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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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Eestlased võitsid raie MMi

kell 9.00
Otepää gümnaasiumis
kell 9.00
Puka keskkoolis
kell 9.30
Palupera põhikoolis
kell 10.00
Keeni põhikoolis
(bussiringid alustavad kell 9.00 eelmise
õppeaasta graafiku alusel)
kell 10.00
Pühajärve põhikoolis
(busside ring tund aega hiljem kui tavaliselt)
kell 11.00
Aakre lasteaed-algkoolis
Otepää Muusikakooli AVAAKTUS
1. klassi ja ettevalmistusklassi
astujatele ning nende vanematele toimub 1. septembril kell 12.00

ARVO SAAL
Individuaalselt tuli maailmameistriks Johann Raffl Itaaliast. Eestlane
Andres Olesk oli teine ja Saksamaa
esindaja Wolfgang Heidemann kolmas. Ehrpais sai 7. ja Laas 10. koha.
Juunioride klassis võitis Patrick Walser
Liechtensteinist. Teine oli eestlane
Mik Hansen ja kolmas Michael Stein
Saksamaalt.
Kokku osales Otepääl 106 võistlejat
27 riigist. Maailmameister selgus viie

Jälle kooli!
Esimese koolipäeva aktused meie piirkonna koolides toimuvad 1. septembril.

ARVO SAAL

Eelmisel nädalal Otepääl
toimunud 27. raie maailmameistrivõistlustel võitis
esikoha Eesti võistkond
koosseisus Taavi Ehrpais,
Anto Laas ja Andres Olesk.
Neile järgnesid Itaalia ja
Saksamaa võistkonnad.

SANGASTE
vald

2.- 7. klassi õpilased kohtuvad õppeaasta alguse puhul erialaõpetajatega kell 13.00

Selliseid ”puid” laasisid võistlejad MMil.
ala kokkuvõttes, võistlusalad olid puu
langetamine, saeketi vahetus aja peale,
kombineeritud järkamine (tükeldami-

ne), täpsussaagimine ja puu laasimine.
Puid langetati Erastvere metskonnas,
ülejäänud alad toimusid Otepääl.

Raie MMi korraldatakse 1970. aastast,
järgmine toimub kahe aasta pärast
Belgias.

Vallavanem Aivar Pärli: ”Püüame üksteist
toetada...”

Turvalist kooliteed!
1. septembril alustavad koolid taas õppetööd. See päev toob ärevust kõigile, nii
õpetajatele, õpilastele kui ka lastevanematele. Eriti meeldejääv on see päev aga
neile, kes esmakordselt oma kooliteed
alustavad.

26. juulil kell 16 oli Otepää kultuurikeskusesse kogunenud umbes pool saalitäit vallaelanikke, laua
taga näoga rahva poole istusid vallavalitsuse liikmed
eesotsas uue vallavanema Aivar Pärli, volikogu esimehe Ants Manglusega ning kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaise Miia Pallasega. Saali pingiridadele
oli end seadnud enamik vallavolikogu liikmeist (v.a.
Aivar Nigol ja Jaanus Barkala, kelle puudumise järele
pärinud ja häiritud otepäälanna Tiiu Teder lahkus
saalist kohe kohtumise alguses).
Aivar Pärli pakkus arutelu peateemadeks valla
arengu, elanike heaolu ja tegevusvõimalused, samas
vabandades, et vallaelanike saadetud kirjalikud küsimused unustati raekotta, ent tuuakse kohe-kohe.
See viivitusemoment andis võimaluse (teemade)
juhtohje haarata põlisotepäälastest teadjamatel ja
sõnakamatel esindajatel. Ooteaja täiteks palus sõna
ajaloolane, kodu-uurija ja Otepää aukodanik Heino
Mägi.Tal oli nii küsimist kui ka teadaandmist.
Esimene ja oluline: kas kokkutulnuile ei peaks ennekõike tutvustama valla arengukava? Mispärast on
soikunud kohalik kultuurielu ja miks valgustatakse
nii harva maakonnalehes Otepääl toimuvat? Kas vallajuhid on teadlikud ning plaane koostamas uuel
aastal kätte jõudvaiks juubeleiks: Otepää Teataja
esmailmumisest – 75, Otepää raekojahoone valmimisest – 50, rahvateatri loomisest – 50 ja esimese
eestikeelse maaprogümnaasiumi e. Nuustaku progümnaasiumi avamisest – 100?
Vallavanem jäi vastamisel tagasihoidlikuks, öeldes, et 1/3 nimetatud tähtpäevadest ta ehk teadis.
Teisi vastajaid või ka plaane ei olnud kuulda. Nii
jätkas kodukanditundja ja kauane giid Ene Pooland
näidetega katkisest kiigest Linnamäel ja seisvast kellast raekoja tornis. Ja küsis: “Kas need pole märgid
stagnaaja saabumisest Otepääle?”
Edasi kippusid küsimised kriitilisemateks ja omavoolu: kes oli häiritud üle ääre ajavatest prügikonteineritest Konsumi lähistel või kalmistu väravate
juures, kes kutsus kärpima Pärna tänavas puid, et
kujuneks allee või saagima surnuaial kuivanud ja

EGON VALDARU

AILI MIKS

vigaseid puid. Küsiti: kes vastutab ja kahjud kannab, kui kiiruspiirangut eiravad autod Pikal tänaval
kihutades killustikku majaaknaisse lennutavad?
Heakorra eest vastutav Aarne Steinbach nimetas,
et ta on selles ametis alles aasta olnud, ent elanikele
endile oli tal palve ja hoiatus: ärgu eramute omanikud toogu oma olmeprahti valla prügikonteineritesse
linnas ega kalmistu juures! Kõnealuseid Pärna tänava
puid teadis ta kasvavat eramaal, kuhu vallavalitsus
ei kipu.
Suuremate teede remondist öeldi ette võetavat
Palupera tee ja Munamäe tänava remont. Uue bussijaama ja keskväljaku valmimine viibivat raha
puudusel, ehitusmaterjali kallinemise ning ka uute
projektide ja rahataotluste tõttu. Aastaid tagasi lubatud kõnnitee linnast alajaamani pole rahapuudusel
lähiaja plaanis.
Kuidas vallelanikud saaksid kõige igapäevasemat
infot hädaabi kutsumiseks, kui näiteks kellegi korteris
või majas uputab, kust kutsuda korstnapühkijat, millal hakatakse soovijaile sisse seadma lubatud internetiühendust, kas vallavalitsus on alati informeeritud
kõikidest spordiüritustest ja kuidas maaelanikud oma
elamist ja liikumisi selle järgi seada saaksid – neile
ja teistelegi küsimustele kohe ja täpselt vastuseid ei

saadud. Vallavanem lubas, et vallavalitsuse kodulehekülge täiendatakse lähiajal uue infoga.
Otepää leinamaja amortiseerunud külmikutest ja
poolvalmis sanitaarruumidest said vallaametnikud
mööda väitega, et see maja kuulub kiriku bilanssi.
Viimsele teekonnale minejaid ometi eraldi bilanssidesse ei kanta!
Kuidas spordi- ja turismilinn Otepää end paremini
tutvustada ning rahvasporti arendada võiks, sellele
vastas volikogu esimees Ants Manglus. Maastikukaitsealal on valmimas matkarajad Apteekrimäele
ja Murrumetsa) viitade ja infotahvlitega.
Kuidas kohalik elanik, kellest suur hulk on kõhna
rahakotiga pensionärid, saaks odavamalt ära elada?
Elvas, Tartus või Valgas Säästu-kauplustes on valida,
miks ei ole sellist kauplust Otepääl, küsis 80. eluaasta
künnise ületanud Aksel Keldu.
Esmakordselt rahvakoosolekut juhtinud ja vallaelanike kriitilisi sõnavõtte kuulanud Aivar Pärli nentis
koosoleku lõppedes: “Kuulsin rahulolematust ja negatiivsust. Püüame üksteist toetada, et neist segastest
aegadest Otepääl üle saada!”
Saalist kõlas soovitus, et koosolekud toimuksid
pärast tööaega – siis kuuleks ehk rohkem ka valla
arengule kaasa aitavat ja vähem nurinat.

Laste ohutu koolitee on septembri võtmesõna nii politseile kui ka lastevanematele. Ettevalmistuse selleks peaks tegema
lapsevanem, noortele koolijütsidele tuleb
selgeks teha tulevane koolitee ja selgitada
seal varitsevaid ohte. Loomulikult tagavad
värskete koolijütside turvalise koolitee,
olles nõu ja jõuga abiks ka kõik Valgamaa
politseinikud.
Väikeste õppurite koolitee turvalisuse
heaks saavad igapäevaliiklejadki palju ära
teha.
Hea juht, pane alati enne sõidu alustamist tuled põlema, hooli meie lastest,
sõida mõistliku kiirusega ja lase neil ülekäigurajal ohutult üle tee minna. Ole igati
eeskujuks meie pisikestele liiklejatele, eriti
tähelepanelik ja ettevaatlik tuleb olla koolide läheduses.
Palju saavad ära teha väiksed liiklejad ise
- maantee ääres kõndides ja bussipeatuses
bussi oodates tuleks alati käituda viisakalt
ja silmad-kõrvad lahti hoida. Peatselt on
käes sügisene pimedus ja selleks ajaks
tuleb kõikidel jalakäijatel end varustada
helkuri ehk muu helkurvahendiga riiete või
koolikottide küljes.
Tark lapsevanem on oma lapsele juba
selgitanud, et kooli võetakse kaasa ainult
vajaminevaid esemeid, koduvõtmeid ja
mobiiltelefone järelvalveta ei jäeta ning
oma koju juhututtavaid ega võõraid ei
kutsuta.
Loodetavasti on paljudele esimesse
klassi minejatele eelmainitud teadmised
praeguseks selged. Valgamaa lasteaedade
lapsed on juba sõbraks saanud neid külastanud politseinike ning Lõvi Leoga, kes on
mitmeid kordi samu õpetussõnu korranud.
Rõõmsat esimest septembrit ja turvalist
kooliteed!
Valga konstaablijaoskonna Sangaste valla
juhtivkonstaabel ÜLO KETS
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Tarmo Evestus (vasakul) tutvustab Murrumetsa.

Riiklik looduskaitsekeskus
avas Pühajärvel uue matkaraja
4. augustil avas Riiklik looduskaitsekeskus (LKK) Pühajärve puhkekodu pargis
Murrumetsa matkaraja. Pidulikule sündmusele

olid kutsutud Otepää vallavalitsuse, Valgamaa
keskkonnateenistuse, keskkonnainspektsiooni,
Aakre metskonna, Pühajärve puhkekodu ning

Otepää külade esindajad.
LKK Põlva-Valga-Võru regiooni direktori
Ants Mangluse tervituskõne kuulatud, tutvuti
üheskoos kohaliku loodusetundja ja projektijuhi Tarmo Evestuse eestvõttel 3,5 km pikkuse
matkarajaga lähemalt. Avamise lõpetas suupistelaud Pühajärve puhkekodu pargis.
Murrumetsa matkarada on loodud Pühajärve
ning selle lähiümbruse tutvustamiseks lühikesel, 3,5 km pikkusel ringil. Kuueteistkümne
kolmekeelse infotahvli abiga on külastajal võimalik tutvuda soo- ja metsakoosluste ning nende elustikuga. Rajal on ka üks puhkekoht koos
lõkkeaseme ning varjualusega. 3,5 km pikkune
rada on sobilik eeskätt jalgsi matkamiseks peredele ning turismigruppidele, kes ei soovi ette
võtta pikka matka ümber Pühajärve.
Murrumetsa matkarada valmis Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade
konkurentsivõime väikeprojektide tugevdamise programmi raames. Projekt, mille teostamist
alustati märtsis, läks maksma üle 600 000
krooni, millest EAS toetas 490 000 krooniga,
Riiklik looduskaitsekeskus finantseeris töid 82
000 ja Otepää vald 40 000 krooni ulatuses.
Lisaks vastvalminud Murrumetsa matkarajale täiustati ka Apteekrimäe ja Murrumetsa
radasid: Apteekrimäe metsarajale paigaldati 4
üldkehalist ettevalmistust parandavat atraktsiooni, täiustatud on Apteekrimäe metsaraja ja
Kekkose raja infosüsteemi. Valmisid ka nende
kolme matkaraja kohta infovoldikud eesti,
inglise ja soome keeles, mida saab Otepää turismiinfopunktist. Matkaradade infot saab ka
looduspargi uuendatud kodulehelt.
MARGIT TURB

Kuidas on möödunud Otepää vallavanema Aivar
Pärli esimesed töökuud?
Suuri üllatusi ei olnud. Olen Otepää eluga juba varasemast natuke kursis, nüüd siis veidi rohkem. Sisseelamisaega mulle ei antud, aga olin
sellega arvestanud. Tõsi, suvel lähebki sisseelamiseks aega rohkem, sest
vallavalitsuse spetsialistid olid puhkusel.
Lühidalt tehtust ja eesootavast. Hea on tõdeda, et külastuskeskuse ja
keskväljaku ehitustööd jätkuvad plaanipäraselt. Eelmise ehitajaga on
leping lõpetatud, uuega sõlmitus on konkreetsed kuupäevad kirjas.
Ehitamisest veel. Kõige valusam probleem oli Otepää küla katlamajaga.
Tuli valida, kas ehitada Kannistiku teele valgustus ja jätta Otepää küla
talvel külma kätte. Praegu trasside tegemine käib, esimene proovikütmine
peaks tehtama septembri algul.

Vallavalitsusel on infot, et vallas püstitatakse ilma loata ehitusi. Kuna
ehitusjärelvalve on kohaliku omavalitsuse ülesanne, siis on plaanis sellealast kontrolli tõhustada ja viia struktuuri sisse munitsipaalpolitseiniku
ametikoht.
Karjuv vajadus on haridusasutuste (koolide, lasteaedade) tuletõrje
eeskirjadele vastavusse viimiseks.
Mõned külavanemad on käinud oma probleemidest rääkimas. Põhiline
on külades seltsielu arendamine, mis sõltub kohalikest inimestest, meie
püüame toetada.
Sügiseks on vaja täita spordinõuniku ning turismi- ja arenguspetsialisti
ametikohad. Mõlemad on vallale väga vajalikud töötajad.
Kas vallavanem kuulub eelkäijate eeskujul mõne sihtasutuse nõukogusse?
Ma ei kuulu ühtegi nõukogusse ega näe ka selleks vajadust ega põhjust.
Vallavanemal on omagi tööd piisavalt. Valla esindajatena peaksid nõukogudesse kuuluma rahva valitud vallavolikogu liikmed.
Küsis Arvo Saal

Kevadel istutatud kuused sirguvad kuumuse kiuste
Metsaistutamine on metsamehe igakevadine
töö. Viimased viis aastat, ajast kust minu firma
omab metsa, oleme igal aastal istutanud umbes
10 000 taime.
Metsaistutustalguid oleme korraldanud kolmel korral. Hästi on meeles talgud 2003. aastal,
mil Valga Vene Gümnaasiumi tüdrukud tulid
metsa istutama kõpskingade ja lakitud küüntega ning kuusetaime vaatasid nad nagu mingit
karvast elukat. Töö sai tehtud tookordki, tõsi
kasvama läksid taimed halvasti.
Aastal 2004 toimusid suured riiklikud
metsatalgud, kui metsa istutasid laulu- ja
tantsupeolised. Ka meie metsades oli palju
vabatahtlike abilisi. Kasutan võimalust ja
TÄNAN tollaseid abilisi ja teatan, et nende
istutatud taimed läksid hästi kasvama nii, et
nende töö polnud asjata.
Tänavu oli aprill ja mai algus väga kuiv ning
tekkis suur hirm, mis sellest metsaistutamisest
saab. Otepää Teatajas kuulutasime talgud välja
aga maa tolmas. Kedagi agiteerima ei hakanud.
Mõtlesin, et kui tullakse, teeme talgud, kui ei,
ootame istutustöödega seni, kui vihm tuleb.

Üleskutsele vastasid vaid Otepää vallavalitsuse töötajad. Neli kanget meest leidsid võimaluse pärastlõunal kontorilaua tagant põgeneda.
Kolme tunniga saime istutatud umbes 300
kuuseistikut. Loodan, et talgulised said toreda
elamuse. Tuli ka vihma, mida taimed vajasid.
Kokku istutasime sellel kevadel umbes 12
700 kuuse istikut. Selle suure töö eest tänan
väga oma mehi Aarnet, Matit ja Jussi, kes rajasid 5 hektarit metsa. Kahjuks kasvab nendest
taimedest suurteks ainult 10-15 % ja sedagi
juhul, kui noorendikku järgnevatel aastatel
korralikult hooldatakse. Küpses kuusikus kasvab umbes 300-400 tihust puud. Metsameeste
tänase töö vilju saab maitsta kahjuks alles 8090 aasta pärast!
Nüüdseks on kevadest sügis saamas. Kuiv
ja kuum suvi ei halastanud kevadel rajatud
kuusekultuurile. Ilmselt tuleb arvestada vähemalt 30 % väljakuivamisega. Hästi on suve
üleelanud need taimed, mis kasvavad võsa
varjus, peidus kõrvetava päikese eest.
Suvekuumuse lõppedes ootab metsameest
ees uus töö - kultuuride hooldamine. Tuleb lõi-

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

gata võsa kuusetaimede ümbert. Hooldustöid
tuleb teha neli-viis aastat, alles siis saab kuust
jõu kätte ja on lootust, et kasvab uus puu.
Metsaistutajaid tänades,
OLEV MATT, Ökoteh OÜ juhataja

Toimetuselt
Harukordselt kuum ja kuiv suvi jõuab lõpule, kohe-kohe on algamas kool. Puhkus
lõpeb ka Otepää Teataja tegijatel, so septembris ilmub taas kaks lehte kuus.
Suvel kord kuus ilmunud leht tähendas
ruumipuudust ning seda, et meie lauale on
kogunenud kirju ja kaastöid, kirjutisi elust,
spordi- ja kultuuriüritustest, huvitavatest
inimestest jne.
Juba 7. septembril saate lugeda, mida
tehti valdades suvekuudel, kuidas koolid
valmistusid uueks õppeaastaks ja kuidas
see õppeaasta algas, ühel kohal üle 50
aasta töötanud inimesest, Jaanus Raidali
esindaja pikemat kirjutist ja likvideerime
muidki võlgu. Lisaks tavapärased rubriigid.

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

TEISED MEIST
Talvepealinn Otepää köidab
turiste ka suvel
Otepää püütakse muuta ühe aastaaja turismikeskusest
turistide aastaringseks meelispaigaks. Eesmärgi saavutamiseks on kohalikud turismiettevõtjad investeerinud
uue golfikeskuse ehitamisse, vald korrastab Pühajärve
randa ja suurenev turistide hulk innustab ettevõtjaid rajama ka uusi hotellikohti. ...
Tuleval aastal peaks Otepää golfikeskus töötama juba
täisvõimsusel ehk valmis on 18 rada ja uus klubihoone,
kus lisaks saunale, sajakohalisele restoranile ja veidi
suuremale konverentsikeskusele hakkab asuma Eesti ainus nüüdisaegne golfisimulaator, millel saab golfilööke
harjutada ka südatalvel. ...
Pühajärve puhkekeskuse värskeimaks uudiseks on
raamatukogutorn. Pühajärve puhkekeskust, milles praegu saab korraga ööbida kahesaja inimese ringis, kavatsetakse lähiaastatel veelgi laiendada. ...
Viimastel kuudel on uuenduskuuri läbi teinud ka Pühajärve rand. Valla ja Euroopa Liidu toel on korda saanud
nii Pühajärve park kui ka rand ühes rannahoonega.
Järgmisel aastal peaks Pühajärve ääres avama uksed
uus hotell. Aastaid Otepää vallajuhtidele peavalu teinud
vana restorani kohale tahetakse ehitada kuuekorruseline
ja ligi 80 voodikohaga hotell. ...
Eesti Päevaleht

Kagu-Eesti töötoe jätkuprojekt sai rahastuse
Tööturuamet otsustas 1. augustil, et Euroopa Liidu
Sotsiaalfondi rahastuse saab MTÜ Partnerluse projekt
„Töö tugi Kagu-Eestis 2”, mis on jätkuks 1,5 aastat kestnud projektile, mille raames spetsiaalse väljaõppe saanud
tugiisikud pakkusid töötutele personaalset nõustamist ja
julgustust tööotsingul.
Jätkuprojekt võimaldab teenust pakkuda veel 15 kuud.
Teiste valdade seas osalevad projektis Otepää, Puka ja
Sangaste. Jätkuprojektis pööratakse senisest suuremat tähelepanu pikaajalistele töötutele – inimestele, kes enam ei
oska ega julge tööle minna. Projektiga kaetakse tühimik,
mida riik ei suuda täita; paljud inimesed ei võta end töötuna arvele ja ääremaade asukatele on tööhõiveamet liiga
kaugel. Koostöös omavalitsustega soovitakse välja arendada
üksused, mis jätkaksid teenuse pakkumist ka projektide
lõppemisel.
EGON VALDARU

Otepää külastuskeskus
alustab tööd
Kaua ehitatud külastuskeskus antakse käiku 1. septembril. Tööd alustab R-kiosk, bussiooteruum, tasulised WC
ja dušširuum. Piduliku lindilõikamiseni loodame jõuda
oktoobris, kui sisse on kolinud ka turismiinfokeskus.
Esialgsete kokkulepete kohaselt pidi külastuskeskus
valmima jõuludeks 2005. Viivitus oli tingitud asjaolust,
et kanalisatsiooni- ja veetrassi lahendust tuli muuta ning
lõplikult selgus see alles detsembri alguseks. Ehitust ei
soosinud ka talvine külmalaine.
Lisaks tekkis 2005. aasta kevadel ehituse alustamisel
seisaks seoses EASi poolt külastuskeskusele esitatud täiendavate nõuetega. Kui siis ehitamine septembris algas, olid
ehitamise hinnad vahepeal kõvasti tõusnud. Nii läks külastuskeskus algul planeeritust tunduvalt kallimaks.
Lõplikku ilmet on saamas ka Otepää keskväljak.
Kiviplaatidega kaetud väljaku keskele tulevad pingid,
maasse süvistatud valgustus, konteinerhaljastus (lilled,
poolkõrged puud), Otepää keskpunkti tähis ja ehk ka konteinerpurskkaev. Keskväljakust saab mõnus puhkepaik ja
suurürituste ajal ka arvukama rahvahulga kogunemise
koht.
Rahvaga kohtumisel tõstatunud küsimus Otepää leinamaja amortiseerunud külmikutest ja poolvalmis sanitaarruumidest nõuab ilmselt koos ümberkaudsete valdadega
läbiarutamist. Samas kuulub leinamaja ju kirikule, kes
peaks ka vajalike tingimuste eest hoolitsema.

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

KRISTJAN RÕIVASSEPP

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 7. septembril.
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septembris

laneering; Nüpli küla Jaanimäe ja Jaanioru kinnistu
detailplaneering.
Otsustati algatada Otepää vallas Pedajamäe külas
Ando kinnistu II maatüki detailplaneering; Otepää vallas
Mäha külas Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneering; Ilmjärve külas Järvmäe kinnistu detailplaneering;
Kassiratta külas Väike -Peebo kinnistu detailplaneering.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Nüpli küla Jaanimäe ja Jaanioru kinnistute detailplaneering.
Otsustati väljastada ehitusluba Toomas Asserile elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kääriku küla
Ojakalda maaüksus; OÜle Jaotusvõrk Lehe alajaama
0,4 kV maakaabelliini rajamiseks Otepää vallas Nüpli
külas; Ojari Paasile suvila püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla Veski- Ruusa 1 maaüksus;
Tiina Karule suvila püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Pilkuse küla Orumäe maaüksus; OÜle PM Haus
hotelli püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää
linn Valga mnt 23a; OÜ`le Puhkus ja Harrastus üksikelamu lammutamiseks asukohaga Otepää vald Otepää
linn Pühajärve tee 6; Kuldar Veerele tiigi taastamiseks
asukohaga Otepää vald Nüpli küla Piiri maaüksus; SAle
Tehvandi Spordikeskus põhjatribüüni püstitamiseks
multifunktsionaalse suusastaadionikompleksi II etapi
töödel asukohaga Nüpli küla Olümpiakeskus Tehvandi
maaüksus; OÜle Ando Meema üksikelamu lammutamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Lille tänav 4;
Andres Salumile üksikelamu püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Ilmjärve küla Savilaane maaüksus; OÜle
Masterinvest elamu laiendamiseks asukohaga Otepää
vald Otepää linn Virulombi 15.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk
kuuluvale Kardi 10/0,4 kV alajaamale ja kaabelliinidele Pühajärve külas; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV
õhuliinile seoses OÜ Relaxor liitumisega Vidrike külas;
OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Pühajärve tee 42 elektrivõrgu
liitumise 0,4 kV kaabelliinile Otepää linnas; Toomas
Lepalole kuuluvale elamule asukohaga Otepää vald
Otepää linn Tiigi tänav 6.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Eesti
Apostliku Õigeusu Kirikule pastoraadi püstitamiseks
ja kiriku restaureerimiseks, asukohaga Vidrike küla
Otepää vald Ilmjärve Kiriku maaüksus ehitusprojektide koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk Vello Kõiv kinnistu
elektrivarustuse liitumisühenduse, asukohaga Otepää
küla Lombiveere maaüksus, ehitusprojekti koostamiseks;
OÜle Jaotusvõrk Venjamin Zlobini kinnistu elektrivarustuse liitumisühenduse, asukohaga Otepää linn Munamäe
4, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk Sven
Parmu kinnistu elektrivarustuse liitumisühenduse,
asukohaga Otepää linn Virulombi tn 8 ehitusprojekti
koostamiseks; Evi Soonele asukohaga Arula küla Otepää
vald Ansu maaüksus, elamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks; OÜle Alfred-Seif, asukohaga Pedajamäe
küla Otepää vald Sangari maaüksus, puhkemaja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks; OÜle
Karupesa Hotell, asukohaga Nüpli küla Otepää vald
Karupesa maaüksus, hotelli laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk Tiina Orvokki Linkama
kinnistu liitumisühenduse, asukohaga Otepää linn
Oru tn 4 ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk
Landeker-Kõue OÜ Väike-Kannistiku kinnistu elektrivarustuse liitumisühenduse ehitusprojekti koostamiseks;
OÜle Jaotusvõrk Veski-Ruusa alajaama fiidri nr 2 tarbijate pingeparanduse ehitusprojekti koostamiseks Sihva
külas.
Otsustati arvata välja AS Otepää Veevärk nõukogust
Peeter Aunapu, nimetada AS Otepää Veevärk nõukogu
liikmeks Esmar Narski.
Otsustati kinnitada riigihanke „Promenaadi ja turuplatsi ehitus“ pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni
otsus.
Otsustati eraldalda Otepää Vallavalitsuse reservfondist
Otepää keskasula tsentraalkatlamaja ja trasside renoveerimiseks 200 000 krooni.
Otsustati anda luba Riigimetsa Majandamise
Keskusele paigaldada reklaambänner valgusfoori ristmikule ajavahemikul 07.08.2006-20.08.2006.
Otsustati anda nõusolek A. O-le võõrandada tema
alaealisele lapsele kuuluv kinnisasi.
Otsustati väljastada sõidukikaart Priit Mehisele, Ain
Aigrole, Alar Untile.
Otsustati algatada Otepää vallas Ilmjärve külas Veski
kinnistu detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine; Otepää vallas Sihva külas Juusa-Peetri
kinnistu detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
Otsustati teha vaideotsus L-M. Leisi poolt Otepää
Vallavalitsuse korraldusele esitatud vaide osas.
Otsustati kooskõlastada Otepää keskasula katlamaja
poolt toodetava soojuse piirhind alljärgnevalt: keskasula elanikele 12.- krooni ruutmeetrilt kuus; lasteaed
Võrukael 12.-krooni ruutmeetrilt kuus.
Otsustati anda nõusolek MTÜle Koeru Spordiklubi
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil Pühajärve
Põhikoolis suusatajate sügislaager ajavahemikul 23.1029.10.2006.
Otsustati anda Ilutulestiku Keskus Arnika OÜle luba
korraldada ilutulestik 12.08.2006 ajavahemikul 22.0000.00 Pühajärve Puhkekeskuse juures.
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Otepää

Sangaste vallavolikogus

vald

Elfriide Eino
Otepää
Ella Kikkas
Otepää
Anastasia Malõševa Otepää
Elmar Piho
Kastolatsi
Helma Taukar
Otepää
Ester Mägi
Nüpli
Aino Talv
V-Otepää
August Johansoo
Sihva
Paul Hellenurme
Otepää
Olev Sisask
Sihva
Tehvania Kõiv
Vidrike
Aino Eensoo
Sihva
Edgar Koosapoeg
Otepää
Salme Tens
Otepää
Aino Aart
Otepää
Hilda Kasemets
Raudsepa
Maria Koosapoeg
Otepää
Hilja Kritt
Tõutsi
Kalju Roosaar
Pilkuse
Leonhard Täär
Vidrike
Janis Beitelis
Otepää
Olga Uulits
Sihva
Lembit Kattai
Otepää
Õie Kutsar
Pedajamäe
Adele Kull
Otepää
Otepää
Aino Tõld
Eha Talvik
Otepää
Hilda Rohtla
Otepää
Heljula Mehine
Otepää
Herbert Tõnsing
Otepää
Vilma Talumäe
Otepää
Frieda Margarete Jääger Otepää
Heldur Kikas
Otepää
Vaike Aavola
Otepää
Laine Pukk
Otepää
Johannes Parts
Otepää
Hilja-Valeeria Kikas Otepää
Silvia Tiks
Kassiratta
Leida Kaljuvald
V-Otepää
Olev Altosaar
Sihva
Elveera Kiisler
Otepää
Ellen Karavin
Otepää
Erbert Nimbach
Tõutsi
Endel Tinno
Otepää
Helgi-Õilme Parts
Otepää
Eha Vahter
Sihva
Hilda-Reet Uibo
Otepää
Eha Unger
Otepää
Ants Liiva
Arula
Olav Talimaa
Otepää
Uuve Kiho
Sihva
Asta Paluoja
Sihva
Mari Vaard
Kastolatsi
Elvi Pärli
Otepää
Helgi Krimses
Otepää
Eha Laul
Vidrike
Alfred Kiho
Otepää
Eeve Ereb
Otepää
Koidula Rähni
Otepää
Helve Märtinson
Pilkuse
Toomas Luik
Otepää
Imbi Parvei
Mägestiku
Aare Niländer
Otepää
Mauri Mändoja
Arula
Vaike Unt
V-Otepää
Mai Zirk
Otepää
Vello Kuus
Otepää
Luule Sarap
Otepää
Kalju Must
Otepää
Rein Megel
Sihva
Maie Laiva
Kääriku
Ingrid Ruusa
Otepää
Eha Roosbaum
Otepää
Heli Reidolf
Otepää
Karl Mõts
Otepää
Eda-Ehala Kruus
Otepää
Maie Mitt
Kääriku
Kaia Kivistik
Kääriku
Rein Mitt
Kääriku

05.09.1913
21.09.1917
17.09.1918
20.09.1918
01.09.1919
04.09.1920
21.09.1920
21.09.1921
09.09.1922
23.09.1922
27.09.1923
07.09.1924
10.09.1924
20.09.1924
21.09.1924
23.09.1924
28.09.1924
04.09.1925
08.09.1925
09.09.1925
18.09.1925
25.09.1925
27.09.1926
14.09.1927
23.09.1927
13.09.1928
22.09.1928
01.09.1929
19.09.1929
24.09.1929
12.09.1930
24.09.1930
02.09.1931
18.09.1931
22.09.1931
24.09.1931
25.09.1931
28.09.1933
09.09.1934
16.09.1934
21.09.1934
22.09.1934
23.09.1934
13.09.1935
15.09.1935
17.09.1935
18.09.1935
21.09.1935
30.09.1935
12.09.1936
17.09.1937
20.09.1937
22.09.1937
10.09.1938
13.09.1938
16.09.1939
22.09.1939
28.09.1939
26.09.1940
29.09.1940
18.09.1941
01.09.1942
08.09.1942
17.09.1942
21.09.1942
26.09.1942
08.09.1943
10.09.1943
17.09.1943
28.09.1943
03.09.1944
06.09.1944
21.09.1944
28.09.1944
21.09.1945
08.09.1946
10.09.1946
26.09.1946
26.09.1946

93
89
88
88
87
86
86
85
84
84
83
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
80
79
79
78
78
77
77
77
76
76
75
75
75
75
75
73
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
70
69
69
69
68
68
67
67
67
66
66
65
64
64
64
64
64
63
63
63
63
62
62
62
62
61
60
60
60
60

Palupera vald

Heldela Pihl
Salme Toom
Lehta Kadakas
Laine Ilves
Elsa Reidolf
Valve Sillaste
Asta Tamm
Leonid Petrov
Helgi-Marie Riivik
Viivi Sepp
Veera Luga
Liia Tammoja
Tiina Kits
Malle Heitur
Vaike Narusberg
Guno Kiisk
Aili Tiisler

•
•
•
•

Valiti volikogu esimeheks Aldo Korbun.
Valiti volikogu aseesimeheks Rando Undrus.
Kinnitati valla 2005. a. majandusaasta aruanne.
Nimetati valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekul Aldo Korbun (asendaja Ivo Pill) ja
Kaido Tamberg (asendaja Tõnu Saarman).
• Määrati katastriüksuse sihtotstarve kaheteistkümnele
maaüksusele.
• Kehtestati Sangaste valla üldplaneering.
• Kehtestati Keeni prügila detailplaneering.
• Määrati volikogu esimehele makstava hüvituse suuruseks 2000 krooni kuus ning otsustati maksta volikogu
esimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
kulude hüvitist 1000 krooni kuus.

Sangaste vallavalitsuses
• Väljastati ehitusluba Aldo Korbunile Kurevere külas

Hõbeda kinnistul asuva üksikelamu rekonstrueerimiseks
ja Guido Laanemäele Keeni külas Kihu kinnistul asuva
üksikelamu rekonstrueerimiseks.
• Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Finlaid
Tiidu külas Togerpuu kinnistul asuva tuletõrje veehoidla
kasutuselevõtuks.
• Väljastati projekteerimistingimused osaühingule
Jaotusvõrk Keeni külas asuva Leetuse ja Liivaku kinnistu elektri õhuliini, maakaabelliini ja mastalajaama
ehitusprojekti koostamiseks.
• Anti nõusolek Mägiste külas asuva Pärna maaüksuse
12,59 ha suuruse maa erastamiseks Vahur Nõgenele,
Lossiküla külas asuva Kasarmu maaüksuse 3,58 ha
suuruse maa erastamiseks Heiki Kranichile, Kurevere
külas asuva Meleva maaüksuse 25,68 ha suuruse maa
erastamiseks Alar Niilole ja Risttee külas asuva Laugi
maaüksuse 7,2 ha suuruse maa erastamiseks Addold
Adolf Mossinile.
• Nõustuti Keeni külas asuva Kengu katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Kengu ja
Tedre.
• Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika ilutulestiku korraldamise luba 11. augustil 2006. a. ajavahemikul
kell 23.00-24.00 Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku
korraldamiseks.
• Anti alaealise isiku seaduslikule esindajale nõusolek
alaealise omandis oleva kinnistu võõrandamiseks.
• Määrati juulikuu toimetulekutoetus kolmekümnele
isikule kogusummas 35 523 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kolmele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 600 krooni.
• Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 2 572.20 krooni.
• Määrati sünnitoetused kahele isikule kogusummas 4
000 krooni.
• Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 228 krooni.

Otepää vallavalitsuses
Otsustati viia tänavakaubanduse ala ajutiselt üle RKioski tagusele asfaltplatsile Valga maantee ääres kuni
Munamäe 8 ja 8a vahelisel turuväljakul teostatavate
ehitustööde lõpuni.
Otsustati algatada Otepää vallas Pedajamäe külas
Laane kinnistu detailplaneering.
Otsustati anda luba MTÜle Oti-Audentes Spordiklubi
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil avalik üritus VII Otepää Rattasõit maastikuratastele; Sihtasutusele
Tehvandi Spordikeskus korraldada 10-12. augustil 2006 a
Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses rahvusvaheline suusatajate suvine võistlus Saku Suverull 2006; Riigimetsa
Majandamise Keskusele korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 16.08.2006-19.08.2006 avalik üritus
Metsalangetamise MM; MTÜle Valgamaa Rahvakunsti
ja Käsitöö Keskselts korraldada Otepää Kultuurikeskuse
pargis 06.08.2006 Otepää X Käsitöölaat.
Otsustati anda luba RUF Eesti ASile korraldalda
ilutulestik Madsa Puhkekülas 05.08.06 ajavahemikul
22.00-00.15.
Otsustati jagada Säremaa, Koljo, Looritsa, Heli-Märdi
katastriüksused.
Otsustati muuta Otepää linnas asuva Tamme pst 9
katastriüksuse sihtotstarvet.
Otsustati pidada võimalikuks Enn Urmi omandis
oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Otepää linnas J. Hurda tn 1 kinnistu
detailplaneeringule; Kastolatsi külas Pettai kinnistu detailplaneeringule; Otepää linnas Lille tänav 4 kinnistu
detailplaneeringule.
Otsustati algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Nüpli küla Kaldaääre kinnistu detailplaneeringule;
Mäha küla Savikoja kinnistu detailplaneeringule.
Otsustati kehtestada Nüpli küla Laane kinnistu detailplaneering; Kassiratta küla Juusa-Lauri kinnistu
detailplaneering; Otepää linnas J. Hurda tn 1 kinnistu
detailplaneering; Otepää linnas Lille tänav 4 detailp









Urmi
Neeruti
Nõuni
Räbi
Lutike
Urmi
Atra
Hellenurme
Päidla
Nõuni
Astuvere
Päidla
Mäelooga
Päidla
Päidla
Hellenurme
Nõuni

29.09.1918
21.09.1920
25.09.1921
19.09.1922
07.09. 1928
05.09. 1930
10.09. 1930
15.09. 1931
15.09. 1932
22.09. 1933
27.09. 1934
09.09. 1936
05.09. 1937
16.09. 1938
06.09. 1942
11.09. 1942
14.09. 1942

88
86
85
84
78
76
76
75
74
73
72
70
69
68
64
64
64













Palupera vald

Maria Lall
Aita Liuhka
Maie Smit
Õie Tellismaa

Nõuni
Astuvere
Lutike
Hellenurme

20.09. 1942
11.09. 1943
23.09. 1943
15.09. 1944

64
63
63
62

Plika
Puka
Purtsi
Puka
Komsi
Ruuna
Aakre
Puka
Rebaste
Purtsi küla
Palamuste
Puka
Vaardi
Puka
Kibena
Aakre
Kuigatsi
Kähri
Komsi
Ruuna
Puka
Kibena
Puka
Puka
Kolli
Puka
Rebaste
Puka
Vaardi
Plika
Aakre
Puka
Puka

14.09.1916
30.09.1919
12.09.1923
07.09.1924
14.09.1925
08.09.1926
29.09.1927
05.09.1929
07.09.1929
11.09.1929
27.09.1929
03.09.1931
06.09.1931
11.09.1932
24.09.1933
03.09.1936
09.09.1937
09.09.1938
09.09.1939
12.09.1939
04.09.1940
09.09.1940
09.09.1941
03.09.1942
05.09.1943
14.09.1943
20.09.1943
20.09.1943
15.09.1944
11.09.1946
16.09.1946
21.09.1946
22.09.1946

90
87
83
82
81
80
79
77
77
77
77
75
75
74
73
70
69
68
67
67
66
66
65
64
63
63
63
63
62
60
60
60
60

Restu
Keeni
Sarapuu
Sangaste
Keeni
Risttee
Ädu
Keeni
Kurevere
Lossiküla
Sangaste
Restu
Pringi
Lossiküla
Pringi
Mäeküla
Vaalu
Sangaste
Mäeküla
Keeni
Restu
Restu
Sangaste
Tiidu
Keeni
Keeni

26.09.1915
15.09.1917
05.09.1922
29.09.1924
27.09.1925
30.09.1925
13.09.1927
13.09.1927
25.09.1934
12.09.1937
19.09.1937
29.09.1937
11.09.1939
26.09.1939
03.09.1940
10.09.1941
10.09.1941
04.09.1942
04.09.1942
12.09.1943
18.09.1943
28.09.1944
06.09.1945
01.09.1946
14.09.1946
15.09.1946

91
89
84
82
81
81
79
79
72
69
69
69
67
67
66
65
65
64
64
63
63
62
61
60
60
60

Puka vald











Elvi Künnapuu
Veera Kokkonen
Leida Milvek
Liidia Peterson
Laine Brikker
Selma Lõhmus
Anne Looskari
Einar Leppund
Aino Jõemets
Arno Leesik
Sonja Mõtsar
Olev Possul
Ilmar Uffert
Hilda Hunt
Aksel Aug
Viivi Lepik
Maimu Priilinn
Kalev Treial
Heldur Kiivit
Uno Rääk
Helmuth Reidolf
Elvi Raudsepp
Kaul Konrad
Henno Kiivit
Aino Kase
Anette Härm
Maimu Kurg
Elmar Koppel
Antanas Rudzenska
Astrid Vink
Asta Kattai
Ene Savisaar
Henn Renter
Sangaste vald

Armilda Hirv
Liidia Elbreht
Aksel Tiimann
Hilja Sorga
Aino Piho
Elviire Kängsepp
Helmi Grossberg
Linda Liibert
Leida Järvmägi
Albert Kallas
Mati Parkja
Kalju Roio
Jüri Rebane
Ilmar Korbun
Uno Valgepää
Arvo Kõiv
Aime Lepa
Maimu Lütt
Tiina Kõiv
Hellar Karjus
Olga Zimbrot
Ene Hirv
Lea Rannik
Saima Jänes
Arno Kõiv
Ivan Levin



SÜNNID



Otepää vald

Randar Daniel





26. juuni

Palupera vald

Renee Lehtmäe

12. juuli











Otsustati väljastada taksoveoluba FIE Alar Untile.
Otsustati pidada võimalikuks Enn Salundi omandis oleva
lauda juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
Otsustati sõlmida Siiri Haakiga sotsiaalkorteri üürileping
kehtivusega 1 aasta.
Otsustati anda nõusolek Eesti Punase Risti Valgamaa
Seltsile püstitada Eesti Punase risti embleemi kandev telk
Pühajärve rannas 17.08.2006 seoses projektide „Oskame olla“
ja HIV/AIDS ja teised STLH“ raames.
Otsustati anda nõusolek Otepää vallas Olümpiakeskus
Tehvandi kinnistu metsa raadamiseks.
Otsustati määrata sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Otsustati katta alates 01.09.2006 Otepää vallas elavate 1-4
klassi õpilaste koolilõuna maksumusest 1 kroon ja 30 senti
ja 5.- 9. klassi õpilase koolilõuna maksumusest 2 krooni 10
senti Otepää valla eelarvest kuni 2006 aasta lõpuni.












järgneb lk 8
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24. august 2006

„Tegime ära! Saime hakkama!“ Need on
esimesed mõtted pärast sel suvel toimunud
kuut mõisapäeva.
Ei olnud need korraldajatele ainult lust ja
lillepidu. Tuli ju loobuda õige mitmest puhkusepäevast ja mõnestki üritusest, mis
esialgselt planeeritud. Tagantjärele asjadele
vaadates on päris mõnus tunne: energia,
mis kulus korraldamisele, saime tagasi
mõisa külastajatelt, keda sel suvel oli üle
kolmesaja, nende tänusõnadest ja headest
soovidest külalisteraamatus.
Ja külalisi oli tõepoolest mitmest kandist:
olid pered kooli naabermajadest, endisi töötajaid, vilistlasi, külalisi Tallinnast, saartelt,
Saksamaalt, kõige kaugemad aga maakera
kuklapoolelt Austraaliast. Juba teist aastat
austab meid oma külaskäiguga riigikogulane, meie kooli vilistlane Mai Treial. Siinkohal tema käega kirjapandu külalisteraamatus: „Oli ilus taaskohtumine. Edu ja päikest
edaspidiseks nii õpetajatele kui õppijatele.“
Tegijatel on alati heameel, kui nende töidtegemisi märgatakse. Seekord oli päevade
korraldamisega seotud rohkem inimesi
koolist kui mullu ja seetõttu päevad ka
vähem pingelised. Tänan koolirahvast, kes
leidis aega ja tahtmist päevade korraldamisele kaasa aidata! Tänulik olen külakogukonnale, ilma teieta poleks meil olnud mitmeid huvitavaid näitusi. Teie kodudest
olid pärit ajaloolised esemed talutoas: häll,
vokk, koorelahutaja, toidunõud, tööriistad,
mööbel, käsitööd ja muudki veel. Aitäh
ütlen tänastele käsitöömeistritele, kes ei
olnud kitsid oma näputööd terveks suveks
koolimajja jätma!
Suure kummarduse koos tänusõnadega
teen kohalikele isetegevuslastele, kes just
kõige kuumemal tegutsemisajal leidsid
võimaluse esineda mõisa külalistele. Vahel
oli küll nii, et esinejaid rohkemgi kui kuulajaid-vaatajaid, aga kõike tehti südamest ja
naudinguga. Tänu teile „Mathilded“, tänu
tantsutüdrukutele „Hellesest“, tänu lahedatele poistele kapellist „Lahe“, tänu lauljatele
naistele, meestele! Tänu kooli laulutüdrukutele! Aitäh nende juhendajatele!
Südamest on kahju, et Otepää muusikakooli õpilaste esinemist oli vaatamas-kuulamas vähe rahvast. Ma teadsin, et nad on
tublid, aga, et nii tublid... ja nende heatujulised juhendajad!
Punkti mõisapäevadele panid puhkpilliorkestrid. Kuna kahjuks just siis tegi ilmataat
taevaluugid valla ja lasi sadada kauaoodatud vihmal, tuli puhkpilliorkestritel puhuda
oma lood kitsukeses saalis. Hoiatasin puhujaid, et nendest aknaklaasid ikka terveks
jääksid. Ja jäid! Kontsert oli VÄGEV, ja kuidas teisiti, kui puhumas Pühajärve, Rõngu
ja Uhtna poisid üheskoos. TÄNU!
Aitäh ka Valga muuseumile, sealt saime
teavet oma mõisast, lisaks veel toreda
lektori viimaseks mõisapäevaks.
Neid hüüumärgiga lõppevaid lauseid on
sellesse kirjatükki saanud kuidagi kahtlaselt
palju, kes aga ise osales kas külastaja, läbiviija või esinejana teab, et liialdust siin pole.
Olidki kõik tublid tegijad, head külalised,
innustunud esinejad.
Järgmise korrani!
MAIRE LEMBERG Palupera mõisast

Ettepanek ranitsatoetuseks
Otepää vallavolikogu Res Rublica ja Reformierakonna koalitsioonil on hea meel
teatada, et oma valimislubaduse täitmiseks
teeb ta volikogule ettepaneku anda Otepää
valla koolides õppivatele Otepää valla lastele ranitsatoetust.
Esimesse klassi minevale lapsele 600 krooni. Selle eest saab õpilane kõik vajalikud
töövihikud ja tööraamatud.
Teise klassi õpilasele 430 krooni, mille eest
saab õpik-tööraamatu.
Kolmanda kuni üheksanda klassi õpilastele
200-300 krooni.
Lõplik otsustamine on volikogu käes.

Otepää gümnaasium
1.-9. klassis õppivad Otepää valla lapsed saavad tasuta koolilõunat alates 4. septembrist.
Toitlustamise edukaks korraldamiseks peavad
õpilased end registreerima kooli sööklas Kalju
Saaremäe juures iga kuu viimasel reedel
(seekord hiljemalt 1.septembril).
10.-12. klassi õpilastel maksab koolilõuna
septembris (20 toidupäeva) 264 krooni. Panka
laekumise tähtaeg 01. september 2006.
EÜP a/a 10010098958018, HANSAPANK a/a
221015261901
Töövihikute müük
toimub raamatukogus
28. augustil kell 9.00 – 15.00
2.-3. ja 5.-6. klass
29. augustil kell 9.00 – 15.00
7.-11. klass.

Keeni põhikool
Avaaktus
1. septembril kell 10.00 spordisaalis.
Bussiringid alustavad kell 9.00
eelmise õppeaasta sõidugraafiku
alusel.
2. septembril kell 10.00 ootame kooli
ettevalmistusrühma lapsi koos
vanematega.
Keeni põhikooli juures töötav
muusikakool ootab algaval õppeaastal
uusi õpilasi.
Võimalik õppida klaverierialal.
Sisseastumiskatsed toimuvad 29. augustil
kell 10.00 ja 4. septembril kell 14.00 kooli
muusikaklassis.

230 aastat Vidrike kooli
(1776-1956) asutamisest

Juulikuus peeti Eda Raudsepa
kodus Väike-Ojamäe talus
Vidrike kooli asutamise 230.
aastapäevale pühendatud
vilistlaste II kokkutulek. „VäikeOjamäe on kasvanud suureks,”
tunnustasid tulijad kaunist, suurepäraselt hooldatud, lilleõitesse
uppuvat talu.
EGON VALDARU
“Ma poleks sind eluilmas ära tundnud, kui
tänaval vastu oleksid tulnud,” õhkas üks
Väike-Ojamäele saabunud daam kunagist
klassiõde tunnistades. Südamlikke taaskohtumisi oli teisigi, sest mõned kooliõed-vennad polnud kohtunud pool sajandit.
Tähtsündmust oma kohalolekuga austanud
vallavanem Aivar Pärli väljendas rõõmu,
et kooli hinge on suudetud elus hoida ja
ajaloolist traditsiooni edasi viia. Ürituse
korraldajate Valter Luuse ja Eda Raudsepa
kõned juhatasid vilistlased improviseeritud
koolipäeva, milles range õpetaja rolli täitis
Raudsepp. “Need õpilased, kes hästi ei õpi,
jäävad vihma kätte ja kes ei laula, jäävad
homseks siia laulma,” lausus ta.
Lustlikku meeleolu täiendas kandlevirtuoos Heino Sõna, kelle meisterlik pillimäng
täitis aia kõlavate helidega, lauluhäälega
toetasid Heinot tema õed Viivi ja Vaike.
Järgnenud ringmängudes-tantsudes ei olnud
vallavanem Pärli ainus rõõmus kepsutaja,
pensionieas vilistlaste tantsusammud evisid
ülevoolavat nooruslikkust. Erilise hoo sai
pidu siis, kui kätte jõudis ringmäng „Kes
aias.” Kuigi kõik vilistlased laulsid püüdli-

Halli pead austa, kulupead
kummarda – Restu kool 220



EGON VALDARU

Mõisapäevad 2006
Paluperas

kult ja tantsisid hoogsalt, tabas vabas õhus
järgnenud pidusöömingut vihmasadu.
Tundus, et perenaine oli ennist pisut luisanud ja tühja praalinud – isegi nii vahvad
naised (ikkagi pulmavanema kogemustega
daam) pole kõikvõimsad.
Põnevad olid vilistlaste meenutused kooliajast. „Kool oli lähedal, seal oli mõnus ja
hubane käia, kõik olid omavahel sõbrad.
Hiljem Otepääle kooli minnes mõtlesin, et
oleks võinud oma väikses armsas koolis edasi õppida,” lausus hiljem loomaarsti ameti
omandanud Märt Saaroja. “Hommikul oli
tore kooli minna, taludest tulid lapsed ja
ühiselt astusime siit kaks kilomeetrit Vidrike
poole. Vidrike koolis käisin 1.-3. klassini. Siis
tuli ajalooline 25. märts 1949 ja mul avanes
võimalus suure kodumaa avarustes õppida
peaaegu kuus aastat,” lisas omalt poolt Ene
(Rääk) Kollak.
„See oli meeldiv, et mitu klassi õppisid
kõik koos ühes klassiruumis,” olid meenutajad rahul tänapäeval kummaliselt mõjuva
koolikorraldusega. Vanu koolikaaslasi kohates oldi rõõmsad ning kooliaega meenutades
peeti hea sõnaga meeles õpetajaid.

2001. aastal korraldasid veel elusolevad
vilistlased esimese kokkutuleku kooli
225. aastapäeva tähistamiseks ja paigutasid koolimaja seinale mälestustahvli.
Kool elab veel vaid vilistlaste mälestustes. Kooli ei ole, kuid mälestused jäävad.
Veel ainult mõned Vidrike kooli endised
õpilased elavad oma kodudes Vidrike ja
Ojamäe külas. Enamikel on oma sünnikodust aga ainult mälestused...
allikas: Valter Luuse koostatud voldik

See vanasõna sobib hästi Restu kooli juubeli motoks, sest 220
aastat on päris ilus iga ning väärib igati austust ja lugupidamist.
Nimetatud sündmus toimus 6. augustil Restu mõisa juures ja oli
üks kolmest selle päeva üritusest. Staadionil peeti kergejõustiku
ja rammumehe võistlusi ning vahepeal pidid toimuma veel kolme
küla (Restu, Risttee ja Mäeküla) päevad. Viimane ettevõtmine
külavanemate ja elanike arvates ebaõnnestus, sest kolm sündmust
korraga ja ühel päeval on liig mis liig. Loodame, et aktiivsete külavanemate ja elanike eestvedamisel korraldatakse järgmisel aastal
ikkagi meeldejääv küladepäev.
Kooli juubeliüritus oli tore. Arvati, et mitme kattuva sündmuse
tõttu jääb vilistlaste osavõtt kesiseks, kuid kohaletulnuid oli üle
ootuste palju – ligi 180 Restu kooli õpilast ja õpetajat. Oi neid
emotsioone ja äratundmisrõõmu – fantastiline vaatepilt!
Aktuse alguseks tõid lipud saali Restu kooli nooremate vilistlaste
esindajad Kerti Kõvask ja Jürgen Hinn, küünla lahkunute mälestuseks süütas Ene Mootse. Muusikalisi vahepalu esitasid Otepää
muusikakooli õpilased, kogu sündmust ohjas Pühajärve põhikooli
direktor Miia Pallase.
Aktuse avasõnad ütles vallavanem Kaido Tamberg, nostalgilise
kõne pidas eelviimane direktor Helje Sarapuu. Karme noote kostis
endise rahvamuuseumi direktori Aleksei Petersoni sõnavõtust.
Restu mõisa esindaja Martin Kasepuu sõnul plaanitakse tulevikus
rajada hoonesse eakatele inimestele kodu.
Vilistlased paigaldasid Restu kooli seinale mälestustahvli, mille
avas ürituse idee algataja ja hing Heino Kängsepp. Sangaste
Kihelkonnamuuseumi juhatuse liige rõhutas, et tehtud on suur
töö – Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna Eesti ajaloo korralise
professori Tiit Rosenbergi poolt koostatud trükis „Jooni Restu kooli
ajaloost“ ja kunstnik Ago Kivi valmistatud Restu koolimaja kujutav
graafiline leht. Mõlemad meened said vilistlased endale tasuta,
sest juubeliüritust rahastasid Kohaliku Omaalgatuse Programm,
Maaelu Edendamise Sihtasutus, kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Sangaste vallavalitsus.
Tiit Rosenberg kutsus oma kõnes üles inimeste valduses olevaid
kooli dokumente ja märkmeid annetama Valga Maa-arhiivile – see
on väärtuslik materjal põhjalikuma uurimustöö tegemiseks ja
tulevastele põlvedele jäädvustamiseks. Restu kooli puudutavad
dokumendid palutakse tuua Sangaste vallavalitsusse, et materjalid
arhivaarile üle anda.
Suur tänu ümberkaudsete külade elanikele, kes aitasid koolimaja
ümbrust korrastada, kõigile korraldajatele – abilistele ja loomulikult
vilistlastele. Teie rohkearvuline osavõtt näitab seda, et esiisade
moel austate halli pead ja kummardate kulupead.
MERLE TOMBAK

Meeldetuletus Sangaste valla
mujal õppivate koolilaste bussipiletite asjus
Sangaste vallavalitsus hüvitab perele põhikooli ja gümnaasiumi/
keskkooli õpilaste kodu ja kooli vahelised sõidukulud (nii bussi- kui
ka rongipiletid) 2006/2007. õppeaasta sügisel ja kevadel juhul, kui
lapsevanem on esitanud vastava avalduse Sangaste vallavalitsusele hiljemalt 20. septembriks 2006. Hilisemaid avaldusi ei rahuldata
(va. juhul, kui uus pere asub meie valda elama õppeaasta sees)!
Vastavad blanketid on saadaval vallamajas, kuid avaldusi võib
esitada ka vabas vormis ja saata postiga. Avalduse nurgale tuleb
märkida avalduse esitaja (lapsevanema) ees- ja perekonnanimi ja
aadress ning avalduses peab sisalduma õpilase nimi, kooli nimi ja
klassi number. Märkida tuleb ka pangaarve omaniku nimi, panga
nimi ja arve number (oleme nõus kandma toetussummasid nii lapsevanema kui õpilase enda arvele). Avalduse tekst võib välja näha
näiteks nii: “Palun hüvitada minu lapse Malle Maasika bussipiletid,
kes õpib Metsa Gümnaasiumi 3c klassis. Raha palun kanda Merit
Maasika nimele Majanduspanka arvele nr…..”
Need, kes soovivad taotleda tasuta sõidu kaarti (olemas vaid OÜ
Trakmaini liinidel), peavad selle soovi avalduses eraldi kirja panema ning lisama ka vajalikud peatuste nimed, nädalapäevad ja kellaajad (näiteks “Taotlen tasuta sõidu kaarti esmaspäeviti (kell 6.30)
ja reedeti (kell 15.30) liinil Keeni-Valga” või “Taotlen hommikust
tasuta sõidu kaarti marsruudil Sangaste-Otepää”). Need piletid,
mis on ostetud enne tasuta sõidu kaartide kättesaamist, tuleks alles
hoida ja esitada hüvitamiseks järgmisel kuul.
Avaldus esitatakse üks kord õppeaasta jooksul, edaspidi esitatakse vaid piletid iga järgmise kuu 20. kuupäevaks. Esimesi pileteid
(paberile kleebitult koos lapse nime, piletite arvu, kogusumma,
esitamise kuupäeva ja allkirjaga) ootan 20. oktoobriks.
Kõikidest muudatustest (elukohavahetus, õpilaskodusse elama
asumine, kooli vahetus, koolist lahkumine jne.) tuleb kirjalikult
teatada ka Sangaste vallavalitsusele. Samuti tuleb kiiresti teatada
tasuta sõidu kaardi vargusest või kaotusest, siis saame ruttu tellida
uue kaardi.
Kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilastel tuleb sõidupiletite hüvitamist taotleda oma kooli kaudu vastavalt kooli reeglitele. Soovitan
piletite hüvitamise korda küsida kursuse juhendaja, õpilasnõustaja
või pädeva kantseleitöötaja käest.
Soovin kõigile õpilastele ilusat sügist ja meeldivat õppeaastat.
sotsiaalinspektor PILLE SIKK
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Pühajärve IX puhkpillipäevad
ähedalt ja kaugemalt Otepääl viibinud pillimehed on taas
koduradadel oma igapäevaste tegemiste juures. Siinsed vabaõhukontserdid, koosharjutamised ja külalisesinejate kaunis
muusika jääb veel kauaks kõrvus helisema.
Mille poolest olid siis need puhkpillipäevad erilised? Võib-olla eksootiliste külalisesinejate tõttu: 40 sarvega pidid hakkama saama 13 mängijat,
kusjuures ühel sarvel sai mängida ainult ühte heli. Mõnele kuulajatest
võib-olla meeldis tsirkusestuudio “Fox”, teistele Rakvere Saksofonikvartett – kauneid hetki oli palju. Puhkpillimuusika kõlab aasta-aastalt üle
Eestimaa ikka rohkem ja rohkem. Naturaalpillid sulavad loodusega hästi
kokku ja inimkõrv võtab need meeleldi omaks.
Pühajärve IX puhkpillipäevade korraldajad tänavad koostööpartnereid:
Eesti Kultuurkapitali, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi,

L

ARVO SAAL

10 aastat
Otepää laadamelu
sat ning meeldivat müüjat/meisterdajat,
kes jagas kasulikke näpunäiteid ja häid
soove kaubaga kaasa.
Lapsed said ka seekordsel laadal
kaunistada end näomaalingutega ja
meisterdamistoas oli võimalus punuda
erinevaid nööre Ele Kõivu juhendamisel.
Stiilseimaks müügikohaks valisime sel
aastal Mare Peda viltmütside laua.
Iga õige laadamelu juurde käib ka pillilugu või tantsukeerutus. Eelnevatel aastatel
on käsitöölaat olnud seotud rahvamuusikapäevaga: kõlas koorilaul, toimusid Veljo
Tormise õpitoad, mängis Otepää puhkpilliorkester ja tantsisid kohalikud rahvatantsijad. Suur tänu Laive Poskale, kes oli sel
ajal kultuuriprogrammi juhiks.
Aja muutudes on muutunud ka käsitöölaada formaat ja kaks viimast aastat oleme
koostööd teinud Karupoja Tralli eestvedajate Merle Soonbergi ja Lille Taliga, kelle
korraldatud rahvusvahelise noorte rahvamuusikafestivali lõppkontsert on hästi

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed
jäävad (12.)

laadamellu sobinud.
Kiitmata ei saa jätta Otepää Naisseltsi
tragisid naisi, kes juba kolmandat aastat
aitavad maitsva supi ja muu meelepärasega laadaliste tühja kõhtu täita ja Otepää
Kaitseliidu Otepää Malevat, kellelt laenatud katlas supp valmis.
Otepää käsitöölaata poleks toimunud,
kui Otepää vallavalitsus poleks kõik need
kümme aastat seda üritust väärtustanud.
Korraldajate sügav kummardus teile kõigile, kes te olete käsitöölaata oma hea sõnaga õigel ajal toetanud. Õla on üritusele
alla pannud veel paljud toetajad: Eesti
Kultuurkapital, Valgamaa Ekspertgrupp,
Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö
Keskselts, Eesti Rahvakultuuri Arenduse
Keskselts, Anni Butiik.
Korraldate südamlik tänu kõigile, kellega
oleme kümne aasta jooksul head koostööd
teinud.

Lisaks talongile pidi müüja rangelt nõudma ka ostukaardi esitamist,
sest polnud ju veel riigipiire ega kontrolle. Otepää parklates võis
sageli näha Läti või Venemaa numbrimärgiga suuri toidureisibusse.
Polnud eriti erandlik, et isegi talongi ning ostukaardi esitamisel jäi
soovitud kaup saamata. Suures N Liidus hakkas nappima kõike: toidukaupu, bensiini, kütust ja isegi trükipaberit ajalehtedele. Nii ilmus “Valgamaalanegi”
1991. aasta lõpus 2-leheküljelisena, nagu oli
“Otepää Teataja” sõja-aastatel.
Otepää trügis esile mitmel rindel

V

Millised olime, millist Eestit tahtsime?
3. märtsil jõudis lõpule rahvaküsitlus Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseks. Eestis tervikuna osales referendumil 82,86 % hääleõiguslikest kodanikest, jah-hääle andsid neist 77,83 %. Valgamaalaste tahe
avaldus Eesti keskmisest veel ühtsemanagi (88,6 %). Huvipakkuv on
nüüd vaadata, kuidas oli see ühtsus meie piirkonnas: Otepää linnas
oli iseseisvuse taastamise poolt hääletanute protsent 98,7, Otepää
vallas 98,6, Paluperas 99,1, Pukas 98,6 ja Sangastes 99,0.
Neile 5. märtsi “Valgamaalasest” nopitud arvudele leian lisa nimetatud aastakäigu lehtedest ja taastan pildi, kuidas me tollases Eestis
elasime. Imestan isegi, kuidas me küll talongimajanduse üle elada
suutsime ja oskasime! (vt. juuresolevat tabelit). Kõige raskem on
uuesti lugeda mitmes lehenumbris jätkuvaid maakonna lastearsti
kirjutisi, et lasterikkad pered ei saa kuidagi hakkama ÜHE kilogrammi suhkruga kvartalis – see on laste tervist suisa ruineeriv!

Otepää vallavalitsust, Palupera vallavalitsust, Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskust, Pühajärve Puhkekodu ASi ja kõiki teisi, kes aitasid kaasa
meie muusikafestivali kordaminekule.
2007. aastal on kätte jõudmas juba X puhkpillipäevad ja ettevalmistused
juubelifestivaliks juba alanud.
Pühajärve IX puhkpillipäevade korraldajad KÜLLI TEEARU JA ARNO ANTON

Pille Lille Muusikute Toetusfondi kontsert sarjas: “HINGEMUUSIKA”

reedel, 25. augustil kell 18.00
Otepää Maarja kirikus

OLIVER KUUSIK (tenor), EDA PEÄSKE (harf) ja
RAIVO PEÄSKE (flööt)
KAVAS:
Ch. W. Gluck
G. Fr. Händel
C. Saint-Saëns
Jules Mouquet
Fr. Schubert
C. Debussy

Õnnelike hingede tants
Aaria ooperist “Rinaldo”
Ave Maria
Sonaat”Paaniflööt” (1.Paan ja karjused; 2.Paan ja linnud)
Sina oled rahu, Ave Maria
Linavalgete juustega tütarlaps, Syrinx, Arabesk, Aeglane valss

käsitöölaada korraldajad AVE KRUUSMAA JA
MARGE TADOLDER

AILI MIKS

iisteist aastat tagasi toimunud sündmustest kerkivad ennekõike mällu ärevad augustipäevad. Vanameelsete võimuhaaramise katsed Moskvas tõid tankikolonnid Baltimaadesse
ja verised sündmused Vilniusse. Otepääl levis kumu tankide liikumisest läbi Valga ja Otepää Valgjärvele, et teletorni hõivata.
19. augustil 1991. a. kutsus linnapea Jaanus Raidal võimuesindajad ja kaitseliitlased kogu piirkonnast Otepääle erakorralise kaitsenõukogu moodustamiseks. Allakirjutanule kui piirkonna ainukesesele pressiesindajale seati rindekorrespondendi ülesanded.
Nüüd tundub see kauge minevikuna.

VALJU ALOEL

ümme aastat tagasi toimus Otepääl
kultuurifestival Vänlek, mille
raames sündis idee korraldada
kultuurikeskuse pargis käsitöölaat. Kõik
need aastad on ilmataat augustikuu esimesel pühapäeval korraldajaid ja laadalisi hellitanud kuiva ja päiksepaistelise
suveilmaga.
Aasta-aastalt on käsitöömeistrite rohkuse tõttu park üha kitsamaks muutunud.
Müüjaid oli selgi korral üle Eesti (VõrustVirust Saaremaani), Läti ja Leedu naabridki olid meile kauplema sõitnud.
Korraldajad pole kohalikul laadapäeval
tähtsaks pidanud mitte kauplejate hulka,
vaid kauba mitmekülgset valikut. Otepää
käsitöölaada eesmärgiks on algusest peale olnud säilitada, näidata, taaselustada ja
pakkuda eesti rahvuslikku käsitööd. Selle
õilsa eesmärgi järgimine muutub aasta-aastalt ikka raskemaks, sest ka käsitöölised
tahavad ja peavad oma leiva nimel tegema
mööndusi kauba sortimendis ja kvaliteedis. Oleme jõudnud aega, kui inimesed ei
osta asju vajaduse pärast, vaid silmailu
ja tuju järgi. Majapidamisesemetel pole
enam kombeks kesta põlvest põlve, neid
vahetatakse nagu sokke.
Otepää käsitöölaadal oli seekord avatud
näitus “Vana Aja Asjad”, et väärtustada
vanade majapidamis- ning tarbeesemete
isikupära ja vastupidavust. Vanad esemed
pärinesid Mesilinnu Talumuuseumi ning
Otepää Gümnaasiumi muusemist. Suur
tänu Külli Nilenderile ja Tiiu Maasikale,
kes usaldasid meid ja aitasid nõu ning
jõuga sellise väikese, aga väga kompaktse väljapaneku kokkuseadmisel. Suured
tänud ka kultuurikeskuse töötajatele
Margus Möllile ja Ene Raudsepale, kellega koostöö oli käsitöölaada korraldajatele
väga suureks toeks.
Laadaloos on olnud populaarne läbi
kümne aasta, käsitöömeistrite välja pandud loosiauhindade kaudu on toimunud
väike promotöö laadal pakutava ja käsitöömeistri isiku tutvustamiseks. Tänu
sellisele aastaid kestnud koostööle on
saanud müüjatest ja ostjatest head tuttavad
ja loodame, et iga Otepää käsitöölaadalt
omandatud ese meenutab ostajele mõnu-

“Valgamaalase” korrespondendina oli mu
kohustus IGASSE lehenumbrisse kirjutada
vähemalt üks lugu ja tellida kirjasaatjailt
lisagi. Oma 38 aastat kestnud ajakirjanikuametist mäletan ärkamisaegseid ja sellele järgnenud aastaid töörohkemaina. Oli,
millest kirjutada üksnes Otepää tormilise
arengu algusest. Arenguplaanide konkursilt sai Otepää 1,5 miljonit rubla, selle eest
alustati puhastusseadmete ja veehaarde projekteerimist. Otepää
Arengufondi koguti osa raha humanitaarabist, see aitas suuresti
kaasa, et kõik Otepää tänavad said asfaldikatte.
1991. aasta lehekausta kaaludes-vaagides on Otepää iga teemaga
ja iseendaga mäel! Olulisim fakt nimetatud aastast: Otepää linnale
omistati omavalitsuse staatus 21. veebruaril 1991 ehk esimesena
Valgamaal. Delegatsioon eesotsas Arnold Rüütliga käis sellekohast
tunnistust linnavalitsusele üle andmas märtsis, külastades ka uusi
ettevõtteid, nagu see oli vastalustanud Maie Niidu vorstitööstus.
Ettevõtlusest Otepääl sai ühtäkki nii palju kirjutada, et selleks loodi
“Valgamaalases” 2 korda kuus ilmuv erilehekülg “Nuustaku News”.
Uudiseid jätkus mitmest vallast: Otepääl avati riiklik notariaalkontor,
alustas tegevust Otepää ühispank, kinomaja sai uue vormi ja sisu
Ines Vajakase loodud AS “Aadam” ettevõtmisel. Otepää linna piiril
avati 45kohaline sovhoosi lasteaed, linnas korraldati majadusidee
konkurss ja 2 korda nädalas teabeõhtuid Pühajärve restoranis AURE,
seati sisse SAT-TV, koos Põhjamaade Ministrite Nõukogu infobüroo
avamisega sai Otepää esimeseks pilootpiirkonnaks Eestis, kuhu

Põhjamaadest hakati otsima toetusrahasid turismi ja keskkonnakaitse
arendamiseks.
Kultuuriellu ei lasknud vanad tegijad pikka hingetõmmet. Rõõmu
leiti ka, kas või sellest, et “Valgamaa miss `91” oli otepäälanna Sirli
Sokk. Teatrimajas toimusid kord kuus salongiõhtud igale eale ja
diskoõhtud nooremaile. Teatrimaja juhtide (Kalju
Ruuven, Andrus Unger), Otepää Kultuurifondi juhatuse ja kultuuriaktiivi (Valdur Sepp, Heino Mägi,
Heino Napp, Evi Savi, Meeta Sõna, Lille Tali, Ene
Pooland, Aili Miks jt.) osalusel arutati eelseisvate
ajalooliste tähtpäevade märkimist ja igaühe ülesandeid (nt. Pühajärve sõda – 150 mälestuskivi avamine,
teatrietendus, raamatunäitus, teatriliseeritud rongkäik
Otepäält Arula teeristi jpm.). Aprillis toimusid Eesti
taidlusnäitejuhtide ja -dramaturgide stuudio teatripäevad Ines ja Tõnis Vajakase kutsel Otepääl. Toimus
teine rahvusvaheline Otepää suverull (peakohtunik
Ülo Reedi) ning traditsioonilised lille- ja käsitöönäitused EAMSi Otepää osakonna eestvõttel (esim.
Manivald Milk). Sajandi sündmus oli Dalai laama
külaskäik Otepääle ERO presidendi Linnart Mälli ja
meie linnapea kutsel.
Sõprusvaldasid oli Otepääle kahe aasta jooksul leitud Soomes,
Rootsis, Norras, Taanis ja Saksamaal, ka Hiinas ja Prantsusmaal.
Maist juulini 1991 käis Otepäält 5 kultuurigruppiesinemas neljas
sõpruskommuunis: Selis (Norras), Ekerös ja Ö-vikis (Rootsi) ning
Skaelsköris (Taanis), rahvateater viis Vihtisse ”Parvepoisid”.
................................................................................................................
15 aastat tagasi taaiseseisvus Eesti tollase EV Ülemnõukogu istungil
hääletustulemuste põhjal: 69 rahvasaadikut hääletas iseseisvuse
poolt, nende hulgas praegune Otepää vallavolikogu liige Jüri Kork.
Need augustipäevad ja öödki olid saadikuile kindlasti elu meeldejäävaimad: vene tankid olid just siis Tallinnas, vene sõjaväeosad
pealinnas, tankid ümber teletorni.
Maakonnalehe intervjuus (29.08.1991) tänas Jüri Kork kõiki
Valgamaalt pealinna kaitsele tulnud kaitseliitlasi ja teisi mehi, kes
kriitilistel hetkedel kaitsesid Eestit.
Igaüks on edasistel aastatel ehitanud oma Eestit, kes on saavutatuga
rahul, kes mitte.
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kooskõlastamine. Raskeimad kõnelused on
seotud ümberkorraldustega riigiõppeasutuste võrgus ehk teisisõnu – õppeasutuste ühendamistega ja sulgemistega. Palju
on mitmesugust nõustavat tegevust, nii
loenguvormis kui ka seminaridena, individuaalsete konsultatsioonidena, rühmatöödena. Augustis leiavad mu töökabineti
üles nii mõnedki lapsevanemad, kelle
lastel veel edasiõppimine otsustamata.
Siinkohal lisan, et kutsenõustamise kohustust Koolivõrgu Bürool pole.
Mida ootavad pedagoogid haridusreformilt, mida õpilased, milleks peaksid
valmis olema lapsevanemad?

Psühholoogiakandidaat soovib haridusvaldkonda stabiilsust
3 KÜSIMUST ENE-MALL VERNIK-TUUBELILE
Kümmekond aastat tagasi tegid kannapöörde, tulid pealinnast ministeeriumist
Pühajärve põhikooli juhtima. Miks? Nüüd
juhatad Haridus- ja Teadusministeeriumi
Koolivõrgu Büroo Lõuna-Eesti piirkonda.
Kui paljusid maakondi Sinu tööpiirkond
hõlmab? Millised on Sinu tööülesanded?
Põhjus on lihtne. Otepää vallas on mul
talu, seal elas vend, kes vajas mu abi. Ja
see talu on minu jaoks maailma armsaim
paik. Tahtsin siia tulla juba varem, 1995.
aastal otsustasin - nüüd!
Minu tööpiirkond hõlmab Võru-, Põlva-,
Valga- ja Viljandimaad. Töö on eelkõige
seotud kõigi neis maakondades asuvate
riigikoolidega. Nende seas on nii üldhariduskoole kui kutseõppeasutusi.
Veel on töö seotud kõigi nende üldhariduskoolidega, kus juba on või on loomisel
õpilaskodud: Otepää G, Ala PK, Viluste
PK, Krabi PK, Abja G, soovi on õpilaskodu
loomiseks avaldanud Võhma gümnaasium
ja neid tuleb ilmselt juurdegi.
Hariduskorralduses on pidevalt muutusi, need toovad kaasa tööülesandeid, mis
seostuvad nn “minu” koolide suhetega
teiste asutustega, institutsioonidega, ette-

võtjatega jmt. Nii näiteks on õpilaskodud
toonud vajaduse senisest intensiivsemalt
suhelda omavalitsustega, kutseõppe võimaluste laienemine on toonud kaasa vajaduse olla kursis Maarja küla elanike ja
personali koolitusvajadustega jmt.
Oluline koht mu töös on seotud koolinõukogudega. Ministri käskkirjaga olen
määratud peaaegu kõigi Lõuna-Eesti piirkonna riigikoolide nõukogudesse, mõnes
nõukogus olen esimees, mõnes sekretär,
mõnes lihtliige. Kutseõppeasutuste nõukogude tööülesanded muutuvad uuest aastast
oluliselt, nii et siis on oodata muudatusi
nii tööülesannetes kui ka töökoormuses.
Kursis pean olema koolide arengukavadega, nõustades nii nende koostamist
kui ka täitmist. Koolijuhtidega kohtume
regulaarselt, eriti intensiivne on olnud
kutseõppeasutuste juhtide koostöö.
Osalen õppeasutuste tegevuse hindamisel ning eelarvete heakskiitmisel.
Koolivõrgu Büroo nõuab minult kursisolekut õppeasutuste investeeringute vajadustega, see töölõik on intensiivistunud
seoses EL struktuurifondide projektide
ettevalmistamisega.
Vastutusrikas ja vastuoluline töölõik
on kutseõppeasutuste koolitustellimuse

Pedagoogid ootavad eelkõige stabiilsust
hariduskorralduses. Haridusvaldkond on
väga konservatiivne, siin ei toimu midagi
ruttu; meil aga kipub olema nii, et iga valitsusevahetus toob kaasa olulisi pöördeid
hariduskorralduses.
Ja teine õpetajate ootus on, et ei suureneks kooli kohustus ühiskonna sotsiaalprobleemide lahendamisel. Eesti ühiskond
on korralikult kihistunud ühiskond, sellest
tekkivad probleemid jõuavad kooli niikuinii. Kooli võimalused kihistumisest tulenevate kadude korvamisel on piiratud. Veel
sooviksid õpetajad, et õpilased senisest
rohkem loeksid.
Õpilased ootavad eelkõige tegusat, nende
arenguvajadusi austavat koolikeskkonda.
Tean, et see vastus on väga üldine, aga nii
see ometi on.
Lapsevanemal soovitan osta raamaturiiul
(kui seda veel pole) ja täita see väärtkirjandusega. Armastagu ise raamatut ja õpetagu
oma last seda armastama.
Olen kuulnud eneseõigustusi, et raamatut pole enam vaja, piisab internetist. Ent
olen näinud ka õpetajat, kes koos 4. klassi lapsega valab pisaraid - laps ei suuda
enam programmiga sammu pidada, sest
tal pole raamatute lugemise harjumust ega
vajalikku lugemiskiirust.

U U E D
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VIDRIKE KOOL 1776 –1956
Väike mälestus koolist, õpetajatest, õpilastest, külast
ja ta elanikest. 19 lk. Koostanud Valter Luuse, toimetanud Maie Eensalu, kujundanud Ave Kruusmaa.
Väljaandes on kolm lühikest tekstipeatükki, milles
on kokkuvõtlik ülevaade ühe paikkonna kooli-,
küla- ja hariduselu keerdkäikudest rohkem kui kahe
sajandi jooksul.
Koostaja Valter Luuse hindab väljaande väärtuslikuks osaks 25 fotot. Neist ajalooliseim on Vabadussõja järgselt kooli lõpetanud õpilaste ja tollaste
õpetajate ühispilt, värskemad aga kooli vilistlaste esimesest kokkutulekust
2001. aastal ja mälestustahvli avamisest.

JOONI RESTU KOOLI AJALOOST
Koostanud Tiit Rosenberg.
56 lk. Lühiülevaade kooli (asut. 1786) 77st tegevusaastast, illustreeritud fotode ja õpilaste joonistustega,
lisatud skeeme koolivõrgu süsteemist Sangaste vallas (1931), Restu koolihoone asendi- ja ruumijaotuste
plaan (1935) tabeleid maa-algkoolide õppeplaanidest
(1928, 1938), arvtabeleid kooli õpilastest ja õpetajatest (1919-1944 ja 1944-1966).
Raamatu koostanud endine Restu kooli õpilane
(1954 –1962), ajalooprofessor Tiit Rosenberg nendib
saatesõnas, et ülevaate koostamiseks suhteliselt
lühikese ajaperioodi (1919 –1998) kohta oli üsna raske leida: mida kaasajale
lähemale, seda napimad on arhiiviallikad, sest kooli oma arhiivi pole
olemas. Tänuväärseima materjalikogu leidis koostaja Eesti Riigiarhiivist
Tallinnast aastaist 1919 –1944. Seevastu materjalid aastaist 1945 –1978 on
äärmiselt napid. Nii puuduvad või on lünklikud kooli lõpetanute nimekirjad.
Hilisemaast ajast materjali arhiivi laekunud pole, see võib seoses kooli
sulgemisega olla koguni hävinud. Nii kirjutab koostaja, et põhjalikuma
ülevaate koostamiseks on teretulnud kõikide Restu kooli endiste õpilaste ja
õpetajate mälestused.
Sama mõtet toetab raamatu lõppsõnas Sangaste vallavanem Kaido Tamberg, kes nendib, et kogutud materjalid oleksid kõige paremini kaitstud ja
hoitud Valgamaa muuseumis.

Millisena näed ise tuleviku-kooli?
Vastus sõltub sellest, kui kaugele tulevikku ette vaadata. Ma väga kaugele ette ei
vaataks. Infoühiskonnas – nii nimetatakse
ühiskonda, kuhu oleme siirdumas – on
muutused väga kiired. Nii et üks soov
tulevikukoolile on: ta peaks olema õppiv
organisatsioon, kes on suunatud pidevale
parendusele ja arendustööle.
Täna aga tahaksin ma, et kool kaitseks
igaühe eneseväärikustunnet ja toetaks
isiksuse igakülgset arengut. Kool peaks
looma õpikekskkonna, mis pakub tingimusi igal õpilasel, õpetajal, koolitöötajal
arendada teabeühiskonnas vaja minevaid
pädevusi.

KATI VELNER

ARVO SAAL

24. august 2006

Sangastes tähistati rukkimaarjapäeva rahvamuusika saatel

Küsis AILI MIKS

4.-6. augustini toimusid Otepääl rahvusvahelised noorte rahvamuusikute päevad.

Karupojad trallisid Otepääl
Arenduse ja Koolituskeskus, Otepää vald, Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Selts.
Suur tänu toetajatele, kaasalööjatele ja korraldajatele.
MARIKA EIN

ARVO SAAL

E

ttevõtmine sai teoks juba 4-ndat aastat järjest. Kõige kaugemad osalejad saabusid Udmurtiast. Udmurdi ja soome kollektiivid kohtusid ka Otepää vallavalitsuse esindusega.
Laupäeval avati Otepää gümnaasiumi õuel toreda, kõiki osalejaid kaasava etendusega noorte rahvamuusikute festifal “Karupoja
Trall”. Festivalil esinesid noored muusikud Lõuna-Eesti eri kohtades. Toimusid õpitoad, kus omandati eri pillide mänguoskusi.
Festivali lõpukontsert toimus Otepää Kultuurikeskuse laval pühapäeval.
Festival õnnestus suurepäraselt. Osalejad ei olnud kitsid kiidusõnadega peakorraldajatele Lille Talile ja Merle Soonbergile.
Tänu neile kahele entusiastlikule, särasilmsele ja energilisele
naisele jätkub rahvamuusika õpetamine ja noorte huvi rahvapilli
vastu Otepääl.
Ei saanud seegi ettevõtmine teoks ilma toetajateta, nendeks olid Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapital Valgamaa
Ekspertgrupp, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rahvakultuuri

15. august on eesti rahvakalendri järgi rukkimaarjapäev. See päev on olnud
tähtis loodusmärkide tähelepanemise poolest: vesi jaheneb, ämblikud
hakkavad nobedasti võrku kuduma, konnad jäävad vait ja õunad muutuvad
maitsvaks.
Kui kured sel päeval kõrgelt lendasid, siis ennustati pikka rukki kasvu.
Kui rukkimaarjapäeval kuiv, tuleb kuiv ja soe sügis, öeldi Nõos. Rukkimaarjapäevaks pidi maarahval hein, kohati ka rukkilõikus, tehtud olema.
Rukkimaarjapäev oli tööpüha, toidulauale toodi paremad palad ning nauditi
puhkusepäeva.
Rukkimaarjapäeva tähistamisest ei saa Sangastes kuidagi mööda minna
– on paik ju tuntud eelkõige kuulsa rukkisordi järgi. Nii kajasidki selle päeva
õhtul Sangastes Silva-Agro õuel rahvapillid ja rahvalaul. Peo juhatasid
sisse torupilli võimsad helid. Rukkimaarjapäeva kombestikust ja tavadest
rääkisid külalised Helen Kõmmus ja Kadri Lepasson Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsist. “Kui vana see pill võiks olla – 100, 500, 1000, 2000
aastat?”, alustasid Helen ja Kadri ringkäiku eesti rahvapillide ajaloo radadel.
Tutvustati väike- ja hiiukannelt, viiulit, parmupilli, torupilli, lõõtsa. Lauldi
ühiselt Sangaste ja naaberkihelkondade laule, mängiti rukkilõikusmängu
ning tantsiti seltskonnatantse.
Ja et ühe õige eesti peo juurde käib ikka ka korralik kõhutäis, pakuti
peo lõpus rukkimaarjapäevalistele tanguputru (et järgmine aasta ikka hea
viljasaak tuleks) ning Sangaste rukkist kodus küpsetatud leiba. Kõigi kiituse
pälvisid pudru valmistaja Sirje Koriškevitš ja leivameister Lea Korbun.
Suur rõõm, et huvilisi kogunes maarjapäevale üle ootuste palju. Vahva
oli mitme põlvkonnaga koos pidutseda. Kui rahvalaulu kaasa laulda tundus
natuke võõras ja harjumatu, siis tantsuplats täitus otsekohe.
Pidu oli rahvale tasuta, toetajateks Kohaliku Omaalgatuse Programm ja
AS Silva-Agro. Aitäh tegijatele ja osalejatele ning kohtumiseni järgmistel
maarjapäevadel!
MERLE TOMBAK
KATI VELNER
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PEOLAUAD BERNHARDIST
Restoran pidulikumate istumiste tarvis
Saunad meeleolukate olemiste tarvis
Peomenüüd väljapoole tellimiseks

REEDE VILLA ILUSALONG



Pühajärve tee 3





hotell@bernhard.ee 7669 600

www.bernhard.ee

Kosmeetik
Lai valik näohooldusi, depilatsioon, jumestus, kulmude ja
ripsmete värvimine. Septembris noorte näohooldus 110.-

Küünetehnik
Geelküünte paigaldus endiselt 400.Uudisena küünedisain värviliste geelidega
Septembris koolinoortele küünte katmine geeliga 100.-

Müüa mett. Hind leppel. Tel.
Vajatakse hoolsat

koristajat
Otepää kesklinnas asuvatesse kontoriruumidesse. Koormus väike, töö
1-2 tundi päevas, 5 päeva
nädalas.
Tasu kokkuleppel.
Kontakt telefonil 5330
2833.

Pediküür/maniküür
Kvaliteetsed Orly, Essie, Gehwol tooted

Valga Puu OÜ

Solaarium

müüb 3meetriseid küttepuid Otepääl
koos kohale toomisega.
Lepp 180 kr
Okaspuu - 180 kr
Haab –
150 kr
Kask –
260 kr
Info E-R kell 9:00 – 16:30

/
/
/
/

rm
rm
rm
rm

Septembris solaariumi 100 min kaart 400.-

Info ja aegade tellimine tel.7663 606
Vaata lisa www.reedevilla.ee
Vabandame ReeDe Villa Ilusalongi klientide ees segaduse pärast
juuksuriteenuse osutamisel.

tel. 7670 370

Taastame regulaarse juuksuriteenuse esimesel võimalusel.

Rollerid ja
rollerite hooldus
Soodsad tööriistad
•
Kompressorid, trimmerid, trellid jne jne

lisatööjõudu.
Soovitatav juhilubade olemasolu.
Lisa info telefonil: 5205 747
Andry Martin Head GreenKeeper

PRILLIPOOD
OTEPÄÄL LIPUVÄLJAK 7

ENDISELT EESTI SOODSAMAD HINNAD
HEA PAKKUMINE KUNI KAUPA JÄTKUB!
VALIK PRILLIRAAME KOOS PLASTIKLÄÄTSEDEGA KUNI 50% SOODSAMALT
ENNE 560.-, NÜÜD AINULT 290.-

Koolijütsid ja tudengid, noored ja vanad, poisid ja
tüdrukud, mehed ja naised - peagi sügis ja kooliaeg
jälle käes! Seoses sellega terve septembrikuu veelgi
soodsamad hinnad.
Prilliklaaside soodsad hinnad:







Mineraalklaas alates
35.-eek
Kõvapinnakattega plastiklääts alates 100.-eek
Peegeldusvastase kattega plasiklääts
(nn. arvutiklaas) alates
150.-eek
Bifokaalne plastiklääts alates
195.-eek
Progressiivne plastiklääts alates
360.-eek
Fotokroomne lääts alates
180.-eek

Terve septembrikuu
kõik päikeseprillid 40% soodsamalt


tootmises.
meestele.

Info tel. 5157 019 või
kohapeal.

Rebase talu Arulas pakub:

vajab oma meeskonda



abitöölistele
Töö sobilik naistele kui ka

AS Otepää Golf



Puidufirma Otepääl
alajaamas
pakub tööd

Nüüd kohapeal soodsate hindadega kontaktläätsede ladu

AUTOKÄSIPESULA Kliendikaardiga -15%
TULE JA VAATA! Valga mnt.2 Otepää

E-L 10.00 – 19.00

Haljastusprojektid
Haljastusteenus
Istikud (puud, põõsad)
Tel. 7667 424,
5286 605
Ahti Tiirmaa
www.rebasetalu.net

Tel. 5662 9904

Müüa lõhutud küttepuud
Lepp, 50 cm, märg, hind 360 kr/m3
Lepp, 50 cm, kuiv,

hind 460 kr/m3

Lepp, 30 cm, kuiv,

hind 480 kr/m3

TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

Info tel. 7752 018 ja 5278 041

Otepääl võtab tööle töökoormuse
suurenemise tõttu

ettekandja- klienditeenindaja,
toateenija ja
koka.
CV saata aadressil
mirell@marguse.ee või postiga
Nüpli küla, Otepää

Info telefonil 5561 3469.

AAB Ekskavaator OÜ `lt

kaevetööd
roomikekskavaatoriga
Info Tel: 5050 375
www.ekskavaator.ee

Müüa
kruusa,
liiva ja mulda
koos kohaletoomisega.

Tel 513 4647

Vajatakse

Ostan kinnistu
Puka vallas, Põru külas
Info Tel: 5050 375

PRILLIDE MÄÄRAMINE ETTEREGISTREERIMISEGA

TEL 7333 258

KORISTAJAT
avatavasse külastuskeskusse alates
1. septembrist.
Avaldus esitada Otepää
vallavalitsusele.

Info tel. 5667 6151

Teatame kurbusega, et meie hulgast on lahkunud

Südamlik kaastunne Mardile perega
isa, äia ja vanaisa

Südamlik kaastunne Niilole perega
kaotuse puhul.

ELVI KÜNNAPUU

EDGAR SALUMAA

14.09.1916 – 21.08.2006

kaotuse puhul.

Leinavad omaksed

Hariduse 1 III sek. elanikud

PAUL JUUSTI
Perekonnad Mae, Barkala,
Kikas, Helma, Tiiu, Maie, Reet,
Viljar, Kirsti ja Kalju.

OÜ Lõuna Ehitus võtab tööle
üldehitustöölisi. 551 1142
Firma ostab Otepääl 3 m pik.
lehtpuu kütet. Tel. 5089 357
Otepää linnas haljasaladega
tegelev firma võtab tööle
haljastustöölisi. Info tel. 5342
4856
Noor pere soovib Otepääl
üürida 2toalise korteri.
Tel: 5810 3862
Soovin üürida 2 toalist korterit
pikemaks ajaks, hind kokkuleppel. Tel 5648 6031, email:
kadrij2rv@hotmail.com.
Ostan akordioni, 120 bassi.
Telef. 5346 1545
Ostan maad 1-16 ha Otepää
lähedal. Tel 5660 0738
KÜ Voki soovib võtta tööle
kütteperioodiks katlakütjaid.
Info tel. 5069 329.
Prillipood Otepääl võtab tööle
klienditeenindaja.
Info tel 7333 258
Ostan metallmahuti kuni 3,5
m3, mis sobiks reoveemahutiks. Tel. 5661 4533
Müüa 2-toaline korralik ahjuküttega korter Otepää linnas.
Telef. 5349 9439
Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme ja santehnikatöid. Garantii. Tel. 506
8509
Vajan ajutiselt ehitustöömehi
(ka lihtsamad tööd).
Tel. 5251 936 ja 7663 697
Müüa küttepuid (kuivad
lõhutud lepad 50 cm; toored
kasepakud). Hind kokkuleppel.
Ostja vedu. Tel. 5197 1912
Soovin osta uue või vähekasutatud väikeseformaadilise
piibli. 5622 2302 Ülle
Ära anda kolm vallatut kassipoega + vaevatasu. Tel 5667
6151
Müüa talu Valgjärve vallas 19
ha. Maia Sarapson 5664 0264
Pakun tööd Vana-Otepääl 2-le
võsalõikajale. Samas otsin kaevuparandajat. Tel. 5126 884
Müüa 2-toaline korter Päidla
külas. Maia Sarapson 5664
0264
Pakun tööd kokale ja kokaabile
Otepää gümnaasiumi sööklas.
Info 5076 217
Tütarlaps üürib õppeperioodiks toa, nõus ettemaksuga.
5805 3751
Noor pere soovib üürida korteri või maja Otepääl. tel. 5393
6868, matilydimois@hotmail.
com

Meie südamlik kaastunne Luulele
kalli abikaasa

PAUL JUUST
03.04.1945-10.08.2006
surma puhul.

5217 490

FJODOR GOLOVKOV
20.12.1938 - 26.07.2006

OÜ Klevari kollektiiv

ÖKOTEH OÜ ostab

pidevalt:

kasvavat metsa
Vaikus ja rahu on
Sinuga,
mälestused jäävad
meiega.

PAUL JUUST
Siiras kaastunne Luule Niilole ja
Elole perega.
Elsa ja Tõnu perega, Esper ja Lea

Vaikselt lahkusid
sõbrake hea, muredest,
valudest enam ei tea ...

Südamlik kaastunne Luulele,
Niilo ja Elo perele abikaasa, isa ja
vanaisa

PAUL JUUST
kaotuse puhul.
Alajaama 4 maja elanikud

Ei iial enam ava koduust Su käsi
Sind kalliks pidamast me ei väsi.

ELSA LAOS

VILMA MALS

VALVE USTAL

04.11.1927-16.07.2006

10.05.1922 - 23.07.2006

25.08.1916 – 10.01.1998
Mälestame 90. sünniaastapäeval.
Lesk, lapsed ja lapselapsed

INGRID-MARIA KIDRON

JAAN KADAJA

14.10.1911-19.07.2006

08.04.1938 - 12.07.2006

ning

metsa- ja põllumaad.
5056 829,
olev.matt @neti.ee
www.okoteh.ee

8

24. august 2006

Otepää Vallavolikogu istung toimub

Otepää sügislaat

neljapäeval, 31. augustil 2006. a. algusega kell 16.
PÄEVAKORD
Otepää Keskasula tsentraalkatlamaja hetkeolukorra hindamise komisjoni tegevusaruanne. Kultuurikomisjoni koosseisu muutmine. Otepää vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgaastmete ja palgamäärade kinnitamine. Vallavara
müük. Täiendavate toetuste määramine. Otepää valla 2006.a esimese lisaeelarve vastuvõtmine. Otepää Muusikakooli põhikirja kinnitamine. Otepää Valla põhimääruse kinnitamine, 3. lugemine. Otepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine. Otepää Looduspargi teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Otepää Vallavolikogu 22.04.2004.a otsuse nr 1-4-16 muutmine.

Alges Maasikmets on
Otepää Rattasõidu kolmekordne võitja
29. juulil Otepääl toimunud Elion Cup sarja
kuuluva Otepää VII Rattasõidu võitis veenvalt
Arctic Sport Club esindaja Alges Maasikmets.
Tal oli see juba kolmas kord Otepääl poodiumi kõrgemale astmele tõusta.
Võistluspäeva eelsel ööl sadanud vihm ja
pilvine taevas ei heidutanud osavõtjaid Otepääle tulemast. Põhisõidul oli stardis 901
võistlejat, tulemuse sai kirja 850 osavõtjat.
Matkasõidu stardis oli 220 osalejat ning finishisse jõudis neist 215. Kokku osales seega
Otepää Rattasõidul üle tuhande ratturi, lisaks
veel üle saja väikese osaleja lastesõitudel.
Põhisõidu esimestest kilomeetritest moodustunud 10liikmeline juhtgrupp lagunes lõplikult distantsi keskosas pärast Harimäe tõusu.
Moodustunud esikolmiku seast selgus võitja
juba 6 kilomeetrit enne finishit Nüpli tõusul,
kus järsult tempot tõstnud Alges Maasikmets
kiirelt vahe sisse sõitis, edestades järgnevaid
lõpuks ligi pooleteise minutiga. Teise ja kolmanda koha heitluses edestas Allan Aulik mõnesekundilise vahega Raido Kodaniporki.
Naiste arvestuse olid kolm esimest Laura
Lepasalu, Katrin Mauring ja Kata-Liina Normak.
Tänan kõiki abilisi ja toetajaid, kes võistluste
ladusale korraldusele kaasa aitasid. Otepää VII
Rattasõidu läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapital.



Eesti Maasprdi Liidu „Jõud“ meistrivõistlustel kergejõustikus võitis Tõnu Ainsoo
meesveteranide 100 m jooksu ajaga 12,1 ja oli
teine 400 m jooksus (63,0) ning kaugushüppes (5.27).

Toimub laupäeval,
23. septembril algusega
kell 9.00
aiandusmaja esisel platsil ja
aias J.Hurda 5.
Müügil viljapuude, marjapõõsaste, ilupuude ja püsikute
istikud, toidu- ja tööstuskaubad, mesinduse ja aianduse
tarvikud, käsitööd jne.

Laadapäeval avatud kell
9-15 sügisnäitus. Eksponeeritakse käsitöid, mesindust
ja sügisnde aiast ja põllult.

Puka lahtised
kergejõustikuvõistlused
toimuvad 26. augustil 2006.a.
Puka staadionil Otepää mnt 4

Ootame traditsioonilisele
Nuustaku sügislaadale rohkearvuliselt müüjaid ja
ostjaid!
Otepää AMS

Ajakava:
10.00
11.00

11.30
11.45
12.15

13.00

13.30
13.45

Avamine
Naiste 100m
Meeste ketas
Naiste kuul
Naiste kaugus
Meeste 100 m
Naiste 400 m
Meeste 400 m
Meeste kuul
Naiste ketas
Laste pallivise
Meeste 1500 m
Meeste kaugus
Naiste oda
Naiste 800 m
Meeste oda

1.septembril algusega kell 16.00 toimub Otepää

Annimatsi Muruvolle
2006
Suvise võrkpallivõistlussarja viimane, 6. etapp toimub laupäeval,
26. augustil kell 13.30 Annimatsi
kämpingu võrkpalliväljakutel.

Kultuurikeskuse pargis ja ka majas

Raha taotlemine 2007. a.
eelarvest

Sangaste raamatukogu fuajees

Algamas on Otepää valla 2007. a.
eelarveprojekti koostamine.
Kultuuri-, spordiorganisatsioonide,
sihtasutuste ja mittetulundusühingute
esindajatel, kes taotlevad tegevustoetust
Otepää valla 2007. a. eelarvest, esitada
vormikohaselt täidetud blanketid 20.
septembriks 2006.a. vallavalitsuse kantseleisse.
Blankette saab Otepää vallavalitsuse
kantseleist ja valla koduleheküljelt aadressil
www.otepaa.ee

Noortekeskuse KARM JÄNES

SÜNNIPÄEVAPIDU &

EELK Sangaste
kogudus

KOOLIAASTA AVAPIDU
Üritus toimub juba kolmandat korda. Sel aastal siis pisut
suuremalt.






3 liikmeliste võistkondade (noortekeskuse noored, koolide direktsioonid, vallavalitsus ja tuntud sportlased) vahelised jõukatsumised sportlik lustlikes ettevõtmistes ja
hiljem võistlejate ja noorteaktiivi ühine vestlusring
noortekeskuses
Kohal on 6,5m kõrgune ronimissein,
millel on võimalik proovida ronimist kõigil soovijatel
kella 16 – 20-ni
Kõigile noortele soovijatele toimub alates 16.30 asfaldijoonistuste võistlus (kaasa oma kriidid!
Vihma korral muud joonistusvahendid – siis joonistame
sees)



Esineb noortekeskuse bänd BAD IDEA

*

Õhtu lõpetab DISKO

Otepää
muusikakool

kuulutab välja
täiendava vastuvõtu
VASKPUHKPILLI
(trompet, tromboon,
tuuba,
altsarv)

erialale.

ÜRITUSE LÕPP KELL 22.30
KOGU ÜRITUS TASUTA!
TULGE KÕIK!
Kes kaasa elama, kes osalema!

Katsed toimuvad
4. ja 5. septembril
kell 14.00 - 19.00
Koolitare 7

Olete väga oodatud!
Rõõmsameelse kohtumiseni

Info tel. 7655 109
Ette valmistada üks
laul!

Algatatud on järgmised detailplaneeringud:
Ilmjärve külas Järvemäe kinnistu detailplaneering. Planeeringu
algatamise taotleja on Metsatervenduse OÜ. Detailplaneeringu
eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamise,
ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse määramise võimalikkuse väljaselgitamine. Planeeritava ala suurus on 12,86 ha.
Kassiratta külas Väike-Peebo kinnistu detailplaneering.
Planeeringu algatamise taotleja on Metsatervenduse OÜ.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine,
kinnistu jagamise, ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse
määramise võimalikkuse väljaselgitamine. Planeeritava ala suurus
on 8,5 ha.
Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule
väljapanekule Pühajärve küla Õru maaüksuse ja Sõjatamme
kinnistu osa detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks
on välja selgitada maaüksusele ehitusõiguse alade määramise
võimalused ja maa sihtotstarbe muutmine.
Planeeringu algatajaks on AS Pühajärve Puhkekodu ja planeeritav
ala asub Pühajärve Puhkekodu vahetus läheduses.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01. septembrist
kuni 15. septembrini 2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu
18. septembril 2006 kell 13.00.
n

n

n

Kehtestatud detailplaneeringud:
Otepää linna J. Hurda tänav 1 kinnistu detailplaneering kehtestati 26. juulil 2006. a. Detailplaneeringu eesmärgiks on uue
kauplusehoone ja parkla rajamiseks ehitusõiguse määramine,
liikluskorralduse ja tehnovõrkude ühenduste lahendamine, servituutide vajaduse välja selgitamine.
Otepää linna Lille tänav 4 kinnistu detailplaneering kehtestati
10. augustil 2006. a. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule
korterelamu ehitamise võimalikkuse väljaselgitamine.
Nüpli küla Jaanimäe ja Jaanioru kinnistute detailplaneering
kehtestati 16. augustil 2006. a. Detailplaneeringu eesmärgiks on
välja selgitada kinnistutele ehitusõiguse alade määramise võimalused ja maa sihtotstarbe muutmine.
Sihva küla Uue-Juusa ja Männituka kinnistute detailplaneering kehtestati 16. augustil 2006. a. Detailplaneeringu eesmärgiks
on Uue-Juusa kinnistule ehitusalade määramise võimalikkuse
välja selgitamine. Männituka kinnistule kinnistu jagamise ja
ehitusalade määramise võimalikkuse välja selgitamine.
n

n

n

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine:
Otepää linna Lille tänav 4 kinnistu detailplaneeringule.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistule korterelamu ehitamise
võimalikkuse väljaselgitamine. Detailplaneeringu algataja ja
koostamise korraldaja on Juta Meema (Valga mnt. 8a, Otepää, tel.
523 8480). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul Peeter Aunapu (tel. 5811 5200). Detailplaneeringu kehtestaja
on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766
4820). Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna
kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmisega. Korraldusega saab tutvuda töö
ajal Otepää vallavalitsuses.
n

Täpsem info: Neeme Ernits 5064
950.

28. augustil
kell 16.00

suur valik kasutatud
riideid ja jalatseid.

Planeeringud OTEPÄÄ VALLAS

n

rattasõidu korraldaja NEEME ERNITS

Osaühing Sanva teatab, et Sangaste aleviku kaugküttepiirkonnas hakkab alates 01. detsembrist 2006 kehtima
uus soojusenergia piirhind 588 krooni Mw/h.

AMETLIK INFO

Teade

hooldajatoetuse saajatele
1. juulist 2006 on muutunud sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõige 1', mis sätestab sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kohaliku
omavalitsuse hooldajatoetuse saaja eest.
Kohalik omavalitsus ei pea enam hooldajatoetuse saaja eest maksma sotsiaalmaksu, kui hooldaja töötab. Linna- või
vallaasutustest (Otepää vald) hooldajatoetust saavad isikud on kohustatud
sotsiaalmaksu maksjat 10 päeva jooksul
kirjalikult teavitama oma tööleasumisest
või töötamise lõpetamisest või pensioni
saamisest.
Palun võtke ühendust Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistusega.
Sotsiaalnõunik AARE MATT

POLITSEI
Politsei leidis metsa eksinud 82aastase naise
20. augustil kell 19.25 teatati politseile, et samal päeval umbes
kella 13 ajal läks Otepää vallas Märdi küla lähistel metsa marjule
82aastane naine, kes pole koju tagasi tulnud. Naisel olid jalas
mustad dressipüksid ja kummikud, käes lilleline ämber.
Naist asus otsima politsei. Ööseks siiski otsingud katkestati
ning jätkati järgmisel hommikul kell 8. Kella 10.15 ajal märkasid
metsas naist otsinud politseinikud umbes 150 meetri kaugusel
metsarajal kõndinud vanainimest, kellel oli käes lilleline ämber.
Naine oli šokis ning tahtis ametnike eest põgeneda. Politseinikud
toimetasid naise koju, tema tervis on korras.
Otsingutel osales 20. augustil kaheksa politseiametnikku ja politsei teenistuskoer, 21. augustil üheksa politseinikku, viis piirivalvurit ja kaks kaitseliitlast, lisaks ka politsei teenistuskoer.
Valga kriminaaltalituse politseivaneminspektori Aarne Vihma
sõnul sai vanainimese kiire leidmine teoks tänu politseinike kiirele
ja oskuslikule tegutsemisele ning koostööpartnerite abile.
MARGE KOHTLA
Lõuna Politseiprefektuuri
Valga politseijaoskonna pressiesindaja

Otepää päevakeskus

kutsub eakaid
29. ja 30.augustil kell 10.00

VESIVÕIMLEMISELE
Pühajärve Puhkekeskuse ujulasse.
Kuna kohtade arv on piiratud ja võimlemine toimub kahes grupis, palume soovijatel
teatada eelnevalt telefonil 5516 418 Helle
Kuldmaale.

