
Toomas Hendrik Ilves on 
järgmine  Eesti president

Estonia kontserdisaalis toimunud 
valimiskogu istungil osales 345 vali-
jameest, kellest 174 andsid oma hääle 
Toomas Hendrik Ilvesele, 162 Arnold 
Rüütlile, kaheksa hääletussedelit olid 
tühjaks ning üks kehtetu. Presidendiks 
saamiseks oli kandidaadil vaja koguda 
vähemalt 173 häält.
   Toomas Hendrik Ilvese kandi-
datuuri seadsid valimisteks üles 
Reformierakond, Isamaaliit, Res 
Publica ja Sotsiaaldemokraatlik era-
kond .
   Toomas Hendrik Ilves sündis 26. det-
sembril 1953 Stockholmis. 1976. aastal 

Laupäeval valis valimiskogu 
juba esimeses hääletus-
voorus järgmiseks viieks 
aastaks Eesti presidendiks 
Toomas Hendrik Ilvese.

Asutatud
1932
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA 
 vald

SANGASTE 
vald

Otepää seikluspark 
pälvis turismiuuen-
daja auhinna

2006. aasta turismiuuendaja auhin-
na sai Otepää Seikluspark OÜ, mil-
le seiklusrada avati Otepää külje all 
2005. aasta suvel.
   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
(EAS) andis välja 2006. aasta ette-
võtluse auhinnad. Tänavu tunnistati 
selle omanikuks Vertex Estonia, kes 
toodab satelliitside antenne Euroopa 
Kosmoseagentuurile ja seadmeid pa-
beri- ning tselluloositööstusele. Eesti 
ettevõtete konkurentsivõime edetabe-
lis osutus parimaks Hansapank.
   Lisaks kahele peaauhinnale kuulutati 
EASi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja 
Eesti Tööandjate Keskliidu ühisprojek-
ti raames läbiviidavatel konkurssidel 
välja võitjad kuues auhinnakategoori-
as ning selgitati konkurentsivõimeli-
semad ettevõtted tegevusalade kaupa 
11 kategoorias.
   Konkursi “Ettevõtluse auhind” lä-
biviimise eesmärk on riigipoolse 
tunnustuse jagamine Eesti edukatele 
ettevõtetele ja ettevõtlusteadlikkuse 
tõstmine. 
   Tänavu rajas Otepää seikluspark 
lisaks senistele eri raskusastmega 
radadele uue kahe pika õhusõiduga 
Linnamäe vallutamise raja. Teekond 
maa ja taeva vahel algab nn nelja kase 
mäelt ja viib 300 meetrise õhusõiduga 
seikleja Linnamäe jalamile. Seejärel 
tuleb ronida mäele, kus saab tutvuda 
ajaloolise linnuse varemetega. 350 
meetri pikkune ja 27 meetri kõrgune 
tagasisõit kestab peaaegu minuti. 
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15. septembril avati Hellenurmes Lõuna-
Eesti Hooldekeskuse II elukorpus. Uue 
maja avamisel osales ka Vabariigi pre-

sident Arnold Rüütel koos proua Ingrid Rüütliga. 
Oma sõnavõtus rõhutas president Hellenurmes asu-
va Eestimaal hoolekandeasutustest suuruselt teise 
tähtsust ja leidis, et on äärmiselt oluline aidata raske 
elutee kestel palju kannatanud ja väsinud inimest. 
Loodud on mugav kodu neile, kes ei suuda ise hak-
kama saada. 
   Avatseremoonia juurde kuulusid pidulikud sõ-
navõtud, õnnitlused, lindi lõikamine, uue majaga 
tutvumine ja ühine laud kõigile asjaosalistele ja kü-
lalistele. President istutas hooldekodu õuele serbia 
kuuse.
   Peagi elab hooldekeskuse 4 eraldi hoones kokku 
umbes 190 hoolealust. Praeguse seisuga elab hoolde-
kodus abivajajaid 18 erinevast omavalitsusest, kokku 
kuuest maakonnast. Hellenurmes pakutakse üldtüüpi 
hooldekodu teenust.
Palupera vald ostab vanurite hoolekande teenust 
täna vaid kuuele eakale ja lasteaiateenust kahele 
liitrühmale. 
   Mittetulundusühingu Hellenurme Mõis liikmed 
on põhiliselt eraomanikud. Vaid kohalik omavalit-
sus, Palupera vald on avalikes huvides tegutseja. 
Suured ehitused ja pikaajalised plaanid teostatakse 
ikka enamikus erahuvides, kohalikul omavalitsusel 
poleks valla- või riigieelarvest saadavate vahenditega 
võimalik selliseid kulutusi ja riske kanda. 
   Hooldekeskuse naistööjõust enamik elab Palupera 
vallas, kuid kasutatakse tööjõudu ka väljastpoolt. 
   Lõuna-Eesti Hooldekeskuse teise elukorpuse ehi-
tamine maksis 9,5 miljonit krooni, millest 3 miljonit 
on riigi toetus. Eelmise aasta novembris avati hool-
dekeskuse esimene elukorpus. Mittetulundusühingu 

töökollektiivil paistab entusiasmi jätkuvat – juba 
on paberil ja mõtteis uued kavad, finantsskeemid 
kolmanda elukorpuse ehitustegevuse alustamiseks. 
Kokku on kavas ehitada neli elukorpust ja teenindus-
hoone teraapiakabinettide, toitlustuskeskuse, sauna, 

pesumaja, külastajate ruumide, raamatukogu, huvi-
alakeskuse, lao- ja bürooruumidega. 

TERJE KORSS Palupera vallavanem, 
valla esindaja MTÜ-s Hellenurme Mõis.

Avati Lõuna-Eesti Hooldekeskuse 
II elukorpus
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L omandas ta USA Columbia Ülikoolis 
bakalaureusekraadi psühholoogias ja 
1978. aastal sai Pennsylvania ülikoolis 
samal erialal magistrikraadi.
   Ilves on Euroopa parlamendi välisas-
jade komisjoni esimene asepresident, 
Euroopa parlamendi USA delegatsiooni 
liige, Venemaa delegatsiooni asendus-
liige, Euroopa sotsiaaldemokraatliku 
partei fraktsiooni Eesti delegatsiooni 
juht ja Eesti sotsiaaldemokraatliku era-
konna juhatuse liige. Uus president on 
abielus, tal on poeg ja kaks tütart.
   Meilt käisid Tallinas Eestile uut 
presidenti valimas Olev Matt (Otepää 
vald – Rahvaliit), Vambola Sipelgas 
(Palupera vald - Valimisliit Ühtne 
Koduvald), Heldur Vaht (Puka vald - 
Valimisliit Koduvald) ja Aldo Korbun 
(Sangaste vald - Valimisliit Sangaste).
   
Toomas Hendrik Ilves astub ametisse 
8. oktoobril.

ARVO SAAL

Organiseeritud tuletõrje 85. aasta-
päeva puhul annetati aumärke. Ühe 
neist, Päästeteenistuse medali sai 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse Valgamaa 
päästeosakonna 
Puka eraldipaikneva 
meeskonna vanem 
Enno Kurvits.
   Päästeteenistuse 
medal annetatakse 
keerukatel pääste-
töödel üles näidatud 
vapruse eest või 
teenete eest päästealal. 

Maavanem külastas 
Otepääd

M
ER

IK
E 

TE
RV

E

Teisipäeval, 26. septembril külastasid 
Valga maavanem Georg Trašanov ja 
maavalitsuse osakonnajuhatajad Ote-
pää valda.
   Tutvuti Otepää valla uue juhtkon-
naga, räägiti valla arengust ja tule-
vikuplaanidest. Külastusel osaleb ka 
Valgamaa omavalitsuste liidu esimees 
Madis Gross.
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Enno Kurvits sai 
päästeteenistuse 
medali



28. september 20062

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 12. oktoobril.

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

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

“Otepää lihatööstust juhivad üheskoos kaks naist, Maie 
ja Maire Niit, kes ei olegi ema ja tütar, vaid hoopis ämm 
ja minia,” kirjutab oma pikema artikli sissejuhatuses aja-
kirjanik Elo Odres.
   Peatükis “Väike, aga tubli” on väikeettevõtte loomist 
kirjeldanud Maie Niit nii: “Esimese looma tapsime 1992. 
aasta 7. aprillil, veel rublaajal. Ma ikka jälgisin märke ka, 
et oleks sobiv aeg – noorkuu pidi olema.”
   Ja ajakirjanik arutleb ise edasi: ”Kas tänu noorkuule 
või millelegi muule, aga Otepää lihatööstus jäi püsima. 
30 töötajat ja 2,1 miljonit kasumit pole just hiigelettevõ-
te, kuid ühele perele paras pidada ja Otepää mastaabis 
arvestatav tööandja. Väiksemad osalused on lihatööstu-
ses ka Maie vennal ja tädipojal.”
  Artikli kõrvalveerul on avaldatud Otepää lihatööstu-
se juhi kuulsad kümme käsku, mis on püsivalt seisnud 
tööstuseruumi seinal ja kõigile lugeda.

Äripäeva lisaanne, ajakiri Dilemma, sept. 2006

Otepää vallaametnike vastuvõtuajad ja kontaktandmed
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Otepää lihatööstus - väike, aga 
tubli

Aivar Pärli          
E 10.00-12.00
Vallavanem     
tel. 7664 801, 
mob. 5033 299

Ametikoha eesmärk: 
vallavalitsuse töö juhtimine ja 
korraldamine

Kristjan 
Rõivassepp          
E 10.00-12.00
Abivallavanem 
tel. 7674 810

Ametikoha eesmärk:  
ehitus ja planeerimisteenistuse 
valdkonna  juhtimine ja korral-
damine 

Urmas Jaagusoo   
E 10.00-12.00
Vallasekretär    
tel. 7664 802

Ametikoha eesmärk:  
valla kantselei juhtimine, 
asjaajamine ja õigusalase töö 
korraldamine

Peeter Aunapu     
vastuvõtmise aeg               
K 09.00-13.00 ja 
R 09.00-15.00
Ehitusspetsialist 
tel. 7664 814

Ametikoha eesmärk:     
ehitusjärelevalve korraldamine 
Otepää Vallas

Otepää vallal on suur potentsiaal jõu-
da Kagu-Eesti edukamaiks omavalit-
suseks. Meil on päris korralik infra-

struktuur keskuses, mis, tõsi küll, vajab edasist 
arendamist igasse külla. Oleme saavutanud 
märgilise sümboli talvepealinna näol ning jät-
kub ka turiste.
   Toetada ja arendada tuleb ettevõtlust. Vajame 
taas usaldusväärset gümnaasiumiharidust ning 
enam tuleb luua võimalusi noortele pärast 
kõrg- ja kutsehariduskoolide läbimist tagasi 
tulla. Tuleks motiveerida Otepää oma noori 
vallaelu edasi arendama. Kui saame juba need 
tahud paika, siis oleme ise endale usutavamad 
ja volikogu suudaks ehk ka omal jõul tööd teha. 
Praegu tundub, nagu ootaks Otepää volikogu, 
millal vald korralikult põhja läheks. 
   Eesti Ekspressis (10.08.2006) avaldatud 
omavalitsuste maksutulude joonis ühe elaniku 
kohta tõi selgelt välja, et Otepää vald on vaene. 
Ainuüksi see fakt sunnib valda efektiivsemalt 
ja sihikindlamalt tegutsema.
   Otepää valla koduleht jääb ajale jalgu. Ei 
suudeta fikseerida muutusi isegi vallavoliko-
gu koosseisus. Viimase protokollid pole kõik 
üleval ja need, mis on, vajavad õigekeelsus-
sõnaraamatu abi.
   Viimase volikogu koosseisu olemasolevatest 
protokollidest selgub, et siiani ei ole tegeletud 
vallale oluliste küsimustega. Puudub arutelu 
valla arengukava teemal; kuidas edendada 
külade arengut; kas jäätmemajandus vajaks 
uusi lahendusi; kuidas kutsuda tagasi haritud  

noori. Kõik see, mida pidime lugema valimis-
lubadustest, on unarusse vajunud. 
   Volikogu on siiani paaril korral arutanud 
aukodanikutiitli andmist. Peamiselt on tralli-
tatud vallavanema positsiooni kallal. Ümber 
on kolitud laudu, et koosolek saaks jätkuda. 
Mõtlematult on kasutatud reservfondi ja 
võetud lisakohustusi laenude näol. 
   Rahvas juba naerab volikogu tööjõuetuse üle. 
Kõige kurvem on see, et kodanikkond kaotab 
usu enda poolt valitud organisse ja sedasi toi-
mub võõrandumine. Enam pole ma kindel, kas 
volikogu esimehe kauaoodatud otsustatavus, 

kummal pool ja kes ta on maailmavaatelt, ka 
midagi muudab.
   Valla kodulehe foorumis paistab tugevalt 
kodanike abitus ja lootusetus toimuva suhtes. 
Tihti ei suudeta nende küsimustele vastata või 
võtab vastamine tohutu aja. Analoogse käitu-
misega summutatakse ka kodanikualgatused, 
mis oleksid ideaalis kodanikuopositsioon po-
liitilisele võimule. 
   Tänane olukord Otepää volikogus pole kah-
juks esmakordne. See kõik sai alguse kuningrii-
gi ideest 1980. aastate lõpus. Võimu püütakse 
„pärandada” just omadele. Seda isegi demo-
kraatlikus riigikorralduses. Linnapea ametipost 
saavutas Otepääl erakordse ülimuslikkuse. 
Kuid tõsi on see, et ülimuslikku funktsiooni 
kannab rahvas ja seejärel tuleb volikogu oma 
esimehega. Tänases vallas kipub kõik kordu-
ma. Otepää linnaga ühinenud Pühajärve vallas 
toimus võimuvahetus suurema skandaalita.
   Otepää valla poliitiliste jõudude suurim 
probleem on ühtsuse puudumine volikokku 
kandideerinud nimekirjade sees. Täna saa-
me öelda, et killustunud on nii Rahvaliidu, 
Reformierakonna kui ka Res Publica Otepää 
osakonnad. Valimisliitudest on kõige lihtsam 
mujale siirduda, sest puudub konkreetne vas-
tutuskese. 
   Ühtse kogukonna puudumine ei luba püstita-
da konkreetset eesmärki ja takistab selle poole 
pürgimist. Puudub enesekontroll ja igapäeva-
seks nähtuseks kujuneb eetika puudumine või 
selle väär tõlgendamine. 
   Minu ettepanek: kutsun üles vallavolikogu 
liikmeid tegutsema valla huve arvestades. 
Võtke välja oma valimislubadused ja hakake 
neid omavahel kooskõlastama ning otsast
teostama. Otepää vallal on kõik eeldused olla 
Kagu-Eesti edukaim omavalitsus!

Otepää väärib paremat

Alates 15. septembrist on Otepää konstaablijaoskonna Ote-
pää valla konstaabel Meelis Lill.
   Meelis Lill on pärit Otepäält. Pärast Otepää Keskkooli lõpe-
tamist läks Lill sõjaväkke ja seejärel Tallinnasse politseikooli. 
Meelis Lill on politseis töötanud 1991. aastast, vahepeal 
töötas 1,5 aastat piirivalves. Aastast 2000 on Lill töötanud 
narkopolitseinikuna, enne seda töötas ta Keskkriminaalpolit-
seis. 
   Meelis Lille telefonid on 7655 809 ja 5330 7158 ning e-posti 
aadress: meelis.lill@valga.pol.ee. Vanemkonstaabli vastu-
võtu aeg Otepää konstaablijaoskonnas on esmaspäeviti kell 
10.00-12.00.
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Otepääl asus ametisse 
uus konstaabel

Aarne Steinbach               
E 10.00-12.00
Heakorraspetsialist 
tel. 7664 812

Ametikoha eesmärk:  
valla elanike nõustamine heakor-
ra osas ja heakorraga seonduvate   
küsimuste lahendamine 

Marek Merilo
E 10.00-12.00 ja
K 13.00-17.00
Maanõunik 
tel. 7664 820

Ametikoha eesmärk:  
omandi ja maareformiga seon-
duvate küsimuste lahendamine 
vallas 

Vello Vou              
E 10.00-12.00 ja 
K 13.00-17.00
Geoinfospetsialist   
tel. 7664 822

Ametikoha eesmärk: 
maakorraldusega seonduvad 
küsimused

Aare Matt             
E 14.00-18.00 ja 
K 09.00-12.00
Sotsiaalnõunik 
tel. 7664 825

Ametikoha eesmärk: 
sotsiaal- ja haridusteenistuse 
juhtimine

KÜLLIKI KÜBARSEPP
politoloog

POLITSEI

Elle Luhtaru        
E 14.00-18.00 ja 
K 09.00-12.00
sotsiaaltööspetsia-
list tel. 7664 827

Ametikoha eesmärk: 
nõustab ja annab informatsiooni 
sotsiaalhoolekande, lastekaitse ja 
hooldusalastes küsimustes

Helgi Hõbejärv  
                        E 14.00-18.00 ja 

K 09.00-12.00
sotsiaaltööspetsia-
list tel. 7664 826

Ametikoha eesmärk: 
sotsiaalregistri pidamine ja sot-
siaalvaldkonna dokumentide  
vormistamine 

Ants Manglus      
E 14.00-16.00
Volikogu simees                 
tel. 7664 803

Ametikoha eesmärk: 
volikogu töö juhtimine

Margus Möll 
  E  10.00- 12.00 

Kultuurimajas
Kultuurijuht     
tel. 7655 212

Ametikoha eesmärk: 
valla kultuurieluga seonduvate 
küsimuste lahendamine ja korral-
damine

Peeter Siim                    
Otepää 
Spordirajatised
Spordijuht         
tel. 7663 677

Ametikoha eesmärk: 
valla spordieluga seonduvate 
küsimuste lahendamine ja 
korraldamine

Eha Schmidt
Registripidaja 
tel. 7664 805
Ametikoha 
eesmärk: 

rahvastikuregistri ja vallaelanike 
arvestuse pidamine

Ülle Veeroja
Pearaamatupidaja  
tel. 7664 815

Ametikoha eesmärk: 
valla finantsmajandusliku tege-
vuse korraldamine ja raamatupi-
damise juhtimine

Mari Mõttus
Vanemraamatu-
pidaja 

           tel. 7664 816

Ametikoha eesmärk: 
valla raamatupidamisarvestuse 
pidamine

Sale Kiuru
Raamatupidaja               tel.     7664 817
Ametikoha eesmärk:              
valla raamatupidamisarvestuse pidamine

Toomas Vahrusev
IT- spetsialist                 tel.     7664 808
Ametikoha eesmärk:               
vallavalitsuse infotehnoloogia arendami-
ne ja koordineerimine

Kersti Tamm
sekretär                            tel.   7664 800
Ametikoha eesmärk:              
vallakantselei asjaajamise korraldamine

Kristi Väär
sekretär                           tel.     7664 808
Ametikoha eesmärk:                
vallakantselei asjaajamise korraldamine
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Amanda Kõiv Otepää  22.10.1905 101
Ida-Hermine Kiis Märdi  15.10.1916 90
Vemeta-Antonia Ilves Mäha  01.10.1918 88
Hella Jürgenson Koigu  18.10.1919 87
Jaan Laar Otepää  23.10.1919 87
Linda Uiga Otepää  16.10.1920 86
Meinhard Saan Otepää 01.10.1921 85
Aleksandra Zirk Sihva  07.10.1921 85
Erna Piho Kastolatsi  24.10.1922 84
Maimu Ilves Otepää  06.10.1923 83
Anni Kõiv Otepää  06.10.1923 83
Jaan Mitt Otepää  08.10.1923 83
Nikolai Kiuru Otepää  04.10.1924 82
Koidula Soppe Raudsepa  08.10.1924 82
Eduard Põder Otepää  16.10.1924 82
Herbert Niklus Otepää  23.10.1925 81
Elsa Vesi Otepää  27.10.1925 81
Salme Oja Otepää  29.10.1925 81
Aksel Kivimaa Otepää  06.10.1927 79
Heljo-Leida Tämm Otepää  06.10.1927 79
Laine Sulaläte Otepää  15.10.1927 79
Endel Tiirmaa Pedajamäe  19.10.1927 79
Virve Leius Otepää  23.10.1927 79
Veera Laar Otepää  30.10.1927 79
Silvi-Maie Mals Mägestiku  15.10.1928 78
Lembit Reinlo Pilkuse  17.10.1928 78
Ellen Linnamägi Otepää  30.10.1928 78
Linda Kinnas Otepää  11.10.1929 77
Helju Täär Vidrike  13.10.1929 77
Alvar Linnamägi Nüpli  25.10.1929 77
Õie Konno Otepää  16.10.1930 76
Heiti-Heldur Kasepuu Vidrike 21.10.1930 76
Aita-Virve Keemu Otepää  31.10.1930 76
Helju Kutsar V-Otepää  11.10.1932 74
Laine Hein Otepää  14.10.1932 74
Zinaida Maranik Otepää  23.10.1932 74
Eha Alep Raudsepa  13.10.1933 73
Valve Mehik Pilkuse  13.10.1933 73
Kalju Kaskel Otepää  19.10.1933 73
Eeda-Kallista Raudsepp Nüpli  14.10.1934 72
Teekla Sorga Otepää  25.10.1934 72
Alli-Medea Paavo Otepää  26.10.1934 72
Elna Hansen Nüpli  27.10.1934 72
Heldur Kants Märdi 02.10.1935 71
Aime Kasesalu Sihva  10.10.1935 71
Ellen Mitt Otepää  26.10.1935 71
Valve-Milvi Uibo Otepää  28.10.1935 71
Markian Ventšikov Otepää  31.10.1935 71
Heldur Jauhka Ilmjärve  08.10.1936 70
Enno Tamm Nüpli  15.10.1936 70
Viivi-Ene Koska Otepää  16.10.1936 70
Imbi-Mare Täpsi Otepää  16.10.1936 70
Aime-Mare Ventšikova Otepää  30.10.1936 70
Eha Ojavee Otepää  25.10.1937 69
Elvi Mitt Sihva  06.10.1938 68
Maila Meema Otepää  16.10.1938 68
Helgi-Sirje Traagel Otepää  23.10.1938 68
Madis Niilo Otepää  03.10.1939 67
Mare Mitt Otepää 10.10.1939 67
Vello Meema Otepää  31.10.1939 67
Valve Karu Otepää  05.10.1940 66
Arvo Paurson Raudsepa  10.10.1940 66
Ilmar-Johannes Kattai Otepää 19.10.1940 66
Kalju Kutsar Otepää  26.10.1940 66
Virve Uibo Otepää  04.10.1941 65
Ants Väärsi V-Otepää  09.10.1941 65
Hele Saad Otepää  13.10.1941 65
Anne Zupping Sihva  15.10.1941 65
Heli Eino Otepää  19.10.1941 65
Vello Hurt Mägestiku  30.10.1941 65
Helve Kaup Kaurutootsi 02.10.1942 64
Eha Pensa Otepää  07.10.1942 64
Elsa Kõrran Otepää  14.10.1942 64
Hillar Puusepp Otepää  21.10.1942 64
Eeva Stamberg Otepää  26.10.1942 64
Viivi Tiirmaa Otepää  31.10.1942 64
Mati Väärsi Otepää 05.10.1943 63
Leo Tiidemäe Pühajärve  10.10.1943 63
Brigitta-Leida Visnapuu Pedajamäe 16.10.1943 63
Maie Kattai Pühajärve  01.10.1944 62
Jaan Hurt Mägestiku  27.10.1944 62
Olev Järv Otepää 08.10.1945 61
Karl Vaher Otepää  11.10.1946 60
Mihhail Saunamets Otepää  13.10.1946 60
Ilse Ivanova Otepää  27.10.1946 60

AMETLIK INFOSÜNNIPÄEVAD o k t o o b r i s

järgneb lk 8

Pa l u p e r a  v a l d

Salme Koik  Palupera 26.10.1921 85
Laine Raudsepp Urmi 24.10.1922 84
Endla Tämm Urmi 12.10.1924 82
Endla Maranik Lutike 09.10.1925 81
Reginald Kriisa Räbi 21.10.1926 80
Helju Kikas Hellenurme 25.10.1926 80
Marta Kilch Hellenurme 26.10.1927 79
Leo Tulev Mäelooga 06.10.1929 77
Sulev Pallon Hellenurme 21.10.1929 77
Laine Roots Nõuni 21.10.1930 76
Laine Jaama Nõuni 16.10.1932 74
Helgi Kiis Palupera 28.10.1933 73

 Valiti Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindajaks 
volikogu esimees Vambola Sipelgas.
 Kooskõlastati Kambja valla üldplaneering.
 Võeti vastu otsus Makita küla ennistamiseks endistes 
ajaloolistes piirides.

Palupera vallavalitsuses
 Määrati Lustimäe maaüksuse sihtotstarve ja kinnitati 
maaüksuse maksumus.
 Nimetati Neeruti külas vaba põllumajandusmaa nr.19 
Nurme katastriüksuseks, määrati maa sihtotstarve. Maa 
kasutusvaldusse saaja on FIE Anti Kulasalu Märdi 
talu.
 Nimetati Astuvere külas moodustatud 13 528 m² 
suurune maa-ala Külamäe katastriüksuseks ja anti maal 
asuva elamu omanikule Anita Pavlovale nõusolek maa 
erastamiseks.
 Nimetati Palupera külas moodustatud 5 535m² suu-
rune maa-ala Juhani katastriüksuseks ja anti nõusolek 
elamu omanikule Meeli Lokkile maa erastamiseks.
 Anti korraldus ühekordsete toetuste maksmiseks sum-
mas 6585 krooni.
 Anti nõusolek Räbi külas Kõivumäe kinnistule väi-
keehitise püstitamiseks.
 Arutati Palupera valla arengukava ja põhimääruse 
muudatusi, mis lähevad volikokku esimesele lugemisele 
27. septembril.
 Tehti ettepanekuid vanurite hooldekodusse paiguta-
misel kohamaksu osalise tasumise kohta.
 Anti korraldus ühekordsete toetuste andmiseks inva-
abivahendite ja lastelaagris osalemise eest tasumiseks.
 Anti korraldus Nõuni külas Põrgumäe kinnistule 
elektriliini liitumisühenduse projekteerimistingimuste 
väljastamiseks.
 Anti korraldus Päikesemäe kinnistule puurkaevu 
ehitamiseks projekteerimistingimuste väljastamiseks.
 Kinnitati Lutike külas asuva Kopli kinnistu nr. 
1957140 detailplaneeringu lähteseisukohad. Nimetatud 
lähteseisukohad esitatakse vallavolikogu istungile vasta-
va detailplaneeringu algatamiseks.
 Palupera vallavalitsuse taotlust erastada Mäelooga 
külas Haljala maaüksus ei rahuldatud. Tegemist saab 
olla vaid munitsipaliseerimisega. 
Selle menetluse alustamiseks määras Palupera vallava-
litsus Haljala katastriüksusele (2962 m² - elamu ja seda 
ümbritsev teenindusmaa) sihtotstarbe – 100% elamumaa 
ja kinnitas maa maksumuse.
 Otsustati tasuda kahe Palupera valla kooliõpilase 
osavõtumaks Pärnus toimuval noortekonverentsil 13. 
oktoobril.

Palupera vallavolikogus 

SÜNNID

SÜNNIPÄEVAD o k t o o b r i s

Aino Pastak Hellenurme 08.10.1934 72
Aksel Andressoo Räbi 26.10.1934 72
Rein Raudsepp Miti 30.10.1934 72
Helvi Matsalu Neeruti 09.10.1935 71
Mihhail Dontsov Palupera 14.10.1935 71
Ants Viiding Palupera 28.10.1935 71
Leili Ilves Palupera 15.10.1937 69
Hele-Mall Keerman Mäelooga 25.10.1937 69
Ester Haidma Hellenurme 24.10.1939 67
Laine Illak Neeruti 13.10.1940 66
Helbe Liivamägi Nõuni 03.10.1941 65
Pavel Andrejev Hellenurme 03.10.1941 65
Evi Lõoke Atra 27.10.1941 65
Viivi Sikk Palupera 25.10.1944 62
Kalju Jaanmaa Atra 25.10.1944 62
Linde Lembit Lutike 01.10.1946 60
Johannes Värva Päidla 17.10.1946 60

Pa l u p e r a  v a l d

P u k a  v a l d

Elkana-Amalie Hendrikson Puka  23.10.1918 88
Johanna Sööt  Meegaste  27.10.1918 88
Hilda Koppel  Ruuna  12.10.1923 83
Salme Vismann  Puka  29.10.1924 82
Linda Saks  Kibena  16.10.1925 81
Aksel Tuvi  Pühaste  15.10.1926 80
Alvine Orastu  Kibena  09.10.1927 79
Olga Sarapuu  Kibena  17.10.1928 78
Endla Pärg  Kuigatsi  18.10.1928 78
Viktor Madisson  Puka  21.10.1928 78
Koidula Grünberg  Pühaste  24.10.1928 78
Asta Henno  Puka  13.10.1929 77
Laine Vutt  Kolli  11.10.1930 76
Bernhard Everaus  Puka  20.10.1930 76
Vladimir Mozorov  Puka 21.10.1930 76
Arthur Uibo  Kuigatsi  08.10.1932 74
Aleksander Karašk  Puka 24.10.1932 74
Vello Pikker  Palamuste  10.10.1933 73
Elmar Rinken  Puka  12.10.1933 73
Tatjana Maksimova  Puka  28.10.1934 72
Linda Sarv  Kuigatsi  02.10.1935 71
Miia Roosaar  Puka  08.10.1935 71
Vello Matjunin  Plika  08.10.1935 71
Kalju Piller  Soontaga  01.10.1936 70
Kalju Rohtla  Puka  02.10.1936 70
Militsa Sibul  Puka  12.10.1939 67
Aare Eller  Rebaste  12.10.1940 66
Piia Mäe  Puka  23.10.1940 66
Meeli Lään  Pedaste  09.10.1941 65
Ene Eistre  Puka  13.10.1941 65
Viivi Vaalberg  Puka  13.10.1941 65
Elmuth Künnapuu  Plika  25.10.1941 65
Aarne Hermann  Puka  27.10.1941 65
Valve Toots  Soontaga  09.10.1944 62
Valve Einaste  Kolli  02.10.1945 61
Helbe Kütt  Aakre  25.10.1946 60

 S a n g a s t e  v a l d 

Anna Luksepp  Lauküla  12.10.1909  97 
Ilsa Peterson  Sangaste  28.10.1915  91 
Ella-Erika Talvik  Lauküla  01.10.1918  88
Endla Sitsmann  Pringi 04.10.1922  84 
Maria Luukanen  Mägiste 17.10.1923  83 
Marta Kuus  Kurevere 31.10.1925  81 
Anastasia Sars  Kurevere 26.10.1926  80 
Ella Org  Restu  29.10.1927  79 
Maimo Ellen  Sarapuu  27.10.1928  78 
Armilda Kass  Lauküla  07.10.1929  77 
Leili-Ilona Silman  Ädu  08.10.1930  76 
Asta Kala  Kurevere  09.10.1930  76 
Helmi Homtsenko  Keeni  22.10.1931  75 
August Vismann  Tiidu  27.10.1931  75 
Voldemar Valge  Keeni 01.10.1932  74 
Helgi Mäekivi  Keeni  05.10.1932  74 
Irene Kirt  Risttee   09.10.1932  74 
Paul Valle  Kurevere  14.10.1933  73 
Heldur Toom  Sangaste  18.10.1934  72 
Jaan Lepik  Keeni  13.10.1935  71 
Eha Pommer  Sangaste  29.10.1935  71 
Aino Jepi�ova  Keeni  07.10.1936  70 
Aivo Maiberg  Sarapuu  11.10.1936  70 
Linda Lepik  Risttee    24.10.1937  69
Tiina Laansalu  Pringi 18.10.1938  68 
Eve-Raili Lepp  Vaalu  01.10.1939  67 
Viivika Künnapuu  Keeni 06.10.1940  66 
Rein Rannik  Risttee  10.10.1940  66
Mihkel Otsus  Keeni  25.10.1940  66 
Ülo Rannik  Sangaste  19.10.1944  65 
Elvi Näppi  Lossikülast  22.10.1941  65 
Koidu Märdimäe  Laukülast  03.10.1942  64 
Lembit Viktor  Restu  18.10.1943  63 
Malle Martinson  Sangaste   17.10.1944  62
Eve Karimõisa  Sangaste  21.10.1944  62 
Eino Tali  Sarapuu  24.10.1944  62
Lembit Michelson  Pringi  26.10.1944  62 
Uno Grossberg  Pringi  14.10.1945  61
Kalju Teder  Lauküla  26.10.1946  60

O t e p ä ä  v a l d   

Markus Plukk   22. august 
Anlourdees Veerpalu 23. august 

Pa l u p e r a  v a l d    

Gariina Kutsar   19. september

Sangaste vallavolikogus

 Valiti volikogu esindajaks Vabariigi Presidendi vali-
miskogus Aldo Korbun.
 Kinnitati Sangaste valla saneerimiskava.
 Tuvastati järgmiste ehitiste peremehetus: Ädu külas 
asuv Ristimäe elamu, Vaalu külas asuv Möldre elamu, 
Tiidu külas asuv Sõstra elamu, majapidamisabihoone 
ja kaev, Lauküla külas asuv Kaose elamu, Lauküla külas 
asuv Looallika elamu ja majapidamisabihoone, Sarapuu 
külas asuv Hiirepüksi elamu ja Lauküla külas asuv kar-
jalaut.
 Otsustati osta Rainer Väikeselt Keeni külas Keeni 8-5 
asuv korteriomand hinnaga 65 000 krooni.
 Kehtestati vallaeelarvest kaetava vallavanema kasu-
tuses oleva ametiauto kasutamise kulu (kütus, määrde-
ained, autotarvikud, autopesu, parkimine) normiks 4000 
krooni kuus.

Sangaste vallavalitsuses
 Väljastati ehitusluba Sangaste vallavalitsusele 
Lossiküla külas Sangaste lossi kinnistul asuva Sangaste 
lossi rekonstrueerimiseks, Sangaste vallavalitsusele 
Sangaste alevikus Nooruse tänav 2 asuva ehitise re-
konstrueerimiseks, osaühingule Jaotusvõrk Risttee 
külas asuva Kuresoo kinnistu elektri maakaabelliini ja 
komplektalajaama ehitamiseks, osaühingule Jaotusvõrk 
Keeni külas asuva Leetuse ja Liivaku kinnistu elektri 
õhuliini, maakaabelliini ja mastalajaama ehitamiseks, 
osaühingule Jaotusvõrk ehitusluba Mäeküla külas asu-
va Bokja kinnistu elektri maakaabelliini ehitamiseks 
ja Lauri Nämile Lauküla külas Tuisu kinnistul asuva 
ehitise rekonstrueerimiseks.
 Anti nõusolek Kurevere külas asuva Väike-Pöksi 
maaüksuse 17 232 m2 suuruse maa erastamiseks Marina 
Virrojale, Mäeküla, Pringi ja Keeni külas asuva Käo 
maaüksuse 33,07 ha suuruse maa erastamiseks Arvo 
Raudsepale,- Mäeküla külas asuva Aidakumäe maaük-
suse 3,86 ha suuruse maa erastamiseks Erik Kõomäele 
ning Ädu ja Pringi külas asuva Lohu maaüksuse 10,3183 
ha suuruse maa erastamiseks Virgo Sprenkile.

 Määrati korteriomandi seadmiseks Sangaste alevikus 
asuva Mäepealse ehitise aluse ja selle teenindamiseks 
vajaliku maa suuruseks 2026 m2.
 Algatati Lauküla külas asuva Tuisu kinnistu detailp-
laneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.
 Kooskõlastati osaühingu Sanva poolt Sangaste ale-
viku kaugküttepiirkonnas alates 1. detsembrist 2006. a 
rakendatav soojuse piirhind 588 krooni/MWh.
 Eraldati kultuuriprojektide toetamiseks 2475 kroo-
ni.
 Väljastati ühele isikule liikumispuudega inimese sõi-
duki parkimiskaart.
 Määrati hooldaja neljale puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus 
neljale isikule.
 Määrati augustikuu toimetulekutoetus kahekümne 
kaheksale isikule kogusummas 30 534 krooni ja täien-
dav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega 
toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 krooni.
 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 4000 
krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isikule ko-
gusummas 8298 krooni.

Puka vallavolikogus

 Valimiskogusse Vabariigi Presidendi  valimiseks valiti 
Puka Vallavolikogu esindajaks Heldur Vaht.
 Kinnitati Puka Vallavalitsuse struktuur ja teenistujate 
koosseis.
 Otsustati Komsi külas asuv 8-korteriga elamu koos 
teenidamiseks vajaliku maaga müüa ning kehtestada 
alghinnaks 10 000.- krooni.

Puka vallavalitsuses
 Otsustati maksta ühele isikule sünnitoetust 3000.- 
krooni 
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks 
Mallika Ööbik Komsi külas Otti maaüksus  26444 m2,  
Aakre külas asuvate elamu nr 7 omanikele: Eerik Pikk 
491 m2; Aare Moora 370 m2; Jaak Sokkand 367 m2; Virge 
Rikka 369 m2; Niina Piirisild 370 m2;  Helmut Paring 930 
m2 ja  elamu nr  8 korteri omanikele: Neeme Piirisild 1118 
m2;  Eve Kull 365 m2; Hillar Kurg 363 m2;  Margus Nagla 
364 m2;  Vello Kingo 365 m2; Roland Saagpakk 478 m2; 
Rein Metspalu Pedaste külas Trile maaüksus 3549 m2; 
Alma Kelt Pühaste külas Männiku maaüksus 12 264 m2; 
Pjotr Lezik Aakre külas Väikenurme maaüksus 19 917 
m2; Raivo Paala Pühaste külas Järveääre maaüksus 8170 
m2; Enn Kärson Komsi külas Söödi maaüksus 15 762 m2; 
Lennart Kaarna Rebaste külas Oona lauda maaüksus, 
14135 m2; Malle Luige, Milvi Noode, Elmo Hainsalu, 
Arvo Hainsalu, Laine Lenk, Lidia Peterson, Rene Kauts 
Puka alevikus Jaama tn 3 maaüksus 6592 m2; Rolando 
Sulg Aakre külas Väiketiigi maaüksus 2,5 ha;
 Kinnitati Puka alevikus Ääre tn 4 asuva Korteriühistu 
Ääre 20 korteriomandi seadmise teel erastatava maa suu-
ruseks 2506 m2 .
 Nõustuti riigimaantee maa riigi omandisse jätmisega: 
Komsi külas maaüksused suurustega 70m2; 2560m2 , 232 
m2 ja  859 m2; Meegaste külas maaüksused suurustega 
518 m2, 559 m2, 339 m2. 
 Augustis otsustati maksta toimetulekutoetust seits-
mele, septembris viiele  isikule.
 Anti kasutusload: Puka spordiväljakule – jalgpalliväl-
jak, rannavolle plats, tenniseväljak, parkla koos juurde-
pääsuga, ujumisrand, jalgtee; Puka Keskkooli renovee-
ritud köögile koos abiruumidega.
 Nõustuti  projekteerimistingimuste väljastamisega 
Ruuna külas asuva Ruusa kinnistu omanikule Andres 
Väikene seoses elumajale juurdeehituse tegemisega ja 
ehitusloa väljastamisega Ervin Iljale Puka alevikus Pargi 
tänaval asuvale temale kuuluval elamul lamekatuse tõst-
miseks viilkatuseks. 
 Otsustati jagada  Puka alevikus asuv Tsoppi ka-
tastriüksus kaheks – Tsoppi ja Oru katastriüksusteks, 
sihtotstarvetega maatulundusmaa; Kibane külas asuv 
Oja katastriüksus viieteistkümneks iseseisvaks maaüksu-
seks – Oja, Kännu, Kevade, Aiamaa, Pihlaka, Metsaääre, 
Margu, Saialille, Teeääre, Tiigi, Kirsi, Sooääre, Marjo, 
Kuusekese, Kasekese), sihtotstarvetega maatulundusmaa; 
Komsi külas Söödimäe maaüksus kaheks Söödimäe ja 
Söödi II maaüksuseks, sihtotstarvetega maatulundus-
maa.
 Hooldus lõpetati neljal puudega isikul.
 Ühekordset toetust määrati kokku 5050.-  krooni ula-
tuses.
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Aakre kool ootab oma vilistlasi ja endisi töötajaid kooli 
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Registreerimine koolimajas alates kl 14. 
Aktus spordisaalis kl 16. 
Koosviibimine koolimajas.
Pidu koolimajas lõpeb ilutulestikuga kl 22.

Osavõtutasu 100 kr, mittetöötavatele pensionäridele ja õppijatele 
50 kr, tasumine kohapeal.

Osalemisest palume eelnevalt teatada tel 7693 386, e-post 
aakre@hot.ee või kohapeal Aakre sjk 67202 Valgamaa

Pühajärve noored jalg-
pallurid olid edukad 

Sügise sünnipäev 
Keeni põhikoolis

Kui kevadel sai Otepää muusikakooli lõputunnistuse vaid 6 last, 
siis mai lõpus toimunud vastuvõtukatsete põhjal võis muusikakool 
rõõmu tunda - muusikaõpingutest huvitatuid on Otepääl õnneks 
palju. Kurvastab aga see, et tihedas konkurentsis ei mahtunud nii 
mõnedki üsna tublid lapsed muusikakooli nimekirja. 
   1. septembril alustas esimest korda oma õpinguid Otepää muusi-
kakoolis 23 last, neist 7 ettevalmistusklassis ja 1 teises klassis. Kok-
ku õpib muusikakoolis hetkel 93 last.  Võimalik on õppida klaveri, 
akordion, viiuli, klassikalise kitarri, klarneti, plokkflöödi, trompeti,
trombooni, altsarve ja tuuba erialal. Lisaks saab õpetaja Vaike Han-
nusti juhendamisel osaleda pop-laulu tundides ning õpetaja Varju 
Tederi eestvedamisel alustas rahvamuusika ansambel.

Otepää muusikakool on oma eesmärgiks seadnud konkurentsi-
võimelise ja mitmekülgse muusikalise alghariduse andmise. 
Selleks, et leida igale lapsele kõige  sobivam muusikalise hariduse 
omandamise viis, on muusikakooli õppekavas erinevad õppevor-
mid. 
   Kõige pisematele muusikakooli astujatele võimaldatakse muu-
sikaõpingute alustamist ettevalmistusklassis, kus ühe kuni kahe 
aasta jooksul toimub muusikaliste eelduste väljaselgitamine ning 
suunamine mängult õppimisele ja sobiva eriala valikule. Põhikooli, 
kus  õppeajaks on 7 aastat, võetakse õpilased konkursi alusel. Põhi-
koolis saab õppida pilliõpetusosakonnas, üldkultuurilises ning vaba 
õppekavaga osakonnas. Pilliõpetusosakond on mõeldud õpilastele, 
kes soovivad ja suudavad õppida mahukama, rohkem harjutamist 
nõudva õppekava järgi. Üldkultuurilise osakonna eesmärkideks on 
anda võimalus laste loomevõimete ja elementaarse pillimänguos-
kuse arengule ning andeid, töökust ja teistele hobidele kuluvat 
aega arvestavalt suunata võimetekohasele õppele. 
   Vaba õppekavaga osakond on mõeldud neile, kes soovivad 
õppida ainult valitud aineid- enamasti instrumenti. Kui pilliõpe-
tusosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas antakse õppekava 
läbinutele lõputunnistused, siis vaba õppekavaga osakonnas saab 
õpilane tõendi, kuhu on märgitud õppimise aeg, läbitud ained ja 
nende maht. 

Eelmisel õppeaastal keskenduti muusikakoolis 30. aastapäeva 
tähistamisele ning sellega seotud kontsertide sarjale, mille raames 
käis külas palju erinevaid muusikuid. Selle aasta plaanidesse on
lisaks igapäevasele õppetööle, konkurssidel osalemisele ja küla-
liste kutsumisele võetud külas käimine. Tahame osaleda Valga 
muusikakoolis traditsiooniks kujunenud eesti muusika kontserdil, 
teha ühiskülastuse teatrisse, osaleda Lõuna-Eesti noorte puhkpilli-
orkestri tegemistes ja veel palju muud põnevat. Soovime olla 
avatud uutele mõtetele ja võimalustele, tunda rõõmu muusikast ja 
musitseerimisest ning seda ka teistega jagada.

TUULI VAHER

Otepää muusikakoolis alustas 
õpinguid 93 last

Kuna kätte hakkas jõudma sügis, korraldas 
Keeni põhikooli 6. klass traditsioonilise 
sügise sünnipäeva oma kooli pisematele. 
Sellest võisid osa võtta õpilased 0.- 4. 
klassini. Alustuseks lugesid kolm 6. klassi 
tüdrukut sügisluulet, mida paluti väga 
tähelepanelikult kuulata. Pärast seda jaga-
ti lapsed võistkondadesse ning nemad 
omakorda otsisid endale nime. Mõned 
kukkusid üpris naljakad välja, näiteks Krõll 
või Karupoeg Puhh. Siis alustati viktoriiniga, 
kus esitati kümme küsimust, mis olid kõik 
sügise teemaga seotud. 
   Pärast seda tuligi selline võistlus, mille 
pärast pidi luuletusi tähelepanelikult kuula-
ma, sest üks nendest kolmest luuletusest 
oli lausete kaupa lahti lõigatud ning igal 
võistkonnal tuli see riimi järgi kokku panna.   
   Järgmiseks hakati mängima lehemängu. 
See käis nii, et võistkondadele jagati kätte 
erinevate puude lehed ning nemad pidid 
lehele kirjutama, millisele puule see kuulus. 
Oli väga lõbus. Siis aga tuli teatejooks ehk 
arooniajooks. Ühest topsist tuli pesulõk-
suga tõsta marju teise topsi. Võitjateks 
osutusid osavamad ja kiiremad. Poleks 
arvanudki, et viis arooniat suudavad sellist 
elevust tekitada. Võistlus oli väga pingeline! 
Pärast seda jätkus pidu vahva diskoga.

ITI UUSKÜLA ja 6. klass

Noorsootöö on noortele arendavaks 
tegevuseks tingimuste loomine, 
mis võimaldab neil oma vaba tah-

te alusel tegutseda väljaspool perekonda, 
tasemeõpet ja tööd. Vastavalt noorsootöö 
seadusele määratletakse Eestis noorte va-
nusegruppi 7-26aastased.  
   Noorsootööl on kaheksa valdkonda: eri-
noorsootöö (töö riskigruppidega), huvialaha-
ridus (õppekavajärgne vaba aja tegevus, sh ka 
noorsootöö koolis), info noortest ja noortele 
ning nõustamine ja uuringud, noorsootöö-
alane koolitus- täiend- ja ümberõpe, noorte 
tervistav ja arendav puhkus (noortelaagrite 
tegevus), noorte töökasvatus (töömalevad), 
ja rahvusvaheline noorsootöö. 
   Noortekeskuste tegevust korraldavad koha-
likud omavalitsused ja mittetulundusühin-
gud. Põhjalikumalt saab lugeda Haridus- ja 
Teadusministeeriumi NOORSOOTÖÖ 
STRATEEGIAST, mis on loetav internetist. 
   
Otepääl on Karm Jänes
Otepää valla koolides on huvitegevus päris 
heal tasemel, samuti on meil ju oma muu-
sikakool ja paljudel noortel on võimalus 
osaleda erinevates treeningrühmades.
   Otepää noortekeskus Karm Jänes on avatud 
kõigile noortele, kes täidavad kehtestatud 
reegleid. 
   Alates sügisest on võimalus saada ruu-
me hilisematel kellaaegadel lepingu alusel 
ja tasuta kasutada erinevate noorteürituste 
jaoks. (Näiteks ÕOV koosolekud, klassiõhtud 
jms.).
   Noortekeskuse tiiva all tegutseb Karmi 
Jänese näitestuudio ja noortebänd Bad Idea. 
Huvilistel on võimalus tegeleda kujutava 
kunstiga. Noorteaktiiv aitab korraldada eri-
nevaid üritusi. Näitestuudiol on plaan minna 
oma etendusega „Joonas” külla Soome har-
rastusteatrile sõprusvalda Vihtisse. Samuti 
on kavas anda veel üks „Joonase” etendus 
Otepääl, külla ootab meid ka Lüllemäe.  
   Jõuluks soovib näitestuudio välja tulla ühe 
rõõmsameelse jõululooga. Näitestuudiole on 

võimalusel oma nõu ja jõuga abiks meie hea 
sõber Veikko Täär. 
   Bänd „Bad Idea” käis 25. augustil esinemas 
ja kogemusi kogumas Alatskivil noortekes-
kuste bändide rokkfestivalil. Samuti esineti 
1. septembril Karmi Jänese sünnipäeval ning 
olnud ja tulemas on veel rida esinemisi. 
  
Noorte ja suurte ühisplaane
Edaspidi on kavas kaasata meie üritustesse 
ka Otepääl elavaid tuntud sportlasi ja teisi 
tegijaid. Kahjuks on raske meie ürituste ja 
tippsportlaste ajakavasid kokku sobitada, 
loodetavalt siis kevadepoole. 
   Plaane noortega erinevateks ettevõtmisteks 
on veelgi. Minu arvates pole olemas ühtegi 
probleemideta noort. On noored, kes neid 
rohkem demonstreerivad, viitsimata midagi 
teha isegi siis, kui võimalused kandikul kätte 
tuuakse. Teisalt on noored, kes suudavad pal-
ju: korralikult õppida, teha trenni, tegeleda 
muusikaga, osaleda erinevates ettevõtmistes. 
Kõige enam tahakski luua võimalusi tegutse-
miseks just neile noortele, kes ise soovivad 
enamat, kui lihtsalt mugav äraolemine. 

Minu suurim tööalane soov
Et Otepää vallas hoiaksid kokku noored ja 
suured, oskaksid olla üksteisele toeks, ees-
kujuks ja ka koos lustida. Oleme ju tegelikult 
nõnda väike kogukond! Südant soojendab, et 
meie viimastele ettevõtmistele on igati toeks 
olnud Otepää vallavalitsuse rõõmsameelne 
kollektiiv eesotsas vallavanem Aivar Pärliga. 
Samuti on Pühajärve põhikooli pedagoogid 
eesotsas direktriss Miia Pallasega näidanud 
igati oma head tahet meie ettevõtmiste suh-
tes. 
   Kui kellelgi tekib artiklist lähtuvalt häid 
mõtteid, mida ja kuidas veel noorsootöös 
Otepää vallas teha, on kõik ideed teretulnud! 
Samuti on oodatud ka kõik need, kellel en-
dal on midagi huvitavat noortele pakkuda!  
Minu e-post on: marilohe@hot.ee.

Otepää valla noorsootöötaja MARIKA SOIDRA

Otepää noorsoo-
töö hetkeseisust

Õ P I L A S E D 
K I R J U TA V A D

EG
O

N
 V

A
LD

A
RU

TEATED

Eelkool alustab Otepää gümnaasiumis tööd esmaspäeval, 
2. oktoobril kell 13.00 ruumis 207 (õpetaja Ene Raak).

2. oktoobril kell 12.30 alustab Puka keskkoolis tööd koolieeli-
kute ettevalmistusrühm.
   Ootan kõiki mudilasi õppima ja kooliga harjuma (ruum 102). 
Õpetaja Maie Mesipuu.

Pühajärve põhikooli eelkool alustab tööd 6. oktoobril kell 
8.30.

Pühajärve põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 
9. oktoobril kell 18.00.

Koolipere Aakre kooli ees 18. mail 1932

MÄLESTUSED: Ootame juba lähiajal (2006. aasta jooksul) Sinu mäles-
tusi ja fotosid kooliajast – nii põnevatest koolisündmustest, isikutest 
kui kõigest muust, mis Otepää gümnaasiumiga seotud, et kokku panna 
väärikas juubeliraamat ja juubeliüritusteks fotonäitus. Kui Sul on mida-
gi huvitavat meeles, siis jaga seda teistega – nii tuleb pilt sajandipikku-
sest kooliloost hulga põnevam.
    Palume jutule kindlasti lisada oma nimi ja aeg, millal Otepää Güm-
naasiumis õppisid või töötasid. Fotod palume tingimata varustada in-
foga kujutatud isiku või sündmuse ning toimumisaja kohta. Võimaluse 
korral palume tuua ja saata fotosid, mis võiksid jäädagi kooli muuseu-
misse.
    Saada oma mälestused juba lähiajal kas e-postiga:  või postiga:
 „Mälestused”, Otepää Gümnaasiumi muuseum, Koolitare 5 Otepää 67403. 
 Fotod palume tuua kooli muuseumi või saata samuti postiga.

17. septembril toimusTallinnas A. Le Coq 
Arena harjutusväljakutel Eesti maakoolide 
jalgpalliturniir, mille Pühajärve põhikooli 
noored jalgpallurid lõpetasid teise kohaga. 
   Alagrupi mängudes võitis Pühajärve tule-
musega 2:0 nii Ülenurme gümnaasiumi 
kui ka Kahtla põhikooli. 0:1 kaotus 
Märjamaa gümnaasiumile andis alagrupis 
teise koha. Veerandfinaalis kohtuti Audru
keskkooliga ja võideti kindlalt 3:0 ning jõu-
ti kolme parema hulka. Vastasteks olid 
tugevate jalgpallitraditsioonidega Vändra 
gümnaasium ja juba tuttav Märjamaa. 
Pühajärve meeskond oli 1:0 parem esikoha 
saanud Vändrast, värava lõi Hans-Friedrich 
Urm. Märjamaale tuli aga taas alla vanduda 
(1:2, värava lõi Urm).
   Pühajärve meeskonnas mängisid Markus 
Narusk, Miikael-Edvard Mändmets, Taavi Aa-
liste, Silver Kiho, Andres Aaliste, Teet Kubi, 
Madis Vihmann, Hans-Friedrich Urm, Raimo 
Teder, Dennis Prans, võistkonda juhendas 
jalgpalliklubi FC Elva tegevjuht Marek Naaris.
   Peale turniiri said poisid vaadata FC Flora 
ja FC Levadia vahelist Eesti meistriliiga koh-
tumist A. Le Coq Arenal, mille vahejal toimus 
sadade aplodeerivate pealtvaatajate ees 
maakoolide turniiril osalejate autasustamine. 
   Pühajärve põhikooli direktor Miia Pallase 
ütles poisse ja treenerit kiites, et kahjuks ei 
saa need tublid noored jalgpallurid vallalt 
mingit toetust. Laste jalgpallitreeningute eest 
maksavad lapsevanemad. 

OT

ANNETUSED: Otepää Gümnaasiumi 100 aastapäeva vääriliseks tähis-
tamiseks tuleb teha palju kulutusi, seepärast on teretulnud nii gümnaa-
siumi vilistlaste kui sõprade annetused. Kui otsustad toetada, saad vali-
da, mida toetad:
 Juubeliraamat – juubeliks ilmub Heino Mägi koostatud ja paljude vilistlas-
te ning endiste ja praeguste õpetajate mälestusi sisaldav raamat, milles on ka 
rohkesti fakte ja fotomaterjali Otepää Gümnaasiumi sajandipikkuse ajaloo kohta. 
Oleme väga tänulikud, kui saad selle väljaandmist Sulle sobiva summaga toetada. 
Kõigi toetajate nimed jäädvustatakse raamatus.
 Otepää Gümnaasiumi saali renoveerimine – kui soovid kaasa aidata Ote-
pää Gümnaasiumi saali, mida kaua kasutati põhiliselt võimlana, kaasajastamisele, 
siis oleme väga tänulikud. Eriliselt vajab uuendamist lava valgustus, milleks oota-
megi abi.  Kõigi toetajate nimed jäädvustatakse juubeliraamatus.
Toetada saad, kui teed ülekande MTÜ Otepää Kooli Vilistlaskogu arveldusarvele nr 
221020241411, selgituseks märksõna „juubeliraamat” või „saali renoveerimine”

Ette tänades, juubeliraamatu toimetuskolleegiumi nimel, 
HEIVI TRUU Otepää Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

 OTEPÄÄ  GÜMNAASIUM  100          Hea Otepää Gümnaasiumi õpilane, vilistlane, endine ja praegune õpetaja!

2007. aasta oktoobris tähistab oma 100. sünnipäeva Otepää Gümnaasium, endine Otepää Keskkool ja kunagine Nuustaku Haridusseltsi II järgu 
eraprogümnaasium, mis oli esimene eesti keeles tööd alustanud maakeskkool. 
(Kuigi gümnaasiumini jõuti märksa hiljem ja esimene lend lõpetas juba Eesti 
Vabariigi ajal (1924), loeme siiski gümnaasiumi algust 1907. aastast.) 

mailto:aakre@hot.ee
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Alati ei ole lihtne teha valikut, millist sündmust või fakti 
Otepää kirevast lähiajaloost meenutada pikemalt. Seekord 
oli suuresti abiks 2006. aasta ühel septembrihommikul 

kuuldud lühiuudis raadiost: Dalai Laamale, Tiibeti rahva- ja usuju-
hile, Nobeli rahupreemia laureaadile (1989) osutas Kanada valitsus 
erilist au, andes talle oma riigi kodakondsuse. Uudisele lisati, et 
sellist tunnustust on julgenud Dalai Laamale jagada ainult kolm 
riiki.
  Oli 1991. aasta oktoobri algus, mil Dalai Laama külastas Otepääd. 
Seda hindasid tollased meediaväljaanded meie paikkonnas sajandi 
sündmuseks. Tagasihoidlik märk sellest seisab  Pühajärve kaldal.

Mida kardeti?

Millise pagasiga kõrge külaline meile saabus, kes kutsus ja kui-
das ta ise oma kaaskonnaga meile endalegi segastel aegadel siia 
tulla julges, sellest on kirjutanud  kõige pikemalt Valgamaalane, 
Otepää Teataja ja Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi infoleht Eesti 
Sõnumitooja.
   Hilisemal ajal on püütud suures meedias kõik siin toimunu maha 
vaikida, kui üldse, siis on meenutatud Tartu Ülikoolis toimunud 
Dalai Laama loengut 1991. aasta 4. oktoobril. Kus ja kelle kutsel ta 
koguni ööpäevast pikemalt Eestis viibis, sellest olnuks tollal kõvasti 
kuulutamine meie pisikesele riigile (loe: valitsusele) ettevaatamatu 
tegu. Püüdsime ju rahumeelselt ja kedagi ärritamata endalt iket 
raputada.
   Ettevaatlikkusele sundis siis ja küllap käesolevalgi ajal Hiina 
keskvõimu reageering, sest tiibetlaste ülestõusu 1959. aastast pole 

unustatud ega andestatud. Dalai Laama otsustas tollal koos 100 000 
kaasmaalasega oma kodumaalt Hiinast vägivalla eest põgeneda. Nii 
elab ta juba üle nelja aastakümne Indias, Himaalaja jalamile rajatud 
pagulaskeskuses. Oma 
rahva- ja usujuhina seisab 
ta Tiibeti õiguste eest. Ent 
kaugelt Himaalajast ulatu-
vad tema reisid paljudesse 
riikidesse. Ta tahab viia 
oma sõnumi kõikidesse 
maailmajagudesse, igasse 
riiki, iga inimeseni.
   “Inimlikkuse teel maa-
ilmarahuni” – selline on 
XIV Dalai Laama Tenzin 
Gyatso üleskutse maailma 
rahvastele, mis pärineb 
1984. aastast.
   Seda sõnumit kuulutas ta 
ka 3. oktoobril Pühajärve 
pargis rahva ees esinedes, 
Pühajärve vett õnnistades ja kogu Eesti eest palvetades, Otepää lin-
navalitsuses rääkides, tänavaile kogunenud rahvaga vesteldes , meie 
ajaloolises kirikus kõneldes ja kirikaeda mälestuspuud istutades.

OLI meie vabadusse uskujaid

Bibliograafina avastasin endale uue lugemisvara Eesti Sõnumitooja 
tellimisest-lugemisest 1989. aastal. Linnart Mäll, Märt Läänemets, 
Peeter Olesk, Jaan Kaplinski, Peeter Vähi, Madis Kõiv, Andres Ehin 
ja mitmed teised nimed olid esimesed, kelle kirjutisi ja mõtteid selle 
lehe ilmumise algusest hakkasin jälgima.
   Ja siis, 19. septembril, oli Linnart Mäll Otepää linnavalitsuses. 
“Esindamata Rahvaste Organisatsiooni president, Tartu Ülikooli õppe-
jõud, Eesti Põhiseadusliku Assamblee liige,” tutvustas külalist tollane 
linnapea Jaanus Raidal. Ja lisas veel: “Suursaadik Hiinas ja Otepääl.” 
Muigamisi kinnitas Linnart Mäll, et võib ka nii öelda. Temalt kuuldu 
sisaldas teadet Dalai Laama küllatulekust Otepääle!
   Juba 25. septembril tuli Linnart Mäll linnnavolikogu infotundi 
täpsustatud kavade ja päevaplaaniga. Dalai Laama seekordne rännak 
oli pikk: Moskva-Mongoolia-Leedu-Läti-Eesti-Bulgaaria-Saksamaa-

USA. Eestile planeeritud aeg 35 tundi, sellest 17 tundi Otepääl. Siit 
viis rahusaadiku tee kõnet pidama Tartu Ülikooli.
   Otepääl polnud ju veel uusi majutuspaiku ega vajalikul hulgal tur-

vajaid. Sobilikuks öömajaks kõrgele küla-
lisele leiti endine Bruno Sauli suvila, mis 
tollal oli ülikooli käsutuses. Ootetundide 
pikenedes kasvas äkki ka turvajate hulk. 
Sügisöö pimeduses hakkas sähvima lu-
gematul hulgal korravalvurite autode 
tulesid. Kõlas murenoote, et üks sõiduk 
Dalai Laama saatjaskonnast on Läti piiril 
pikemaks ajaks peatatud.
   Kõik lahenes õnnelikult. Ka mulle. Oma 
tikutoosi-suuruse aparaadiga sain sealsa-
mas, üldsusele varem suletud paigas, teha 
esimese klõpsu ajaloolisest kohtumisest. 
Kuulsin veel, kuidas Linnart Mälli kooli-
eelikust tütar Dalai Laama lähedal olles tal 
pead paitas ja küsis: “Onu, miks sul üldse 
juukseid ei ole?”
   Järgmisel päeval Pühajärve pargis ja 

Otepää tänavail said väga-väga paljud väikesed otepäälased Suurelt 
Mehelt lahke naeratuse ja pika pai.

Pühajärv ja Otepää - kõige pühamad paigad

Pärisin Linnart Mällilt, mis põhjustel nii auväärse külalise pike-
maks peatumiseks just Otepää sai välja valitud? “Tema Pühadusel 
on kõikide üleloomulike jõudude toetus,” alustas Mäll. Ja jätkas 
maisemalt: ”Soovin väga, et ta annaks oma õnnistuse Eesti rahvus-
lipu õnnistamise paigale Otepääle ja noorele linnavalitsuse juhile, 
kellega kohtusin esimesel Eesti Kongressil. Sellest ajast olen hoolega 
jälginud kõike toimuvat, ja tundub, et Otepääl ollakse paari aastaga 
lahti saadud stagnaaja vaimust.” 
   Nüüd leian lisaks ilusa meenutuse ja südamliku soovituse 15 
aasta tagusest Otepää Teatajast (Mall Värva lühiintervjuudest): 
“Tiibetikeelne palve – see oli nagu hingelaul. Tuli hingest ja läks 
hinge. Loodan väga, et see päev pani meie kõikide hingedes midagi 
liikuma headuse ja heatahtlikkuse poole. Kui midagi on väga hal-
vasti, ilmgi hall ja sombune – tuletagem siis meelde seda kaunist 
sügispäeva Pühajärvel.”

Meie jäljed 
jäävad  (14.)

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

AILI MIKS

Valgamaa kultuuri-
rahvas käis Saare-
maal õppereisil
19. ja 20. septembril käis Valgamaa 20 
kultuuritööga seotud inimest õppereisil 
Saare- ja Muhumaa erinevates kultuuri- 
ja haridusasutustes. Samuti nägime ära 
suuremad ja tuntumad vaatamisväärsu-
sed: Panga pank, Meresadam, Kuressaare 
Loss, Maasi maalinn. Käisime ka Muhu 
muuseumis Koguvas, kuhu on paigutatud 
hiljuti Tallinnast toodud Juhan Smuuli 
kuju (pildil). Saarlased ise olid õnnelikud 
ja ütlesid, et Juhan jõudis lõpuks koju.
   Mis Saaremaal silma jäi? See, et koolima-
jad on remonditud, ilusad ja kaasaegsed, 
sama ei saa aga öelda kultuuriasutuste 
kohta. Tõdesime, et haridus- ja kultuuri-
asutused teevad tihedalt koostööd ja ajavad 
aktiivselt oma paikkonna ühist asja. Iga 
piirkond püüab omanäolist ja atraktiivset 
piirkonda arendada. Kiiduväärne, et oma-

valitsuste volikogu esimehed ja vallavane-
mad on kultuurisõbralikud- ja teadlikud, 
aktiivsed erinevates isetegevusprojektides 
kaasa lööma. Ja see, et linn ja maakond 
teevad omavahel tihedat koostööd. Silma 
jäid korrastatud ja kaunid majapidamised 
nii linnas kui ka maal. 
   Saime tunda erilist külalislahkust ja väga 
hästi organiseeritud reisi. Saaremaal võttis 
meid vastu ja oli kahel päeval giidiks Saare 
maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakon-
na juhataja asetäitja kultuurialal Valve 
Heiberg. Tundsime, et olime igal pool väga 
oodatud ja seda kogu reisi vältel.   
   Suur tänu Eha Mandlile ja Helve 
Braunile, kes olid reisikava väga hästi läbi 
mõelnud - kõik käis nagu „kellavärk“! 

MERLE TOMBAK, õppereisil osalenu

Rahvatantsurühma “Nuustaku” segarühm ootab uusi huvilisi, kellel 
ontahtmist kord nädalas õhtul hea seltskonnaga koos tantsida ja vahel ka 
kodulinnast ja Eestimaalt väljas esinemas käia.
   Ootame huvilisi 4. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Täp-
sem info tel. 5166 163.

Rahvatantsu huvilistele

Väike teade Otepää kinopublikule

Kinos on uuemal ajal ikka käidud kartulikrõpsude ja limonaa-
diga, et filmi vaatamine igavaks ei läheks. On aga inimesi, kes
arvavad, et kino on just see koht, kus käia laamendamas ja joo-
mapidu pidamas. Seetõttu oleme sunnitud igale kinnotulejale 
teatama, et joogi ja söögiga kinosaali sisenemine on edaspidi 
KEELATUD. 
   Ka teatris ei käida ju söömas, vaid etendust vaatamas. Nii 
pole ka kino muud, kui filmietendus. Vabandus nende ees, kes
milleski süüdi ei ole, kuid mahajäetud pudelitel, joogiloikudel ja 
rikutud toolidel pole ju nimesilte. 

            MARGUS MÖLL

30 aastat tagasi (oktoobris 1976) avati 
Otepää keskkooli juures Karupea vilistlas-
monument, skulptor Elmar Rebane.

15 aastat tagasi (3. oktoobril 1991) viibis 
Otepääl Tema Pühadus XIV Dalai Laama 
Tenzin Gyatso. Ta õnnistas Pühajärve ja 
istutas kiriku juurde mälestustamme.

HEINO MÄGI
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28. septembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses hooaja esimene eksliib-
riseklubi õhtu.

Eksliibriseklubi teade

Kirikuelu
   8. oktoobril algusega kell 11 on Otepää 
kirikus lõikustänupüha jumalateenistus. 
Altari ees on laud, kuhu kirikulised toovad 
sügisande tänuks Loojale. Selline tradit-
sioon on toiminud läbi aegade ja on hea, 
kui see komme jääks kestma. Pärast tee-
nistust pakutakse kirikumõisa söögisaalis 
ühepajatoitu.
   Otepää kiriku segakoori oodatakse uusi 
lauljaid. Koorijuht Ingrid Tigane.

Ootame kõiki endisi ja uusi liikmeid Sangaste segarahvatantsu rühma, 
et teha ajalugu kodukandis ja võõrsil, et pakkuda tantsurõõmu endale ja 
teistele.
    Saame kokku 10. oktoobril kell 19.00 Sangaste seltsimajas.
Peame nõu oleviku ja tuleviku suhtes. Juhendaja Tiina Kukk.
Lisainfo Merle Tombak.

Sangaste tantsurühm ootab

TEATED

Täna ja homme kell 9-17.00 saab Otepää looduspargi keskuses 
(Otepää aedlinnas Kolga tee 28) tutvuda seenenäitusega ja vaadata 
filmi „Seened – mitte ainult söögiks”. 

Jaanus Raidal, Dalai Laama ja Linnart Mäll Otepääl.

Tänu giid Ene Keldrile

19. septembril helises mu kodutelefon: 
”Helistan Võrtsjärve Limnoloogiakeskusest. 
Olen vanemteadur Reet Laugaste.”
   “Tere, tere! Oleme kohtunud ja ammu-
sest ajast Teile tänulik. Olite ju taasärka-
misajal koos Aare Mäemetsaga need 
järveteadlased, kes meie kandi järvesid 
uurinult asjatundlikke kaastöid läkitasite nii 
Valgamaalasele kui ka Otepää Teatajale, ja 
alati lisamärkusega: “Honorar IMO (Isema-
jandava Otepää) fondi.” Tänu!”
   Vastastikused hea-soovimise sõnad vahe-
tatud, kuulsin Reet Laugastelt, et temale on 
bussitäis järveteadlasi andnud kohustuse 
lehe kaudu teatada, kui hea ülevaate ja ilusa 
elamuse said nad Otepääst tänu giid Ene 
Keldrile. “Käisime pastoraadis, lipu- ja suu-
samuuseumis, kiriku juures ja Linnamäel, 
sõitsime vaatama nn. Pentagoni rajatisi ja 
sealt Harimäele, et kõrgest tornist Otepää 
ilu imetleda. Väike uduvine kahjuks segas 
veidi, ent uhke tunne oli seda ilu vaadata 
ometi! Tunnistan, et minulegi oli see tornis-
käik esmakordne.”
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Keelteoskus avab uksi ja südameid kogu maailmas 
3 KÜSIMUST  ENE KELDRILE

1.Oled olnud aastakümnete jooksul 
võõrkeeleõpetaja Otepää Keskkoolis 
ja Pühajärve Põhikoolis. 1990ndatest 
Otepää Arenduskeskuse aegadest mä-
letan Sind nii tõlgina, giidina kui ka 
välisreisirühmadele dokumentide vor-
mistaja ja viisade hankijana. Olid üks 
kolmest pedagoogist, kes lõid Otepääl 
taasiseseisvumise alguses oma giidide 
firma.
   Lisaks tean Sinu pikaajalist võrkpal-
limänguhuvi, olid Otepää naiskonna 
liige ja nüüd mängid võrkpalli koo-
linoortega igal reedel, nooruses olid 
esimesi süstasõitjaid Otepääl, võiksite 
teha omaealiste võistkonna Pühajärve 
regatiks. Pealegi oled kevadest hilissü-
giseni igahommikune ujuja Pühajärves, 
poole tosina hulgas vist üks karasta-
tuim. Pika sissejuhatuse peale lühike 
küsimus: kas Sa Otepää keskkooli 
lõpetanult oskasid valida endale kõige 
sobivama elukutse?

Kui Sa suutsid nii pikalt küsida, püüan 
mina seda lühemalt vastata.
   Elu on näidanud, et valik oli õige. 
Tegelikult oleksin tahtnud küll õppima 
minna kehakultuuri, aga seal oli üks sis-
seastumiseksameid füüsika. Teadsin, et 

sellega ma hakkama ei saa. Nii tegingi 
otsuse võõrkeele kasuks. Ja praegu ma 
seda otsust ei kahetse.

2.Oled oma võõrkeelteoskust aren-
danud maailma eri paigus reisides, ka 
giidina kodu- ja välismaal reisigruppe 
juhtides, nüüd oled juba mõnda aega 
Pühajärvel Rahvakooli juhtinud ja täis-
kasvanute keelekoolitusega tegelenud. 
Kus ja millest oled Sa kõige suuremat 
rahuldust ja rõõmu kogunud?

Kõik on olnud huvitav. Õpetajatöö 
Otepää Keskkoolis pärast kõrgkooli oli 
põnev. Tartus giidide koolituse läbinult 
olen nüüdseks juba 20 aastat giidina 
töötanud, omal ajal väga palju gruppi-
dega mööda N Liitu rännanud. Pärast 
90ndaid hakkasin ekskursioone tegema 
inglise keeles ja turismigruppidega ka 
Läänes käima. Inglise keelega saab hak-
kama peaaegu kogu maailmas.
   Möödunud aastast meenub üks seik 
Hispaaniast, kus ma jäin hätta hotellis, 
sest kohalik valvelauatöötaja ei rääki-
nud ei inglise, saksa ega vene keelt. Eks 
tuli siis kehakeel appi võtta.
   Kõige suuremat rõõmu ja rahuldust 
toob see, kui mõnest reisigrupist veel 

hiljem tagasi helistatakse et uuesti 
tänada ja seda tänu koguni kuulutada. 
Nii oli see hiljuti ühe rahvusvahelise 
järvedeuurijate sümpoosiumist osavõt-
nute grupiga.

Suvine turismihooaeg kestab Eestis ametli-
kult 15. maist kuni 14. septembrini. Sel aastal 
oleme sattunud ilmataadi soosingusse ja kes-
tev vananaistesuvi lausa kutsub ringi reisima 
ning turismiteenuseid tarbima. 

Turistid meie piirkonnas
Otepää Turismiinfokeskus peab arvestust info-
keskust külastavate turistide kohta, meile laekub 
ka tagasiside turistidelt, kes on turismiteenuseid 
tarbinud. Samuti suhtleme turismiettevõtjatega, et 
saada teada uuendustest turismitoote pakkumisel 
ning väärtuslikku infot nende ootustest ja lootus-
test piirkonna üldises turismiarengus.
   Rõõm on tõdeda, et huvi Otepää külastuste 
vastu ei ole raugenud. Võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga (15.mai-14.september) on üldine 
päringute ja külastuste arv enam vähem samal 
tasemel, oluliselt on suurenenud välisturistide 
osakaal. Suvel 2005 oli turismiinfokeskuse suulisi 
ja kirjalikke päringuid kokku 10239, 2006. aasta 
samal perioodil 9824. 
   Välisturistide arv turismiinfokeskuse külas-
tustes on tõusnud hooajal – 2005. aastal oli see 
2033, 2006. aastal 2144. Väliskülalised olid põ-
hiliselt Soomest (25% väliskülastuste üldarvust), 
Saksamaalt (22%), Lätist (9%), Rootsist (8%), 
Venemaalt (5%) ja Hollandist (4,6%). Eelmisel 
suvel oli pingerida: Soome, Saksa, Läti, Holland, 
Rootsi. Näha on, et Otepää turismipiirkond pakub 
huvi nii Põhjamaade kui ka Euroopa turistidele. 
Märgatav külastuste arvu tõus on nii eksooti-
lisematest riikidest (Austraalia, Uus-Meremaa, 
Kanada) kui ka endistest sotsialismimaadest 
(Poola, Tšehhi).
   Samas on paljud majutusettevõtted kurtnud, 
et hoolimata imeilusast suveilmast napib neil 
külalisi. Kahtlemata külastavad Otepääd väga 
erinevate soovidega turistid: kes soovib soodsat 
seljakotituristi majutust, kes tipptasemel hotelli, 
kes metsavaikuses puhkemaja, kes karavani- või 
telkimiskohta… Kõigile kindlasti ei jätku hooajal 
100%list täituvust. 
   Otepää turismipiirkonnas (Otepää, Palupera, 
Puka, Sangaste ja Valgjärve vallad) tegutses turis-
miinfokeskuse andmetel suvehooajal 73 majutus-
ettevõtet, neist 60 Otepää vallas. Majutusettevõtete 
liikide kaupa tuleb Otepää turismipiirkonnas jao-
tus järgmine: 6 hotelli (voodikohti 494), 1 motell 
(33), 10 külalistemaja (239), 30 puhkemaja (352), 
2 külaliskorterite pakkujat kokku 6 korteriga (24), 8 
puhkeküla/puhkekeskust (485), 3 hosteli (97), 7 tu-
rismitalu (185) ja 6 kodumajutust (47). Voodikohti 
tuleb kokku 1955 (arvestamata on lisavoodid).

Aktiivse puhkuse võimalustest
Põhilise magneti moodustavad piirkonnas paku-
tavad aktiivse puhkuse teenused või atraktiivsed 
sündmused, seda nii spordi- kui ka kultuurivallast. 
Numbrite keeles öeldult: piirkonnas pakuvad ak-
tiivset tegevust ligi 40 ettevõtjat/organisatsiooni. 
Need teenused on: ratsutamine, matkamine (ka-
nuumatkad, parvematkad, jalgsimatkad, seiklus-
matkad, kombineeritud matkad), spordivarustuse 
laenutused (jalgrataste-, rulluiskude-, rullsuuska-
de-, käimiskeppide-, veesõidukite-, ATV-, rolleri-
te- ja muu spordivarustuse laenutus), lõbusõidud 
mootorpaadiga Pühajärvel, tenniseväljakud, Otepää 
golfiväljak, bagi- ja canopy sõidud, ekstreemsport 
(paintball, sõidud roomikamfiibautoga), turnimine 
Otepää seikluspargi radadel ja palju muud. 
   Suvel jätkus populaarseks saanud Pühajärve SPA 
hotelli teenuste kasutamine. 
   Hetkel on Otepää piirkonnas ligi 64 kilomeetrit 
erineva pikkuse ja raskusastmega suvist liikumis-
rada. Hea meel on, et loodusliikumisradadele tuli 
täiendust. Otepää Looduspark avas Murrumetsa 3,5 
km pikkuse raja, samuti korrastati olemasolevaid. 
Huvi liikumisradade vastu on jätkuvalt kõrge nii 
kodu- kui ka välismaiste turistide hulgas. Hooaja 
lõpus saime jagada huvilistele Otepää Looduspargi 

poolt välja antud liikumisradade voldikuid. 
   Kahjuks liigub ikka veel ringi kratte, kelle suurim 
hobi on teiste kätetöö hävitamine. Nii vandaalitseti 
matkaradadel ning rikuti Energiasamba infostend. 
Stendi taastamisega tegeleb Otepää vallavalitsus.

Rõõmustavaid uudiseid
Need on Tehvandile 90 m hüppemäe/vaatetorni 
kerkimine, Tehvandi söögisaali avamine pärast 
remonti, Otepää golfiväljaku pidev arendamine, 
Marguse forellikasvatuse taasavamine, Otepää 
külastuskeskuse  (turismiinfokeskus kolib majja 
hiljemalt detsembri alguses) jpm. 
   Tublid olid kõik turismiteenuste pakkujad. 
Turismiinfokeskusesse laekus kiidusõnu meie 
piirkonnas pakutava kohta. Muidugi oli ka tähe-
lepanekuid vajakajäämistest. Enim kurvastasid 
turiste suletud uksed, ometi näitas silt lahtiole-
kut. Suvehooajast jäi turistide soov, et muuseumi-
ruumid kirikumõisas oleksid kauem avatud ning 
ettevõtjad mõtleksid ka taimetoitlastele. 
   Statistika põhjal esitati kõige rohkem päringuid 
seiklusraja kohta. Otepää Seikluspark võitis ka 
“Turismi Uuendaja 2006”. auhinna. Soovime neile 
edu ja indu sellel kursil püsimiseks!

3.Pühajärve põhikoolil on välisside-
med kestnud ja laienenud enam kui to-
sina aasta jooksul varsti juba pooltesse 
Euroopa riikidesse. 2003. aastal tõi 
keeleõppeprojekt “Kodupaiga võlus” 

   Piirkonna edu saladus on ühisturundus ja koos-
töö. Üheks väljundiks selles valdkonnas on meie 
trükis, mis ilmub 2 korda aastas. Paljud ettevõtjad 
on juba ankeedid esitanud novembris valmivasse 
trükisesse “Otepää talv 2006/2007”. Kes ei ole seda 
jõudnud veel teha, palume kiirustada! 
   Uudisena hakkab trükis sisaldama Otepää vallale 
lisaks ka Palupera, Puka, Sangaste ja Valgjärve valla 
olulisimat turismiinformatsiooni. Ning nimetatud 
vallavalitsused toetavad trükist ka rahaliselt.
   Otepää Turismiinfokeskus ootab jätkuvalt piir-
konna ettevõtjatelt infot pakutavate toodete ja või-
maluste (s.h. vabad majutuskohad suurüritustel 
või nädalavahetustel) kohta. Tihedam infovahetus 
ja koostöö aitab paremini suunata meie piirkonnast 
huvitatud kliente.
   Soovime oma headele partneritele- turismiet-
tevõtjaile ja teiste teenuste pakkujaile edu ning 
meelekindlust, et tihenevas konkurentsis vastu 
pidada! Otepää Turismiinfokeskuse töötajate ni-
mel soovin kõigile ettevõtjatele palju heasoovlikke 
turiste meie kaunis sügises. Head turismitöötajate 
päeva, mis oli eile, 27. septembril!

MARE RAID
EAS Otepää Turismiinfokeskuse infokonsultant

koolile Euroopa tunnuskirja. Kuidas 
välissidemed ja kõik need projektid 
alguse said?

Koostöö Rootsi Skytskäri kooliga sai al-
guse ekskursioonist, kus ma olin giidiks 
ja nad avaldasid soovi külastada ühte 
kohalikku kooli Eestis. Kauane kooste-
gevus viis Socratese ühisprojektideni. 
Järgnesid õpilasvahetused, mis olid 
väikeses maakoolis huvitavaks koge-
museks nii õpilastele kui ka õpetajatele. 
Tollane direktor Ene-Mall Vernik oli see 
inimene, kes mind suunas projektide 
kirjutamisele ja abistas igati nõuanne-
tega. Kokkuvõte projektitööst on nüüd-
seks kaante vahel: Sokrates Comenius 
1 Sihva-Otepää-Estonia. 
   Uus aeg on esitanud uusi nõudmisi 
paljudele. Nii sai 1997. aastal loodud 
Pühajärve haridusselts ja alustatud täis-
kasvanute keelekursustega. Praeguseks 
on meil lõpetanuid juba üle 300, algu-
sest peale olen seda tegevust koordinee-
rinud, tänavu algab 10. tegevusaasta. 
2003. aastast kannab meie koolitus 
Rahvakooli nime ja meil on haridus-
ministeeeriumi tegevuslitsents. 

Küsis AILI MIKS

Suvine turismihooaeg oli edukas

Ene Kelder Nepaalist naasnuna pidulikus saris.

Linnamäe vallutamisretkel on Otepää Seikluspargi tegevjuht Indrek Taukar.
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FIE Helmo Mertens 

Autokool 
Otepääl 

registreerib algajatele 
autojuhi kursustele. 

Info: 5648 1462, 
5695 2829

Elul on väikene hingemaa
  (B.Alver)

Mälestame head naabrit

HILDE NIKLUS
Sügav kaastunne Enele ja Estile 

peredega ema, vanaema ja vana-
vanaema kaotuse puhul.

Perekonnad Kiuru, Uudmäe ja 
Toom

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

Müüa mett. Hind leppel. 
Tel. 5217 490

FIE teostab ehitus- ja remon-
ditöid k.a. laastukatuste löömi-
ne. Hind kokkuleppel. 
Tel. 5383 1054.

Ostame suvilate rajamiseks 
sobiliku maa Otepää lähistel, 
soovitavalt järvede läheduses 
ja kaunite vaadetega. Vaatame 
üle kõik pakkumised. 
Tel. 5099 388, kaeve1@hot.ee 

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme ja santeh-
nikatöid. Garantii. 
Tel. 5068 509

Ostan maad 1-16 ha Otepää 
lähedal. Tel 5660 0738

Otsime koduõpetajat Otepääle 
4. kl. tüdrukule. Vajalik inglise 
keele oskus. Tel. 5107 336.

Müüa talu Otepäält 12 km ja  
2-toal. ahjuk. korter Otepää 
kesklinnas. 5664 0264

Soovin üürida 1- või 2-toalist 
korterit. Tel 5243 589.

Müüa heas sõidukorras hall 
1992.a. sõiduauto VOLKSWA-
GEN PASSAT, telef. 7655 108.

3-a. ja 5-a. poistele vajatakse 
Otepääle aeg-ajalt toredat 
hoidjatädi. Tel. 5107 336

Ostan metallmahuti kuni 3,5 
m3, mis sobiks reoveemahu-
tiks. Tel. 5661 4533

Müüa 2-toaline korralik ahju-
küttega korter Otepää linnas. 
Telef. 5349 9439

Pakun veoteenust kalluriga. 
Nädalavahetustel. Tel. 5660 
4452

Firma ostab lehtpuust tokke 
pikkusega 3,5 m, läbimõõt 
kuni 5 cm. Info tel. 7655 157. 

Müüa lõhutud küttepuid koos 
kohaletoomisega. Tel. 5117 
109, õhtuti ka 7671 709.

Inglise keel täiskasvanutele 
(kesktase) neljapäeviti 18.30-
19.45 Koolitare 11; esimene 
kogunemine 5. okt. Info õhtu-
ti 7655 500. U. Erik. 

Lamekatusetööd. 55949070

LEMBIT REINLO
17.10.1928 - 25.09.2006

Arula külalistemaja 
otsib 

KÖÖGIABILIST

info telefonil 5168 655

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

TULE JA VAATA! Valga mnt.2 Otepää

 Tel. 5662 9904

AUTOKÄSIPESULA   Kliendikaardiga  -15%

E-L 10.00 – 19.00       

Rebase talu Arulas pakub: 

Haljastusprojektid 

Haljastusteenus 

Istikud (puud, põõsad) 

Tel. 7667 424, 
      5286 605   
Ahti Tiirmaa 

www.rebasetalu.net

HELMI TÜRK
06.02.1918 - 10.09.2006

LINDA NIKLAND
06.08.1921 - 05.09.2006

Hotell Karupesa 
RESTORANI KÖÖK 
võtab tööle  

koka. 
Töö algus 01.12.2006. 

CV koos avalduse-
ga saata hiljemalt 
7.10.2006 e-mailile: 
katrina@karupesa.ee.

ReeDe Villa ILUSALONG 
                Pühajärve tee 3 Otepää 

 

JUUKSUR 
Heidi Peterson 

 
KOSMEETIK 
Kati Klais 

 
PEDIKÜÜR/MANIKÜÜR 

Ülle Pärle, Ingrit Alter, Maire Dorch 
 

KÜÜNETEHNIKUD 
Maire Dorch, Ingrit Alter

 
 

S O L A A R I U M
 

 
SALONG AVATUD: 

T.- R. 9-18  L. 9-14 
Info ja aegade tellimine tel. 7663 606 

www.reedevilla.ee 

Karupesa restoran Otepääl
pakub lisaks oma heale A´La Carte menüüle

peo- peie- ja sünnipäevalaudu
nii oma restoranis kui ka tellija ruumides.

Iga sündmus on ainulaadne ning seepärast
kuulaksime kõigepealt ära Teie soovid.

Helistage meile ja me räägime kõigest lähemalt!

Tel 7661 500 Hotell Karupesa
Tehvandi 1 a, Otepää

e-mail: karupesa@karupesa.ee

Mälestame head sõpra ja töö-
kaaslast

HILDE NIKLUST
 Avaldame kaastunnet omastele.

 
 Endla, Vilma, Eevi, Aino ja Eino

Müüa

kruusa, 
liiva ja mulda 
koos kohaletoomisega. 

 
Tel 5134 647

KORRALDAB
 Otepää 

Kultuurikeskuses
Virulombi 2

13. oktoobril  kl 14.00 
ühepäevase

TOIDUHÜGIEENI-
KOOLITUSE

Osavõtutasu 400 kr + km. 
Tunnistus.

Registreerumine 
tel 688 8688, 5121 539

Mälestuste kaunid jäljed jätsid minule ...

Mälestan kauaaegset head 
sõbrannat ja töökaaslast 

HILDE NIKLUST
Südamlik kaastunne Estile ja Enele 

perega.

Aino Veske
LIIDIA PUUSEPP

13.01.1909 - 13.09.2006

NIKOLAI KULL
08.10.1927 - 15.09.2006

Uuenenud Pubi 

„NUUSTAKU” 

IGA PÄEV KELLA 
11.00  – 24.00-ni.

Samas igal reedel ja 
laupäeval õhtuti kella 

20.00-st elav muusika.

OKTOOBRIKUU  
 kava:

06.okt. - ans. Nööp

07.okt. - ans. Raen Väikene

13.okt. - ans. Qvalda

14.okt. - ans. Testament

20.okt. - ans. Variant-E

21.okt. - ans. Gigolo

27.okt. - ans. Nööp

28.okt. - ans. Guitz & Erka

ANASTASSIA LILLE
07.06.1923 - 12.09.2006

3. oktoobril 
alustab taas 

VESIAEROOBIKA!!!
Trennid toimuvad 
T ja N kl 20.00

Kohtumiseni!

PÜHAJÄRVEOptiprof silmaarst 
saabub jälle oma 
optika bussiga 
Hellenurme, 
vallamaja parklasse  

29. septembril 
kell  12.30 - 13.15. 
Registreerimiseks 

palutakse helistada 

 6671 947. 
rof. 

Teenus tasuline. 

VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU SA

korraldab 7. OKTOOBRIL 2006 
kell 11.00 MATKASARJA raames 
selle aasta viimase, 4. matka

R A T T A M A T K A  
V E L L A V E R E  K Õ R G U S T I K U L

Kogunemine kell 10.45.
Vellavere loodusmaja parklas
Matka kestus 3 tundi. Külastame 
Altlaari linnamäge ja Kavilda ürgorgu. 
Kõige lõpus peame piknikku. Loosiau-
hinnad 4 osavõtjale.

Palume lastel panna pähe kiivrid.

Info ja registreerumine tel. 5254 
172 või shtasutus@vvvs.ee 

Avaldame kaastunnet Raigole 
väimehe

HEINO
surma puhul.

Otepää Päevakeskus-Hooldekodu 
pere.

Otepää
Kinnisvara
Mäe 11, Otepää
Tel. 7663 700, 
5158 137

   Võtame müüki talu, Järveäär-
se krundi, 2-4 toal. korteri, maja 
ja muud kinnisvara. 
  Üürime korteri või majaosa 
Otepääl.
www.okv.ee, inna@okv.ee

Avaldame kaastunnet Piiale perega 
kalli isa

MIHKEL PUKKI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää kontorist

Siiras kaastunne Piiale perega

ISA
surma puhul.

Nuustaku naisrühm

Tunneme südamest kaasa Piiale, 
Avole, Sandrale ja Samuelile kalli

MIHKEL PUKKI
kaotuse puhul.

Silvia, Peep, Aivar, Tanel, Kersti, 
Allan ja Kelly

ÖKOTEH OÜ 

ostab pidevalt: 

 KASVAVAT METSA 

ning 

METSA- JA PÕLLUMAAD.

5056 829, olev.matt @neti.ee,   
www.okoteh.ee

mailto:katrina@karupesa.ee
http://www.reedevilla.ee
mailto:karupesa@scandic-hotels.ee
http://www.optiprof.com
mailto:sihtasutus@vvvs.ee
http://www.okv.ee
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AMETLIK INFO

Planeeringud Otepää vallas.
 Otepää Vallavalitsuse 13.09.2006. a. korraldusega nr. 2-4-
526 algatati Otepää linna Mäe 17 kinnistu detailplaneering.  
Planeeringu algatamise taotleja on Kaie Sallok. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on ehitustingimuste määramine puhkemaja laienda-
miseks, võimalusel krundi piiride muutmine.  
Planeeritava ala suurus on 637 m².
 Otepää Vallavalitsuse 13.09.2006. a. korraldusega nr. 2-4-527 
algatati Mäha küla Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, uute kruntide moodus-
tamine, ehitusõiguse alade määramine. Detailplaneeringu algataja 
ja koostamise korraldaja on OÜ Atlanter (Otepää vald, Mäha küla). 
Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul OÜ Tartu 
Arhitektuuribüroo (Ülikooli 4-10, 51003 Tartu, tel. 730 8260). 
Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 
13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju strateegiline 
hindamine algatatakse kuna kavandatav tegevus on eeldatavalt 
olulise keskkonnamõjuga Natura 2000 võrgustiku alale. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamisega. Korraldusega saab tutvuda töö ajal Otepää 
Vallavalitsuses, Lipuväljak 13, Otepää.
 Otepää Vallavalitsuse 13.09.2006. a. korraldusega nr. 2-4-525 
jäeti algatamata Mäha küla Tammuri kinnistu detailplaneerin-
gu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ala mää-
ramine. Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on 
Erki Saar (Tammuri, Mäha küla, Otepää vald). 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 nõustu-
nud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmi-
sega. Korraldusega saab tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses,  
Lipuväljak 13, Otepää.
 Otepää Vallavalitsuse 20.09.2006. a. korraldusega nr. 2-4-576 
algatati Pühajärve küla Lehe kinnistu  detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmär-
giks on maa jagamine kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse alade määramise võimalikkuse väljaselgitamine. 
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on OÜ Alfanto 
(Väike-Ameerika 3-17, Tallinn). Detailplaneeringu koostaja on 
korraldaja ettepanekul OÜ Teadmised ja lahendused (Pühajärve 
küla, Otepää vald, Valgamaa). Detailplaneeringu kehtestaja on 
Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 
4820). Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse kuna 
kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga 
Natura 2000 võrgustiku alale. Valgamaa Keskkonnateenistus on 
nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise-
ga. Korraldusega saab tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses, 
Lipuväljak 13, Otepää.
 Otepää Vallavalitsuse 20.09.2006. a. korraldusega nr. 2-4-575 
kehtestati Pühajärve küla Õru maaüksuse ja Sõjatamme kinnis-
tu osa detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja 
selgitada maaüksusele ehitusõiguse alade määramise võimalused 
ja maa sihtotstarbe muutmine. 

Otepää Vallavalitsus võtab tööle 

munitsipaalpolitseiniku

Munitsipaalpolitseiniku põhiülesanne on osaleda vastavalt koha-
liku omavalitsuse korralduse seadusele avaliku korra tagamisel 
ja teostada vallavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise 
üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse määratud tööpiirkonnas. 
Selle tegevusega kaasneb ka vallavalitsuse menetleda olevate 
väärtegude menetlemine.  

Nõudmised kandidaadile:
- vähemalt keskharidus
- lisaks eesti keele oskusele tuleb kasuks ka ühe võõrkeele 
  valdamine
- kriminaalkorras karistamata
- haldusmenetluse, väärteomenetluse ja halduskohtumenetluse

  tundmine  
Pakume huvitavat väljakutset meeldivas meeskonnas ja palka 
alates 8500.- krooni kuus.

Tööle asumise aeg:  niipea kui võimalik 
CV ja sooviavaldus saata aadressil: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 
13, 67405 Otepää, Valgamaa või e-posti aadressil: vald@otepaa.ee. 

Info tel: 7664 800

PALUPERA vallavalitsus palub 
haridus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldajatel, kes 
soovivad 2007. aastal rahalist toetust valla eelarve-
listest vahenditest, esitada taotlused 16. oktoobriks 
k.a. Palupera vallavalitsusele. 
Lisaks taotleja andmetele tuleb taotluses ära näidata 
ürituse raames toimuvad tegevused, eelarve ja teised 
toetajad, taotletav summa ja vastutaja.

KORSTNAPÜHKIMISEST

Vastuseks 7. septembril 2006 Otepää Teataja lugeja kirjale korstnapüh-
kija teemal teatab Otepää vallavalitsus, et sellisel kombel korstnapüh-
kijat palgata või koolitada, nagu leheveergudel välja pakuti, pole vallal 
esialgu võimalik. 
   Küll aga on Otepää vallavalitsus nõus olema abistaja rollis, kogudes 
asjast huvitatute kontaktandmeid. Arvestataval hulgal sooviavaldus-
te laekumisel tellime korstnapühkija. Teenuse eest tasuda tuleb aga 
kõigil ise.
   Infot Lõuna-Eestis tegutsevate korstnapühkijate kohta saate Lõuna-
Eesti Päästekeskusest telefonil 7337 313.

Abivallavanem KRISTJAN RÕIVASSEPP

Täiendav info jäätmemajan-
dusest (lisaks eelmises Otepää Teatajas 
ilmunule).

Jäätmete vastuvõtmise ja äraveoga tege-
levad Ragn-Sells AS ja Cleanaway AS. 
Nende käest on võimalik tellida prügikas-
te ning küsida infot ka muu jäätmeveoga 
seonduva kohta.
Kontaktid:
  AS Cleanaway, Tähe 108, Tartu   
 51013,  tel 1919, www. cleanaway.ee
 AS Ragn-Sells, Sepa 26, Tartu 51013, 
 tel 15155, www.ragnsells.ee

Abivallavanem KRISTJAN RÕIVASSEPP

Invaühingu liikmetele
Mihklipäeva koosviibimine ja vestlus-
ring
 

“KUIDAS MINNA EDASI”
toimub 28. septembril 2006.a. kell 
14.00 Edgari trahteris.

 Liikumispuuetega liikmete vastuvõtt  
kolmapäeviti 9-13 ni  vallavalitsuses 
tuba 101.

PUKA  SÜGISLAAT  toimub

laupäeval, 7. oktoobril 2006 al-
gusega kell 8.00 Puka rahvamaja 
juures.
Ootame rohkesti müüjaid ja ostjaid.

 Väga austatud PÜ 
“Härmalõng” liikmed
 
Sangaste PÜ “Härmalõng” 
aruande-valimiskoosolek 
toimub 17. oktoobril 2006 
algusega 12.00 Sangaste 
seltsimajas.
Päevakord:
1. Juhatuse esimehe 
aruanne
2. Revisjonikomisjoni 
esimehe aruanne
3. Uue juhatuse ja 
revisjonikomisjoni valimine
Kaetud kohvilaud
Osavõtt vajalik

 Sangaste PÜ “Härmalõng” 

juhatus

6. oktoobril kell 19.00 esitab 

HELLENURME NÄITETRUPP Hel-
lenurme kultuurimajas näidendi 
Eesti rahva küüditamisest 
Kiik Heino raamatu 
MARIA SIBERIMAAL ainetel. 

Lavastaja Anita Pavlova. Peale etendust 
esineb kapell ”Lahe” ajakohaste laulude ja 
pillilugudega.

Pääse 25 krooni
  Etenduse eel vallamaja parklas odav 
majapidamiskauba väljamüük.

PUKA Aiandus- ja 
Mesindusseltsi majas 
29.septembril kell 14.00 

EAKATE PÄEVA 
tähistamine.

Ootame sind koos sõbra 
ja hea tujuga.

PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTSI RAHVAKOOL
(Koolitusluba 4064 HTM )

Asukoht: Pühajärve Põhikool, 67 301 Sihva

Alustame tööd 3. oktoobril 2006. algusega kell 
18.00

Meie eesmärgiks on koolituse kaudu võimaldada inimestel tegelda 
elukestva õppega ja osaleda huviala õpiringide töös. Selles koolis 
saavad osaleda kõik soovijad, vanusepiire, sisseastumiskatseid ega 
eelneva haridustasemenõuet ei ole. 

Käesoleval õppeaastal toimuvad kursused :

1.Inglise keel: õpetaja Ene Kelder. Algajad ja edasijõudnud. Jätkub  
   ka turismialase keele kursus.
2.Keraamika: õpetajad Tanel Tell ja Kerly Pajusaar.
3.Lapitehnika: õpetaja Elo Aasrand.
4.Vene keel turismialal töötajatele: Olga Alova.
5.Projektikursus: Ene-Mall Vernik-Tuubel.
6.Kangakudumine ja puhastusvahendid: Juta Mõts.
7.Graafika: Agu Kivi.
8.Kodu raamatupidamine: Heli Noorsalu.
9.Kavandamisel kursused tantsujuhtidele ja aianduse eriharuna 
   lilleseade.

Kursuste kestvus on üldjuhul 50 akadeemilist tundi.
Kursuse läbinud saavad sellekohase tunnistuse.

Öppemaksu saab tasuda kogu kursuse eest korraga või poolaasta 
kaupa, vastavalt avaldusele. Õppemaks katab vastava õpetuse, kursuse 
käigus vajaminevate õppevahendite eest tasub õppur kohapeal.

Grupi saame avada vähemalt 8 inimese osavõtul.
Registreeruda telefonil 5228 000, e-mail: helin@hot.ee

Täpsem info 3. oktoobril Rahvakooli aktusel Sihval.
Kohtumiseni!

Ene-Mall Vernik-Tuubel 
Pühajärve Haridusseltsi esimees

Titad
beebikooli!

Lasteaed “Võru-

kael” ootab uusi 
titasid vanuses 
4-6 kuud beebi-
kooli.
Esimene kokku-

saamine toimub 
9.oktoobril 2006 
kell 14.00

lasteaia saalis.

Otepää meistri-
võistlused petankis

Laupäeval, 30. septembril al-
gusega kell 10 leinamaja uue-
nenud väljakul.
   Võistlusklassid:
mehed ja naised+noored.
   Osalema kutsutakse Otepää, 
Palupera, Puka ja Sangaste 
valla võistlejaid.
Täpsem info tel. 5163 318, 
Kaarel

Ene Kelder
kursuste koordinaator

1. oktoobril kell 14.00 
toimub Otepää kultuurikeskuses

SÜGISPIDU EAKATELE

Külla tulevad: Riigikogu liige  ELA TOMSON
       Tantsuklubi  Mathilde
Muusikat ansamblilt  Heino Tartes Ja Sõbrad

KESKKONNAMÕJU hindamise teade
 Palupera vallavalitsus teatab, et on valminud OÜ Helde PM 
Tootmine Hellenurme seafarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju 
hindamise aruanne.
   Arendaja on OÜ Helde PM Tootmine (aadress Imavere küla, 
Imavere vald, 72401 Järvamaa), kontaktisik juhataja Mart Nõmm, 
tel 5094 212, e-mail: martnomm@hot.ee. Otsustaja on Palupera 
Vallavalitsus (aadress Hellenurme, Palupera vald, 67502 Valgamaa), 
kontaktisik vallavanem Terje Korss, tel 7679 501, faks 7679 500, 
e-mail: terje@palupera.ee. 
   Kavandatava tegevuse eesmärgiks on nelja sigala rekonstruee-
rimine. Neljas rekonstrueeritavas sigalas plaanitakse nuumikute 
pidamist sügavallapanul, kokku ühes voorus 4000 - 4500 nuumi-
kut, aastas toodetakse 2,4 vooru nuumikuid, seega farmi aastane 
tootmisvõimsus oleks 9600 - 10800 nuumikut. 
   Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek toimub 
19. septembrist kuni 03. oktoobrini 2006. Keskkonnamõju hin-
damise aruandega on võimalik tutvuda Palupera vallavalitsuses 
tööpäeviti kl 8-16.30 ja Palupera valla koduleheküljel http://www.
palupera.ee peatükis dokumendid –mitmesugust.
   Keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab kirjalikult esitada 
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju hindamise 
aruande avaliku väljapaneku ajal Palupera vallavalitsuses tööpäe-
viti kl 8-16.30, Hellenurme, Palupera vald, 67502 Valgamaa ning 
e-mailile: terje@palupera.ee.
   Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub: 
03. oktoobril 2006 kell 14.00 Palupera vallavalitsuses, 
Hellenurme, Palupera vald, 67502 Valgamaa.

PALUPERA CUP 2006
Koolidevaheline noorte jalgpalliturniir 

toimub 2. oktoobril Palupera staadionil.

Vanuseklass Võistkonnas Väljakul Pall Suluseis

1990.a. sünd 12+juhendaja 6+1 5 +

Kell 12.00 toimub võitkondade nimeline registreerimine, mängud 
algavad kell 13.00. võistluse formaat selgub kohapeal. 

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate 
ja medalitega. Parimale ründajale, parimale kaitsjale ja parimale 
väravavahile eriauhind. 
Korraldab FC Elva Jalgpalliklubi, toetab Palupera vald
Informatsioon ja registreerimine Marek Naaris, 
tel. 5216 916, e-mail: marek@fcelva.ee

TULE SULGPALLI MÄNGIMA!
Otepää Sulgpalliklubi alustab uut hooaega, oota-
me endisi ja uusi huvilisi Otepää spordihoones

NELJAPÄEVITI 
17.30 - 18.30    ja 
18.30 - 19.30    ja 

Valgamaa MV 
SUUNDORIENTEERUMISE TAVARAJAL

toimuvad pühapäeval, 8.oktoobril Ote-
pääl. Võistluskeskus Otepää suusastaadio-
nil. Stardi algus 12.00. 
   Võistlusklassid D14, H14, D18, H18, D21, 
D21, D40, H40, D50, H50. Rajad olenevalt 
võistlusklassist 2,1 km kuni 7,1 km.

   Eelregistreerimine kuni 4. oktoobrini e-posti 
aadressil: talu@lutsu.ee või 7. Otepää orientee-
rumiskolmapäevakul Apteekrimäel. Eelregistree-
rimisel peavad võistlejad teatama võistlusklassi, 
kus osalevad,oma SI-kaardi numbri või vajaduse 
saada SI-kaart korraldajatelt.

TÄNUAVALDUS

Oti-Audentese spordiklubi Zahkna Team-i laskesuusatajad tänavad oma 
toetajaid 2005/2006 hooajal:

Facio AS, Advokaadibüroo Aivar Pilv AS, Rand ja Tuulberg Grupp AS, Eesti 
Gaas AS, Maratonsport OÜ, Esma Vara AS, UPM-Kymmene Otepää AS, Ilves-Extra 
AS, Teede REV-2 AS, Wõro Kommerts AS, Valga Lihatööstuse AS, OÜ Catwees, 
Extreme Sport, OÜ ÖKOTEH, OÜ Sanwood, Eesti Kultuurkapitali Valga 
ekspertgrupp ja Otepää Vallavalitsus.

 Tänu teie abile olema saanud korralikult treenida, soetada vajalikke vahendeid ning osa võtta 
välisvõistlustest.
Treener Ants Orasson ja lastevanemate esindaja Aivar Nigol koos 22 südika noorsportlasega.

PÜHAPÄEVITI
17.00 - 18.30 Lapsed, noored
18.30 - 20.00 Täiskasvanud

mailto:marek@fcelva.ee

