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Aakre kool pidas sünnipäeva

ARVO SAAL
Kui Aakre kooli õpilased olid oma ettekanded lõpetanud, alustas peokõnet
koolijuhataja Ilme Hõbemägi. ”Teie kõigi lood annavad kokku meie loo, Aakre
kooli kuulsusrikka ajaloo,” ütles ta.
Just samal päeval oli Hõbemägi
saanud kätte hulgaliselt kooli ajaloolisi
dokumente. Omal ajal Aakre kooli likvideerimisel Kuigatsisse viidud arhiivi
tõi talle pidupäeva hommikul seda aastaid säilitanud Õnne Paimre.
Koolijuhi rõõm oli suur, sest nüüd
on olemas rohkem kui 70 aasta tagused
lõputunnistuste ärakirjad, õpilasraamatud, hoolekogu protokollid, kassaraamat ja palju muid dokumente.
Külalised lähemalt ja kaugemalt
tõid koolile kingitusi ja häid soove.
Vallavanem Heikki Kadaja ja volikogu
esimees Heldur Vaht kinkisid pilli, et
kool saaks selle järgi tantsida.
Maavalitsust esindanud haridusja kultuuriosakonna kooliinspektor
Aime Olvet kiitis aktuse mitmekesist
kava. Õnnitlusi tõid juubilarile naa-

berkoolide direktorid Velvo Mõttus
Pukast, Raivo Ruukel Rõngust ja Maire
Lemberg Paluperast.
Oma meenutusi jagasid kuulajaile ka
endised õpetajad ja kooli vilistlased.
Seejärel said sünnipäevalised tantsu
lüüa, koolimaja seintelt näitusi vaadata ja muidugi meenutada-meenutada.
Oli ju nii mõnelgi möödunud pool
sajandit kooliajast Aakres.
Pidu lõppes ilutulestikuga, mille
sarnast polnud Aakres varem nähtud.
Järgmine taoline pidi tulema alles viie
aasta pärast, Aakre kooli 280. sünnipäeval.
Fakte Aakre kooli lähemast ajaloost
1923. aastal kandis kool Aakre 6-kl.
Algkooli nime. 1934. aastal ehitati härrastemaja ümber kooliks. 1944. aastast
sai Aakre 6-kl. algkoolist mittetäielik
keskkool. 1962/63 õppeaasta oli ainuke, mil Aakres oli 8. klass ja kooli
suurim õpilaste arv – 220. Edaspidi
hakati klasside arvu vähendama.
1964. aastal oli juba 4 klassi ja kool
nimetati Aakre algkooliks. 1968. aastal
oli viimast korda võimalus lõpetada 4
klassi, edaspidi jäi kool 3klassiliseks ja
1973. aastal likvideeriti seegi.
Aakre Lasteaed-Algkool avas lastele
oma uksed 1. septembril 1988. aastal.
Kuueklassiliseks saadi 1993. a. sügisel.
Praegu õpib koolis 33 last.

Laupäeval oli Tallinnas haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ja Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Sven Rondiku
vastuvõtt Aasta Õpetaja 2006. Sinna oli
kutsutud 30 pedagoogi üle Eesti.
Valgamaalt käis tänavu ministri vastuvõtul Aakre Lasteaed-Algkooli klassiõpetaja Anneli Sarnit.
Aasta Õpetaja nimetusega tunnustatakse
haridustöötajaid, kelle
töö ja isiklik eeskuju
on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks,
positiivselt mõjutanud haridusasutuse,
piirkonna ja Eesti elu.
OT
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Aakre kool tähistas oma
275. aastapäeva 7. oktoobril. Pidu oli kui tükike Oskar
Lutsu „Kevadest“, kus osalesid Toots ja Kiir, õpilased
ja õpetajad.
Peolised – õpilased, õpetajad, vilistlased, endised
töötajad ja külalised – ei
tahtnud aktuse ajal kooli
võimlasse äragi mahtuda.

Allikas: Aakre kooli kodulehekülg www.hot.
ee/aakre

Aakre Lasteaed-Algkooli juhataja Ilme Hõbemägi hoidis peokõnet pidades käes samal päeval
saadud hinnalisi ajaloolisi dokumente.

ja plaanidest ning Andres pani selle kiiresti paberile.
Leidsime mõlemad, et selline ajaloolisele tornile sarnane ehitis muudaks rahvamaja palju ilmekamaks.
Mõtte realiseerimiseni jõudsime aga alles 2006.
aastal. Võimalused selleks andis 2005. aasta sügisel
Puka naisseltsi ja rahvamaja juhatajaga koostöös
tehtud projekt, mille kaudu saime rahvamaja akende
vahetamiseks ja kellatorni ehitamiseks pool vajaminevast, teise poole katsime valla eelarvest.
Ehitustöö tegi konkursi võitnud OÜ Valrek. Tore
on see, et alltöövõtjana asus torni ehitama Andres
Lehtsaar. Torn ehitati valmis maas ning 4. oktoobril
paigaldati see kraanaga oma kohale. Seda sündmust
oli vaatama tulnud päris palju inimesi. Vaatepilt oli
tõesti vaatamist väärt!
Tänan OÜ Valrek juhatajat Ott Kindi ja tema töömehi ning Andres Lehtsaart, K&M OÜ Projektbüroo
projekteerijat Ain Vagulat ning Puka naisseltsi ja rahvamaja juhatajat Helgi Punga toreda elamuse eest
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

HEIKKI KADAJA

Puka vald sai tagasi
tükikese ajaloost
Puka rahvamajale ja kogu Puka valla rahvale oli 4.
oktoober 2006 ajalooline päev, sest siis saime tagasi tükikese Puka valla ajaloost. Puka valla rahvas
teab meie rahvamaja ühiskondlikus korras loomise
lugu hästi. Mitmed inimesed, kes olid rahvamaja
ehitamise juures 1927. aastal, võivad sellest nüüdki
rääkida.
Rahvamaja eluloos on olnud erinevaid aegu, on
teada seegi, et hoone on pärast algset ehitamist korduvalt ümber tehtud, mis on maja väljanägemist
muutnud. Alguses oli rahvamajal kellatorn, seda
on muudetud. Nõukogude ajal puudus tornil üldse
ülemine osa.
Kellatorni taastamise mõte tuli päevakorda 2002.
aastal pärast rahvamaja katuse remontimist. Sel
korral saime Hasartmängumaksu Nõukogult raha
katusekatte vahetamiseks, kuid raha ei jätkunud
kellatornile.
Kui hoone oli saanud uue katuse, torkas puuduv
kellatorn eriti silma. Ühel töövestlusel rääkisin meie
valla ehitusmehe Andres Lehtsaarega oma mõtetest

Minister Mailis Reps
tunnustas Aasta
Õpetajaid

Pimedal ajal kandke
kindlasti helkurit
Suvi on otsakorral ning järjest lühenevad
päevad annavad märku saabunud sügisest. Sajud ja pimedad õhtud toovad
endaga aga kaasa aja, mil liiklusolud
muutuvad raskemaks ja ohtlikumaks.
On aeg endale helkur soetada ja selle
kandmist harjutada. Hämaras aitab see
odavaim elukindlustus end paremini
nähtavaks muuta.
Jalakäija või jalgrattur näeb tuledega
sõitvat autot juba kaugelt, ent autojuht
märkab valgustamata kaasliiklejat alles
umbes 30 meetri kauguselt. Kui autojuhti osaliselt pimestavad vastassuunast
läheneva sõiduki tuled või kui on sajune
ilm, võib valgustamata liikleja märkamise
vahemaa veel tunduvalt väheneda.
Helkuriga varustatud jalakäija või jalgrattur on lähitulede valgusel nähtav juba
130-150 meetri kauguselt. Selline vahemaa jätab autojuhile aega reageerida,
võimaldab sõitu õigel ajal aeglustada
ning kaasliiklejast ohutult mööduda.
Helkur on kohustuslik pimedal ajal ja
halva nähtavuse korral nii valgustamata
maanteel kui ka asulates, kus puudub
kõnnitee. Helkur tuleks kinnitada riietele
mõistagi nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast; turvalisem on
kanda koguni kaht helkurit – mõlemal
küljel kinnitatuna põlve kõrgusele.
Võimalusel soovitame kasutada helkurpaelu, mida saab ülerõivastele õmmelda.
Seda eriti laste puhul, kuna nad kipuvad
rippuvaid helkureid kaotama.
Liikluseeskirja järgi peab jalakäija halva nähtavuse korral või pimedal ajal
kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes
kandma helkurit või süüdatud laternat.
Kahesuunalisel asulavälisel teel, kus
puudub kõnnitee, peab jalakäija liikuma
ainult vasakpoolsel teepeenral, viimase
puudumise või käimiseks sobimatuse
korral aga sõiduteel selle vasaku ääre
lähedal, sõidukeid takistamata, kusjuures
halva nähtavuse korral või pimedal ajal
valgustamata teel tohib sõiduteel liikuda
ainult ühes reas.
Helkur on odavaim elukindlustus. Selle
soetamisel ei saa küsimus olla rahas ega
moekuses. Politsei eesmärk pole jalakäijaid ning jalgrattureid kimbutada, vaid
tagada nende turvalisus.
Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel JAANUS KOKKONEN
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Otepää kinnisvaraturg
on läbinud mõõduka
hinnatõusu
Janek Moros
Sinu maakler Otepääl
Tel: 5294 294
Janek.Moros@arcovara.ee
www.arcovara.ee/otepaa

2006. aasta kinnisvaraturg on olnud üle Eesti
väga aktiivne, nii ka Lõuna-Eestis. Järjest enam
leidub inimesi, kes soovivad soetada omale
suvekodu või elamispinda Otepääle. Enamus
ostjaskonnast on Tallinnast ja mujalt Eestist,
korterisoovijad on siiski valdavalt kohalikud
inimesed.
Otepää on ideaalne koht puhkamiseks ning
vaba aja veetmiseks nii suvel kui ka talvel.
Looduslikult kaunis, järvede- ja kupliterohke
turismimekas on turism loomulikult igati tervitatav, sest aitab kogu Otepää ning Lõuna-Eesti
arengule tervendavalt kaasa. Otepää on arenev piirkond ning paljud soovivad sellest osa
saada, seetõttu on nõudlus Otepää erinevatele

kinnistutele kõrge, samas vastav pakkumine
aga suhteliselt kasin. Sellest johtuvalt peavad
paljud endale meelepärase elamis- või suvitamiskoha leidma Otepää lähiümbrusest.
Otepää kandis väga nõutud kinnistud on
suurusega umbes 1500-3000 m². Liialt suur
krunt nõuab korrashoiuks palju aega ning vaeva. Rahvas tuleb Otepää kanti aga puhkust
nautima, mitte tööd tegema, seetõttu eelistatakse väiksemaid krunte. Teisalt on jätkuvalt
hinnatud maatükid, mis jäävad 2-5 ha vahele.
Sellised krundid huvitavad inimesi, kes hindavad privaatsust ning maalähedust.
Võrreldes varasemate perioodidega on huvi
suuremate maatükkide vastu raugemas. Üks
põhjusi on kindlasti oluliselt kõrgem hind. Kui
varem kehtis reegel, et mida suurem maatükk,
seda väiksem ruutmeetri hind, siis hetkel on
ruutmeetri hind nii suuremate kui ka väiksemate maatükkide puhul suhteliselt sarnane.
See lööb hinnad üles ja paljud kliendid otsustavad seetõttu osta väiksema kinnistu.
Kiire majanduskasv ning laenutoodete kättesaadavus on Otepää kinnisvarahindasid
tõstnud, majade ja vanemate korterite turul
on hinnad võrreldes aastatagusega kerkinud

pea 50%. Kui näiteks möödunud aastal maksis kahetoaline heas korras keskküttega korter
umbes 350 000- 400 000 krooni, siis hetkel
maksab sama korter umbes 550 000 krooni. Ka
vanemate majade puhul on märgata hinnatõusu. Möödunud aastal 600 000-700 000 krooni
maksnud maja eest küsitakse tänavu, olenevalt
asukohast, 800 000-1 200 000 krooni.
Kuna maad on Otepää linnas vähe, võib
klientidele soovitada osta vanem maja ja see
lammutada, et asemele rajada uus elamu.
Uute majade hinnatase ulatub juba selgelt
üle 2 miljoni krooni, küündides isegi kuni
3 miljoni kroonini. Seetõttu on ka huvi uuemate eramute vastu pisut leigem, väljastpoolt
Otepääd tulnule tunduvad sellised hinnad
põhjendamatult kõrged. Arvestades piiratud
maaressursiga Otepääl, kõiguvad maatükkide
ruutmeetri hinnad vahemikus 350-400 krooni.
Selline hinnaklass eeldab ka kommunikatsioonide olemasolu.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Otepää kinnisvaraturg on sarnaselt muu Eestiga läbinud päris
korraliku hinnatõusu. Põhjuseks siinjuures
kõrge nõudlus suhteliselt kasina pakkumise
juures, majanduse kiire areng, inimeste sissetulekute kasv ja laenutoodete kättesaadavus.
Kinnisvara ostes või müües soovitan turvalisuse, aja kokkuhoiu ning tehingu õnnestumise nimel kindlasti kinnisvaramaakleriga
nõu pidada.
Maaklerina olen alati nõu ja jõuga teile abiks
olema kõiges kinnisvaraga seonduvas. Edukaid
kinnisvaratehinguid!

Külastuskeskus ei ole bussijaam

T

ore on näha, et Otepää valla elanikud
on aktiivsed ja elavad kaasa piirkonnas
toimuvatele muudatustele. Lugedes
foorumist kirjapandud seisukohti Otepää
külastuskeskuse teemadel tundsin, et pean
käimasoleva projekti administraatorina pisut
olukorda selgitama.
EL Struktuurifondide projekti raames rajatud
uus hoone aadressil Tartu mnt 1 ei ole bussijaam vaid Otepää külastuskeskus. Ei oska
öelda, millest on kujunenud vale arusaam,
et Otepääle rajati bussijaam – ehk on süüdi
ebapiisav selgitus uue hoone funktsioonide
kohta. Toon alljärgnevalt lühikese kokkuvõtte,
mis loodetavasti aitab paremini mõista Otepää
külastuskeskuse sisu.
27.01.2005. a kiideti Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse poolt heaks projekt “Otepää keskväljaku arendamine ja sidumine ehitatava
turismiinfrastruktuuriga”. Projekti üldiseks
eesmärgiks oli ja on Otepää arengupotentsiaali
tugevdamine läbi avaliku turismiinfrastruktuuri arendamise. Projekti tulemusena valmivad
suurürituste korraldamiseks ümberehitatud ja
sümboolse keskpunktiga tähistatud keskväljak,
kaasaegne külastuskeskus, paviljon ja eelnevaid ühendav valgustatud ja puhkekohtadega
ääristatud promenaad.
Projekti I etapi käigus on valminud Otepää
külastuskeskus, mille eesmärk on pakkuda piirkonda külastavale turistile vajalikke esmaseid
teenuseid (siinhulgas ka kohalikule elanikkonnale). Külastuskeskuses paiknevad hügieeni- ja
puhkeruumid, hoiule saab jätta pakke. R-Kiosk
on võtnud enda kanda nimetatud teenuste vahendamise, lisaks pakub ta kiirtoitlustust ning
tegeleb kaubandusega vastavalt selle firma
kinnitatud nomenklatuurile.
Hoone teise ossa on tõesti planeeritud
Otepää Turismiinfokeskuse kolimine. Hetkel
käib tegevus sisustamise osas – eeldatavasti
kolitakse praegusest asukohast ära hiljemalt
detsembrikuu jooksul. Külastuskeskus on lahti
iga päev 6-22.30, turismiinfokeskus jätkab oma

seniste lahtiolekuaegadega. Ööpäevaringse info
tagamiseks on Külastuskeskuse hoone välisfassaadile paigaldatud infokiosk/puutekompuuter.
Lähipäevil peaks saama see ühendatud internetiga ning läbi selle saab iga huviline hankida
elektrooniliselt Otepää, Valga maakonna või
Eesti turismiinformatsiooni. Samas on Otepää
kesklinna ja valla kaardid.
Külastuskeskuse rajamisega muutub Otepää
turismiinfrastruktuur ühtseks tervikuks ning
paremini funktsioneerivaks. See loob eeldused
korduvkülastuste tekkimiseks ning suureneb
kohalviibimise aeg. Paraneb Otepää turismipiirkonna üldine imago.
Kõnealune projekt lõpeb 2007. aastal ja seoses sellega ei ole veel täielikult valmis kõik
projekti käigus rajatavad infrastruktuuriobjektid. Seoses keskväljaku renoveerimisega kolis
Otepää keskne bussipeatus tõesti külastuskeskuse juurde, aga see ei muuda rajatud hoonet
automaatselt bussijaamaks.
Bussijaama kui sellist ei ole Otepääl kunagi
olnud ega ole plaanis siia ka rajada. Otepääl
pole kunagi müüdud kohapeal pileteid ega
osutatud muid bussijaamaga seotud teenuseid,
mis annaks võimaluse väita, et elanikelt on
bussijaam ära võetud.
Pigem soovitataks näha asja helgemat poolt
- Otepää sai esindusliku hoone, mida saavad
kasutada nii väliskülalised kui ka kohalikud
elanikud, nii bussireisijad kui ka ringijalutajad. Kui külastuskeskus avab oma uksed täies
mahus (pärast turismiinfokeskuse sinnakolimist), siis on sinna oodatud kõik inimesed, kes
soovivad hankida turismiinformatsiooni, osta
pileteid üritustele, soetada suveniire, saada turismialast nõustamist, kasutada kliendiarvutit
elektrooniliseks suhtlemiseks, kasutada paljundusteenust jpm. R-Kioski teenuseid saab aga
juba praegu tarbida, samuti külastuskeskuse
puhkeruumis aega parajaks teha või lihtsalt
jalga puhata.
Otepäält läbisõitvate busside peatuskohad
(3 taskut) jäävad tõesti külastuskeskuse Tartu

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

maantee poolsesse otsa. Otepää vallavalitsus
tegeleb busside peatumiskohta varjualuste
hankimisega ja eeldatavasti paigaldatakse need
veel selle aastanumbri sees.
Lõpetuseks sooviks meile kõigile kannatlikkust ning harjumist uuendustega. Võime
ju tuua võrdluseks nn. ajutise bussipeatuse
vaguni, Tartu või Pärnu bussijaama.
Ei saa aga võrrelda võrreldamatut - Otepää
külastuskeskust ei rajatud bussijaama funktsiooni kandma. Bussipileteid selles hoones
müüma ei hakata, küll aga on nii meil kui ka
meie külalistel kahe sammu kaugusel busside
peatumiskohast esinduslik hoone, mis pakub
vaieldamatult enam tugiteenuseid, kui seda
bussijaam suudaks. Osakem siis seda näha ja
nautida.
P.S. Projektiga “Otepää keskväljaku arendamine ja sidumine ehitatava turismiinfrastruktuuriga” on võimalik tutvuda Otepää
vallavalitsuses.

TEISED MEIST
Otepää ettevõtja kavandab Viljandisse lumeparki
Lumepargi mõtte pakkus välja Otepää ettevõtja Mart Kaas,
kes on ühtlasi lumepargi rajamiseks moodustatud mittetulundusühingu Viljandi Snowtubing-Park juhatuse liige.
Lumepark on kavas rajada Huntaugumäele.
Viljandi volikogu andis 29. septembril linnavalitsusele volituse sõlmida MTÜ-ga lumepargi rajamise leping. Ühing saab
loa Huntaugu piirkonda tasuta kasutada 15 aastat.
Lumepargi peamiseks atraktsiooniks on lumerõngasõit
ehk kummirõngastega renni mööda alla laskmine. Samuti
tehakse slaalomi-, kelgu- ja suusarajad. Lumepargi rajamisega Mart Kaasi plaanid ei piirdu: ta soovib kõnealusest
kohast teha aasta ringi töötava loodusliku vaba aja veetmise
keskuse.
Lumepargi rajamine läheb maksma vähemalt 1,2 miljonit
krooni ning see summa tuleb omaﬁnantseeringust, projektitoetustest ja koostööpartneritelt.
SAKALA

Angela Veerpalule meeldib koduperenaise roll
Andrus Veerpalu sarmikas abikaasa, nelja lapse ema Angela
tunneb end koduperenaise rollis väga hästi, Ramsaus on ta
enda sõnul väikesel puhkusel.
Veerpalud võtsid Austriasse kaasa kaks nooremat last, viienädalase tütre Anlourdeesi ja nelja-aastase poja Andersi.
Iibeprobleem kimbutab Eestit rohkem kui mitu teist ohtu.
Paraku ei soovi päris paljud naised sünnitada või teevad
seda nii-öelda viimasel minutil. ”Mõnele on karjäär väga
tähtis, meil juba üks karjerist kodus on,” lausub Angela Veerpalu muigamisi. „Ma ei kurda, olen meeleldi kodus.“
Neljandale lapsele valisid Veerpalud nime kodusel hääletusel. „Variante oli mitu,“ räägib Angela Veerpalu. „Meile
meeldis Lourdees, otsustasime An’i ette panna. Issi tahtnuks
midagi lihtsamat. Ta muretseb, et tütrel on nime raske selgeks saada – kümme tähte. Aga küll ta ära õpib.“
POSTIMEES

Kuldre söetööstus ehmatab
Eesti edukaim söetööstus, Võrumaal tegutsev OÜ Kagu
Mets peab vähendama õhusaastet ja parandama inimeste
töökeskkonda. Sellise järelduseni viis keskkonnanspetsialiste
sündmuste jada, mis algas Antsovi talu perenaise kirjast
vallavalitsusele.
OÜ Kagu Mets juhatuse liige Andres Arike avaldas toimunu pärast kahetsust. Firma omanikeringi alles lühikest aega
kuuluv Arike ütles end söetööstuse arvukate probleemidega
kursis olevat. ”Eelmine juhtkond ei suhelnud töölistega,
töökeskkond ebatervislik, õues bardakk...” on Arike ajakirjanikule rääkinud. Ettevõttel on kavas toodangu mahtu tõsta,
kuid Arikese sõnul ei tee nad seda keskkonna arvelt.
OÜ Kagu Mets toodab üle 1/3 Eesti grillsöest, mis enamikus eksporditakse Prantsusmaale ja Rootsi. Eelarve (17-18
miljonit krooni) on pisut suurem, kui see on Urvaste vallal.
Firma omanikud on Aivar Varov (50%) ja ja OÜ Avallone
Klubid (50%).

MAALEHT

Otepää vallavalitsuse
arendusnõunik
Mati Lüdimois

MEELDETULETUS
TURISMI- s.h.
MAJUTUSTEENUSE PAKKUJAILE
Vastavalt Majandustegevuse registri
seadusele (RT I 2004, 12, 79) tuleb igal
teenuse pakkujal end registreerida Majandustegevuse registris (31. oktoobriks
2006 ka neil majutusteenuse pakkujail,
kel on ametlikult veel kehtiv tunnistus)
ning iga aasta 15. aprilliks (hiljemalt) registreeringu õigsust kinnitada, esitades
vastav avaldus kohalikule omavalitsusele.
Täpsem info kohalikust omavalitsusest
või elektrooniliselt aadressil: http://mtr.
mkm.ee.

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

Lõpetasin 1994. aastal Viljandi I keskkooli (C.R. Jakobsoni nimeline).
Asusin õppima Tartu Ülikooli õigusteaduskonda.
Tööalane tegevus on seni peamiselt konsultatsioonivaldkonna (nii ettevõtlus- kui õigusalased konsultatsioonid) põhine. Viimaste aastate läbivaks teemaks töistes
tegemistes on projektijuhtimine.
Minu telefon on 7664 806

Vigade parandus
Otepää vallavalitsuse IT- spetsialist on
Toomas Vahrušev
ja tema telefon 7664 804.

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 26. oktoobril.
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AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Pühajärve küla Õru maaüksuse ja Sõjatamme kinnistu osa
detailplaneering; Kastolatsi küla Pettai kinnistu detailplaneering
Otsustati võtta vastu Otepää valla 2007. a eelarve koostamise põhimõtted.
Otsustati jätta Otepää vallas Arula külas paiknev
Pühajärve-Pukamõisa 1 maaüksus riigi omandisse.
Otsustati jagada Põhja -Lükardi, Väljaotsa, Ruusa, JuusaLauri, Välgi, Väljaotsa, Marsina, Lutsu, Lutsusoo,
Otsustati väljastada kasutusluba OÜ`le Jaotusvõrk
kuuluvale 0,4kV kaabelliinile seoses OÜ Juhan Kutti liitumisega Otepää linnas Nurme tn 18; OÜ-le Kohukese
Investeeringud kuuluvale viie korteriga elamule asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Neitsi maaüksus; OÜ-le
Kohukese Investeeringud kuuluvale nelja korteriga elamule
asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Neitsi maaüksus;
Otepää Vallavalitsusele kuuluvale külastuskeskusele asukohaga Otepää linn Tartu mnt 1; Otepää Vallavalitsusele
kuuluvale rannahoonele asukohaga Otepää vald Pühajärve
küla; OÜ-le Jaotusvõrk kuuluvale Meemaa 10/0,4kV mastalajaamale ning õhu- ja kaabelliinidele Arula külas; OÜ-le
Jaotusvõrk kuuluvale Selene 10/0,4 kV mastalajaamele ning
0,4 kV kaabelliinile seoses Anovele Kinnisvara OÜ liitumisühenduse ehitusega Arula külas; OÜ-le Otepää Lihatööstus
Edgar kuuluvale külm komposteerimishoonele Vana-Otepääl
Edgari-Küüni maaüksusel; Otepää Vallavalitsusele kuuluvale Pühajärve Põhikoolile asukohaga Sihva küla Uue-Kooli
maaüksus; OÜ-le Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinile
seoses Tõnu Mäeker Mäekalda kinnistu liitumisühenduse
ehitusega Otepää külas; OÜ-le Jaotusvõrk 0,4kV maakaabelliini rajamiseks seoses Lili Vaiksaare liitumisühendusega Arula külas Auto maaüksusel; Enn Pallasele kuuluvale
elamule Pilkuse külas Võnnumäe maaüksusel.
Otsustati kanda maha Otepää Vallavalitsuse kasutamiskõlbmatu ja aegunud vara.
Otsustati eraldada Otepää Vallavalitsuse projektide reservfondist SA Otepää Tervisekeskuse toostavus-tasuvusanalüüsi
ja äriplaani koostamiseks 62 600 krooni, projekti „Otepää
Ajaloo Teemapargi“ viiviste ja viivise tulumaksu tasumiseks
11100 krooni.
Otsustati algatada Otepää vallas Nüpli külas TagaKellamäe kinnistu detailplaneering, Otepää linnas Mäe
17 kinnistu detailplaneering; Kaurutootsi külas Järvekalda
kinnistu detailplaneering; Kaurutootsi külas Mäe-Kauru
kinnistu detailplaneering; Otepää vallas Kaurutootsi külas Mäe-Oriku kinnistu detailplaneering; Otepää vallas
Kaurutootsi külas Ääre-Kauru kinnistu detailplaneering;
Otepää vallas Kaurutootsi külas Kellamäe kinnistu detailplaneering, Otepää vallas Kaurutootsi külas Kuldpõllu kinnistu
detailplaneering; Kääriku külas Väike-Torni detailplaneering;
Otepää linnas Õuna tänav 7 kinnistu detailplaneering.
Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline
hindamine Pedajamäe külas Ando kinnistu II maatüki detailplaneeringule, Mäha külas Tammuri kinnistu detailplaneeringule.
Otsustati anda nõusolek MTÜ-le Saaremaa Jalgrattaklubi
Viiking viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil laste spordilaager ajavahemikus 28.10.2006-05.11.2006; Semolen
Koolitus OÜ-le viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil
noortelaager ajavahemikus 28.10-03.11.2006; MTÜ Terje
Treimanni Tantsustuudiole viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil noortelaager ajavahemikus 28.10-03.11.2006;
MTÜ Rütmikale viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil rütmvõimlemise noortelaager ajavahemikus 02.0107.01.2007 na 27.07-12.08.2007; Järve Arenduse OÜ-le
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 25.-29. 12. 2006, 01.12.2006-05.01.2007 ja 19.23.03.2007.
Otsustati määrata ühekordset abiraha 27 Otepää valla
elanikule augustikuus, 21 Otepää valla elanikule septembrikuus.
Otsustati määrata lapse sünnitoetust neljale valla elanikule.
Otsustati kinnitada korteriomandi seadmise korras erastatava maaüksuse Vana-Otepää kontorelamu asukohaga
Vana-Otepää küla Otepää vald müügihind.
Otsustati pidada võimalikuks Arnold Pastaku omandis
oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist,
Urmas Tinno omandis oleva elamu juurde kuuluva maa
ostueesõigusega erastamist; Hillar Kikkase omandis olevate
hoonete juurde maa ostueesõigusega erastamist, Silvia Laasi
omandis oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega
erastamist.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜ-le Velirand Invest
elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Arula küla
Lageda maaüksus; OÜ-le Otepää Ehitusgrupp betoonisõlme
inertmaterjalide ladude ja konteinerkatlamaja püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Raja maaüksus; Uuno Kütt`ile elamu rekonstrueerimiseks asukohaga
Otepää vald Otepää küla Sauna maaüksus; Valter Keisile
elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla
Tamme maaüksus; Rait Pallole üksikelamu püstitamiseks
asukohaga Otepää vald Otepää linn Männi tn 4; OÜ-le Palk
Projekt elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Arula






























küla Ansu maaüksus; Indrek Bremraudile üksikelamu
(palkhoone 1,2) püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Nüpli küla Laane maaüksus; OÜ-le Jaotusvõrk Köörimäe
10/0,4 kV alajaama 10 kV ning 0,4 kV maakaabelliinide
rajamiseks Otepää vallas Vidrike külas; OÜ-le Jaotusvõrk
Laose alajaama 0,4 kV maakaabelliinide rajamiseks seoses
OÜ Landeker liitumisega Otepää vallas Pühajärve külas;
OÜ-le Jaotusvõrk Lille alajaama 0,4 kV maakaabelliinide
rajamiseks seoses Virulombi 8 liitumisühendusega Otepää
linnas; OÜ-le Jaotusvõrk Tõrve 10/0,4kV alajaama 0,4 kV
maakaabelliinide rajamiseks seoses OÜ Velirand Invest liitumisühendusega Otepää vallas Arula külas; Gunnar Kaurile
üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike
küla Kantso maaüksuse I maatükk; AS-ile Keila Geoloogia
puurkaevu rajamiseks asukohaga Otepää vald Arula küla
Ansu maaüksus; Anu Koppelile elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Ilmjärve küla Silla maaüksus; OÜ-le
Jaotusvõrk 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks seoses Tiina
Orvokki Linkama liitumisühendusega Otepää linnas Oru
tn 4; OÜ-le Jaotusvõrk 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks
seoses Venjamin Zlobini liitumisühendusega Otepää linnas
Munamäe tn 4; Eva-Liisa Arrole elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla Sääriku maaüksus.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Erki Unnile
elamu ja abihoone püstitamiseks asukohaga Kääriku küla
Otepää vald Suure-Meemaa maaüksus ehitusprojektide
koostamiseks; Madis Väärile, elamu ja abihoone asukohaga
Sihva küla Otepää vald Männiku maaüksus, ehitusprojekti koostamiseks; Arti Arakasele, elamu ja abihoonete,
asukohaga Mägestiku küla Otepää vald Uue-Raudsepa
maaüksuse II maatükk ehitusprojektide koostamiseks; Arti
Arakasele elamu ja abihoonete püstitamiseks, asukohaga
Pilkuse küla Otepää vald Puuraku maaüksuse II maatükk
ehitusprojektide koostamiseks; Aarne Saarele elamu laiendamise ja abihoone püstitamise, asukohaga Arula küla,
Otepää vald Veskioru maaüksus ehitusprojekti koostamiseks; Arhidektuuribüroole Toomas Rank sidevõrgu, konteinerjaama ja väliskommunikatsioonide, asukohaga Otepää
linn Lipuväljak 24a ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le
Jaotusvõrk Unimäe maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduse, asukohaga Pilkuse küla, Otepää vald ehitusprojekti
koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Voldemar Pukk`ile kuuluvate Savikoja 1,2,3,4,6,8,10 maaüksuste elektrivarustuse
liitumisühenduse, asukohaga Pühajärve küla ehitusprojekti
koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Hansakinnisvara OÜ kuuluva Hüti maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduse,
asukohaga Nüpli küla Otepää vald ehitusprojekti koostamiseks, OÜ-le Jaotusvõrk Päikeseoru ja Aasa maaüksuste
elektrivarustuse liitumisühenduste, asukohaga Pedajamäe
küla ehitusprojekti koostamiseks; Myles E. Stampile baarpubi asukohaga Lipuväljak 10 Otepää linn Otepää vald
ehitusprojekti koostamiseks; Indrek Bremraudile puurkaevu asukohaga Nüpli küla Laane maaüksus Otepää vald,
ehitusprojekti koostamiseks; Anti Ootile elamu ja abihoonete, asukohaga Vidrike küla Otepää vald Künka maaüksus
ehitusprojektide koostamiseks; OÜ-le Puhkus Nuustakul
puurkaevu asukohaga Nüpli küla Helbemäe ja Härmamäe
maaüksusel Otepää vald ehitusprojekti koostamiseks; OÜle KV Communications tiigi, asukohaga Nüpli küla Otepää
vald Rüa metsa maaüksus ehitusprojekti koostamiseks; Ivar
Arrole elamu ja abihoonete, asukohaga Tõutsi küla Otepää
vald Ülenurme maaüksus, ehitusprojektide koostamiseks;
Hegert Lutsule elamu, asukohaga Otepää vald Otepää linn
Koolitare tn 24, ehitusprojekti koostamiseks; Alari Sanderile
kaubandus-ärihoone, asukohaga Otepää vald Otepää linn
Tartu mnt 24, ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le Projekt
Kuubis administratiivhoone laiendamiseks asukohaga
Otepää linn Kolga tee 28 ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
„Pühajärve Põhikooli ATS, evakuatsioonivalgustus ja tuletõkkeuksed“ pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Aivar Pärli, Miia Pallase, Peeter
Aunapu.
Otsustati sõlmida äriruumi üürileping, asukohaga
Lipuväljak 13, III korrus, ruum nr 307, OÜ-ga Laurson
Kinnisvara; Lipuväljak 13;III korrus ruum nr 301 ja numbrita otsaruum dr Hiie Silmaga; Lipuväljak 13, III korrus ruum
nr 304, üürileping KÜ-ga Tehvandi; Otepää Invaühinguga
asukohaga Lipuväljak 13 I korrus ruum nr 101.
Otsustati anda nõusolek Klubi Tartu Maratonile läbi viia
17. septembril 2006 a Otepää valla territooriumil üritus SEB
Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton; MTÜ-le Otepää Aianduse
ja Mesinduse Selts korraldada Otepää valla haldusterrituooriumil J. Hurda 5 esisel platsil ja Jaani, Tähe, Hurda tänaval
23.09.2006 aianduse sügislaat.
Otsustati väljastada sõidukikaart Endel Käärile.
Otsustati algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Mäha külas Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneeringule; Pühajärve külas Lehe kinnistu detailplaneeringule;
Otsustati tühistada Otepää Vallavalitsuse 07. juuni 2006
a korraldus nr 2-4-338.
Otsustati võtta vastu ranitsatoetuse, õpik-töövihiku toetuse ja töövihikutoetuste kasutamise kord.
Otsustati kinnistada riigihanke „Pühajärve Põhikooli ATS
evakuatsioonivalgustus ja tuletõkkeuksed“ pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldusvajaduse tõttu kahele isikule.
Otsustati määrata eriotstarbeline hooldajatoetus.
Otsustati määrata puudega inimese toetus kolmele isikule.










Otsustati sõlmida sotsiaalkorteri üürileping N.U-ga.
Otsustati kinnitada nõudeõiguse osast suurema pindalaga
õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile
tasutava võla suurus.
Otsustati määrata Otepää linnas taksopeatuste asukohad.
Otsustati kanda maha lasteaias Pähklike kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kehtestada Pühajärve küla Õru maaüksuse ja
Sõjatamme kinnistu osa detailplaneering.
Otsustati pidada võimalikuks liita Liivaaugu ja
Kruusaaugu katastriüksus ning moodustada neist Liivaaugu
katastriüksus.
Otsustati lõpetada riikliku lastetoetuse maksmine A.Tle.
Otsustati riigihanke „Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine“ pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni
otsuste kinnitamine.
Otsustati anda nõusolek Otepää vallas, Nüpli külas
Olümpiakeskus Tehvandi kinnistu katastriüksisel metsa
raadamiseks.
Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha
304 aegunud jas kasutuskõlbmatut õpikut.
Otsustati kanda maha Otepää Vallavalitsuse kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati anda nõusolek jätkuvalt riigi omandis oleval
maal loodushoiutööde teostamiseks OÜ Ternesele.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Randel Predele
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla
Mäeotsa maaüksus.
Otsustati pikendada äriruumide, asukohaga Lipuväljak
13, I korruse ruumide nr 1+3, 104 üürilepingut Trako
Valduse AS-iga.
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Otepää vallavolikogus
Otsustati kinnitada kultuurikomisjoni liikmeks Margus
Möll.
Otsustati kinnitada Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse
struktuur, teenistujate nimekiri, palgaastmed ja palgamäärad.
Otsustati määrata täiendavad toetused.
Otsustati algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Otepää valla üldplaneeringule.
Otsustati algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Otepää looduspargi teemaplaneeringule.
Otsustati muuta Otepää vallavaolikogu 22.04.2004. a
otsus nr 1-4-16 (Detailplaneeringu ja maa munitsipaliseerimise taotlemise menetluse algatamine).
Otsustati lugeda valituks Otepää Vallavolikogu esindajaks
Vabariigi Presidendi valimiskogus Otepää Vallavolikogu liige
Olev Matt.













Palupera vallavolikogus
Esimese lugemise läbisid valla arengukava ja valla põhimääruse muudatused.
Võeti vastu otsus Haljala kinnistu taotlemiseks munitsipaalomandisse.
Ei antud nõusolekut Päidla külas asuva Ala-Tinnu kinnistu, katastritunnusega 58202:002:1121 ja 58202:002:112,
pindalaga 15,93 ha, üleandmise loa vormistamiseks välismaalasele.







PLANEERINGUD Otepää vallas
Algatatud on Otepää linnas Õuna tänav 7 kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotlejad on Tarmo
Kurves, Leela Toomsalu. Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu jagamise võimalikkuse väljaselgitamine.
Algatatud on Kääriku külas Väike-Torni kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on Paul
Toomas. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevatele
ehitistele õueala määramine.
Algatatud on Kaurutootsi külas Kuldpõllu, Kellamäe,
Ääre-Kauru, Mäe-Oriku, Mäe-Kauru ja Järvekalda kinnistute detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on OÜ
Ökoteh. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse
alade määramine ja maa sihtotstarbe muutmine.
Kehtestatud on Kastolatsi küla Pettai kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine
kruntideks, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe
muutmine.












Kuldsest east
kuldsel sügisel

Sangaste vallavalitsuse raamatupidajat ei
ole 23.-28. oktoobril. Toimetulekutoetusi
kassast makstakse alates 30. oktoobrist.



Me elame vananevas Euroopas. Ühiskonnas kasvab üha enam vanemaealiste osakaal. Peaküsimuseks ongi, kuidas kohandada ühiskonnaelu korraldus uue ja kasvava ühiskonnakihi vajadusi enam
arvestavaks nii, et ei lõhutaks tasakaalu ega tekitataks uusi probleeme põlvkondade suhetes.
Keskmise eluea tõus ja järjest uute ja aktiivsemate
,,uuseakate“ lisandumine laienevasse eakate kihti
on positiivselt mõjunud vanema põlvkonna eneseteadvusele ja aktiivsusele sekkumisel ühiskondliku
elu korraldamisse.
Eakad väärivad lugupidamist ja austust, sest
poleks ju nendeta meil ei praegust riiki ega meid
endidki. Nemad on teinud oma elutöö, omades
palju vähem valikuvõimalusi, kui on praegustel
noorematel põlvkondadel.
Nüüd on tekkinud ka praegusel pensionäril
õigustatud ootus saada osa avanenud maailma ja
ühiskonna võimalustest. Ka tema tahab maailmas
reisida ja osaleda tähtsamates otsustes riigi- ja
kogukonna elus. Kogu ühiskonna tervise huvides
tuleks avardada võimalusi selleks, et rohkem eakaid
saaks ligipääsu meie elu puudutavale tõesele informatsioonile ja otsustusprotsessidele. See vähendab eakate populistliku ärakasutamise võimalusi
elus. Informeeritud ja tark pensionär, kel on üldpilt
asjade seisust, pole petetav ”talle omaenda rahaga
kosja tuleva peigmehe“ poolt. Taolist ”moosimist”
meil praktiseeritakse küllaga.
Hea on täheldada eesti eakaid esindavate organisatsioonide muutumist tasakaalukateks ja arukateks ühendusteks, samas oma huve mõistlikul
moel kaitsvateks soliidseteks organisatsioonideks. Vähem on hüsteerilisi ja santaažilõhnalisi
nõudjatüüpe. Eesotsas on enamasti igati arukad ja
erudeeritud inimesed, kes valdavad oma asja. See
on lootustsisendav tuleviku suhtes.
Vaadates arenguid selles osas Sangaste vallas,
näeme tugevalt kasvanud aktiivsust, initsiatiivikust
ja organiseeritust. Inimesed on saanud tagasi oma
üksmeeletunde ja ühistegutsemise tahte. On soe ja
hea tunne vaadata kaasatud inimeste säravaid silmi
ühisüritustel ja lisandunud elurõõmu käitumises.
Vähemaks on jäänud üksikuid ja rusutud eakaid,
kuigi lõplikult pole nad kadunud kuhugi. Juba erinevad karakterid tingivad seda ja tuleb ju mõnelgi
neist lahendada oma elus suuremaid probleeme,
kui teisel. Kord on selleks mitte kõige paremini laabuv enese ja/või laste elu, terviseprobleemid vms.
Tihtipeale tuleb oma elu jooksul tohutult tööd
teinud vanainimesel tarida ka alkoholiga või mõne
muu asjaga kimpus oleva noorpere koormat,
sealhulgas laste kasvatamise kohustust. Mõnigi on
oma mures vaikselt üksi, mõni haliseb ning mõnigi
oskab optimistlikult hädadest üle olla. Kui me
oskaksime oma murede küüsis olevat kaasinimest
hädas kasvõi moraalselt ja hea sõnaga aidata, on
see samm edasi parema kogukonna poole.
Märgakem rohkem üksteist ja hooligem, nii on
meil kõigil parem elada. See kehtib ka omavalitsuste töös, kus sotsiaaltöö peab muutuma enam
paindlikumaks, delikaatsemaks ja osavõtlikumaks.
Tihtipeale on kõrvalejäetuse ja üksildusetunne suuremaks mureks, kui materiaalne seisukord. Inimest
tuleb püüda aidata selles, milles ta on hädas. Ei ravi
me ju ka ise hambavalu klistiiriga.
Toomaks uut hingust ja uudishimu eakate seltsiellu, peaksime piirkonna valdade vahel aitama
eakatel omavahel enam lävida ja ühistegevust
arendada, kasutades ära erinevaid võimalusi. See
esiteks lähendab ja rikastab ja on ka inimestele
huvitavam.
Pidades silmas möödunud 1. oktoobrit kui
eakate päeva, ütlen tagantjärele sellele kuldsele
põlvkonnale aitäh panuse eest ühiskonnale, soovin
väärikustunde jätkuvat kasvu ja osalemistahet elus!
Olete meile vajalikud ja väärite lugupidamist ning
austust nii riigilt kui ka nooremaealistelt!
Ja lõpetuseks väike asjailmestav luulerida Mark
Antony de Wolfe Howelt:
Sa varganägu aeg, eks võta
mida pead, kuid jäta alles
mu uudishimu ja mu imestus.
Ilusat kuldset sügist kuldsele eale!





SÜNNID




Palupera vald

Natalie Uuemaa

24. september

Päevakeskuse külastajad ja
pensionäride liidu liikmed!
Kohtume 25. oktoobril kell
11.00 päevakeskuses.
Kuulame loengut, sekka pillilugusid koos
ühislaulmisega.
Oodatud on kõik heade ideede ja mõtetega!
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Pühajärve Haridusseltsi Rahvakool alustas õppeaastast

24. septembril tähistati järjekordselt ülemaailmselt südamepäeva. Seda tähistatakse
septembri viimasel pühapäeval alates 2000.
aastast. Tänavu toimus see egiidi all „Kui
vana on sinu süda?” Kuna pühapäeviti koolis
õppetööd ei toimu, viisime meie oma üritused läbi 24. ja 25. septembril.
Teisipäeval sai koolis pereõe juures mõõta
oma pulsisagedust enne ja pärast koormust,
samuti kontrollida vererõhku. Peale tunde
toimus pargis algklassidele terviseorienteerumine. Raja võisid õpilased läbida koos
sõbraga ning tempo valida vastavalt oma
võimetele. Ülesanded, mis rajal tulid täita,
puudutasid südame tervist ning tervislikke
eluviise.
Peale edukat raja läbimist siirduti koos
koolisööklasse tervisesnäkile. Koos krõbistades maitsesid porgandid ning õunad ka
palju paremini. Koostöös pereõe Hiie Vähiga
on meie koolis terviseedenduslik töö juba
aastaid edukalt laabunud, ta on alati toetanud kooli terviseürituste väljamõtlemisel
ning läbiviimisel.
Kolmapäeval toimusid õues (ilm oli ju lausa suviselt soe) võimlemisvahetunnid, mille viisid läbi kehalise kasvatuse õpetajad
Gunnar Sarapuu ning Eve Karimõisa. Peale
tunde aga said vanema astme õpilased läbida orienteerumisraja ning käia tervisesnäkil.
Kogu nädala oli koolisööklas võimalik saada
tavapärasest rohkem toorsalateid ning puuvilju, ka leivavalik oli mitmekesisem.
Kooli õpetajatel tuli samuti üritusest osa
võtta, orienteerumisrajal leidsid nad head
rakendust ning tund aega värskes õhus oli
ka neile tervistav.
Keeni PK ÕOV pressiesindaja ELIIS ARENG

Palupera kool tähistab
kooli 230. aastapäeva
Kool ootab vilistlasi ja endisi töötajaid
selle sündmuse pidulikule tähistamisele
laupäeval 18. novembril.
Osalejate registreerimine koolimajas
alates kell 15.00, aktus kooli saalis kell
17.00. Pärast aktust pidu jätkub.
Osavõtutasu 75 krooni, tasumine kohapeal.
Osalemisest palume eelnevalt teatada tel 7679511, e-postiga
paluperapk@palupk.edu.ee või postiaadressil Palupere Põhikool, Palupera , Valgamaa 67503

ERAKOGU

Tervisepäev
Keeni põhikoolis

Puka kooli loodushuvilised Kablis
2006. aastal RMK korraldatud vabariiklikul
metsaviktoriinil võitsid Puka keskkooli 5., 9.,
10., 11. ja 12. klass tasuta loodusõppeprogrammid vabalt valitud looduskeskuses.
Lisaks sellele saadi eripreemiana tasuta
bussiekskursioon.
Algkasside osas võistles metsaviktoriinil 71
klassi ja ligi 1000 õpilast. Eriti tubli oli Puka
KK 5. klass, kes lisaks vabariiklikule viktoriinile oli edukas ka Valgamaa metsanädala
viktoriinil ja looduskaitsekuu viktoriinil.
Samuti paistis silma 9. klass põhikoolide arvestuses, kus oli kõige rohkem osalejaid - üle
100 klassi 1643 osavõtjaga. Gümnaasiumi
arvestuses osales ühtekokku 12 klassi 239
osavõtjaga.
Kuna osalevaid õpilasi oli rohkem kui
bussitäis, siis arvestades üldist konkurentsi
ja aktiivsust vastuste otsimisel, said tasuta
bussisõidu 5. ja 9. klass, kes valisid välja
Kabli looduskeskuses ja linnujaamas korraldatavad „Linnupäevade” ning „Aasta puu”
üritused.
Suur tänu Kabli linnujaama ja Kabli looduskeskuse töötajatele toreda loodusprogrammi eest!
Viktoriini juhendanud õpetaja EVE MÄEORG

R

eedel, 22. septembril käisime me kevadel viktoriinis osalenud õpilastega üheksandast ja viiendast klassist
Pärnus ja Kabli looduskeskuses.
Esialgu oli meil Pärnus vaba aeg. Seejärel
korraldasid õpetaja Liidia Saarmann, Eve
Mäeorg ja Eva Kosk Pärnu linna tutvustava

ringreisi. Kõndisime jalgsi linnas ja veetsime
aega rannas. Paljud, kes olid esimest korda
Pärnus, said teada uusi ja huvitavaid asju.
Kuna eesmärgiks oli minna Kablisse, siis
sinna me ka suundusime. Meile tutvustati
linde ja räägiti nende rõngastamisest ning
linnuuurijate tegevustest. Rõngaste abil selgitatakse välja linnu teekonna pikkus, suund
jne. Saime külastada ka torni, mille tipus oli
päris hirmus olla, kuna suurte tuule tõttu
kõikus see üpris kõvasti.
Seejärel uurisime pajusid ja RMK töötaja rääkis meile neist ka ise. Bioloogilisteks
niidukiteks olid lambad ja šoti mägiveised,
kes sõid rahulikult rannaäärsetel niitudel.
Viimaks jõudsime kohta, kus olid erinevate
lindude pesakastid. Pesakastide juures olid
nimed ja numbrid, et oma teadmisi kontrollida.
Seejärel vaatasime seentenäitust ja lahendasime ka RMK poolt koostatud viktoriini.
Parimatele olid auhinnad. Meid tänati tulemast ja pakuti kringlit ning juua. Lõpuks
läksime veel Lemme randa, mis oli suur ja
sarnanes Tallinna omale. Keegi ei hoolinud,
et liiv tossudesse puges või tuul juuksed
sassi ajas. Luges vaid see, et igaüks saaks
merevee oma käega ära proovida ja üksteist
õrritada vette lükkamisega. Sellel hetkel ei
olnud kellelgi paha tuju, sest meri tegi kõiki
rahulikuks.
Päev oli korda läinud, kuna oli näha kõikide väsinud, kuid rahulolevaid nägusid.

3. oktoobril toimus Pühajärve põhikooli aulas Pühajärve Haridusseltsi Rahvakooli avaaktus. Kogunenute hulgas oli 9 eriala
õppejõude ja õpihuvilisi. Otepää valla esindajana tervitas koolijuht Ene Keldrit Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistuse juht Aare Matt.
Samas toimus ka esimeste huviliste registreerimine ja
avalduste vastuvõtmine. Kõige rohkearvulisemalt oli inglise
keele (õpetaja Ene Kelder) kursustele soovijaid, teiste hulgas
vallaametnik Aare Matt.
Projektikursuse juhendaja Ene-Mall Vernik-Tuubel tegi sissejuhatava vestluse esimestele tema kursusele soovinuile. Vabu
kohti on veel mitmele erialale (vt. OT nr. 14), registreerimisega soovitati kiirustada.
AILI MIKS

Meie piirkonna õpilased kuulusid internetiviktoriini ”Tunne
Euroopa Liitu” võitjate hulka
18.-22. septembrini toimus Valgamaal Euroopa Liidu teemaline viktoriin „Tunne Euroopa Liitu!” Osales ligikaudu 300
meie maakonna õpilast.
Esimese grupi parimate hulka jõudsid Keeni põhikooli 8.
klassi õpilased Hans Zimbrot, Edik Must ja Andres Roio.
Teises grupis olid parimate hulgas Kairit Linnaste, Kati Valge
ja Madis Kirt Keeni põhikooli 9. klassist ning Teele Tiidt Puka
keskkooli 9. klassist.
OT

Puka keskkool pääses miljoniga
tervisekaitsjate küüsist
Sellise intrigeerivas ja humoorikas pealkirjas on päris suur osa
tõtt, sest just umbes 1 200 000 krooni läks maksma Puka keskkooli söökla remont, mis lõppes septembri alguses.
Miks pääsesime, naljaga öeldes terviskaitsjate küüsist, tuleb
aga sellest, et Puka keskkooli söökla köögiosale on tervisekaitsetalitus teinud juba kolm aastat ettekirjutusi. Proovisime
üksikute ruumide remondiga ettekirjutisi täita, kuid köögiosa
põhiruumid olid remontimata 1980. aastast, hoone ehitamise
ajast.

HEIKKI KADAJA

ÕPILASED
K I R J U TAVA D

Ekskursioonil osalenud 9. klassi õpilane
ELISABETH POSSUL

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.
MÄLESTUSED
Ootame juba lähiajal (2006. aasta jooksul) Sinu mälestusi 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 midagi huvitavat meeles, siis jaga seda teistega – nii
tuleb pilt sajandipikkusest kooliloost hulga põnevam.
Palume jutule kindlasti lisada oma nimi ja aeg, millal Otepää Gümnaasiumis õppisid või töötasid. Fotod palume tingimata varustada
infoga kujutatud isiku või sündmuse ning toimumisaja kohta. Võimaluse korral palume tuua ja saata fotosid, mis võiksid jäädagi kooli
muuseumisse.
Saada oma mälestused juba lähiajal kas e-postiga:
heivi@nuustaku.edu.ee või postiga: „Mälestused”, Otepää
Gümnaasiumi muuseum, Koolitare 5 Otepää 67403. Fotod palume tuua kooli muuseumi või saata samuti postiga.

ANNETUSED
Otepää Gümnaasiumi 100 aastapäeva vääriliseks tähistamiseks tuleb
teha palju kulutusi, seepärast on teretulnud nii gümnaasiumi vilistlaste
kui sõprade annetused. Kui otsustad toetada, saad valida, mida toetad:
1.

Juubeliraamat – juubeliks ilmub Heino Mägi koostatud ja paljude
vilistlaste 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.
2. Otepää Gümnaasiumi saali renoveerimine – kui soovid kaasa
aidata Otepää Gümnaasiumi saali, mida kaua kasutati põhiliselt
võimlana, kaasajastamisele, siis oleme väga tänulikud. Eriliselt
vajab uuendamist lava valgustus, milleks ootamegi 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

Milliseid töid selle rahaga tehti?
Kõik ei läinud sugugi libedalt, sest ehitaja leidmiseks korraldatud konkursi järel tõdesime ehitusturul uut olukorda - ei
laekunud ühtegi pakkumist!
Jätkasime ehitaja otsimist. Lõpuks jõudsime kokkuleppele
OÜ Valga Lejo juhataja Johannes Lepikuga, kellel oli värske
kogemus koolisöökla remontimisest Jüri vallas. Remondi käigus tuli ootamatusi, need põhjustasid lisatöid ning suurendasid köögi remondi maksumust.
Ehitustööde vastuvõtmisele oli kutsutud Valgamaa
Tervisekaitsetalituse töötaja, kes pärast remonttööde ülevaatamist allkirjastas akti ettekirjutuse täitmise kohta.
Tänan peatöövõtjat OÜ Valga Lejo ja alltöövõtjaid OÜ
Kangro&Nagla elektritööde ning OÜ Vesaro ventilatsioonitööde tegemise eest!
Hea tunne on kooli sööklaruumidesse sisenedes kohata
rõõmsatujulist personali.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

5

12. oktoober 2006

Sangaste pensionäride
suvised tegemised

“Oleme juba mitu aastat oktoobrikuu
esimesel päeval korraldanud eakatele
taolisi pidusid,” ütles Otepää päevakeskuse juhataja Helle Kuldmaa. ”Seekord
me popimat memme ja taati ei valinud,
aga selle eest pakkus pidu Otepää kultuurikeskuses korraldajailegi üllatuslikku ja küllaga meelelahutuslikku.”
Tavakohaselt oli eakate õhtut juhtimas Valdur Sepp. Ta kutsus rahva ette
Riigikogu liikme ja kauase teletöötaja
Ela Tomsoni, kel oli kaasas elukaaslasest üllatusmees ehk Mati Põldre, kes
ühe stsenaristina on seotud ﬁlmitegemisega Georg Otsast. Teelaudade taga
olnud sadakond pidulist said kuulda
Ela Tomsoni meenutusi inimsaatustest
ja “Prillitoosi” tegemise aegadest.
Mati Põldre sai pakkuda meenutuskilde varasemaist tegemistest küll operaatori, küll stsenaristi ja režissöörina,
varasemast näiteks Raimond Valgrest,
nüüd aga Georg Otsast ﬁlmi loomisel.
Meelelahutust tõi tantsutrupp Mathilde Palupera vallast, päevakeskuse oma
näitetrupp, Tiiu Baumann, Helle Kuldmaa ja Leidi Kattai, mängisid stseene
kolhoosiaegsest kosjaskäigust, tantsumuusikat tegi ansambel Heino Tartes
ja sõbrad.
OT

K

aunis suvi on puhkuseks ka eakatele, saab käia ekskursioonidel ja tunda rõõmu soojast ilmast. 20. juulil
korraldasimegi ekskursiooni Setomaale,
et tutvuda sealse elu-oluga ja sõlmida
sõprussidemeid. Külastasime kõigepealt
Obinitsa Seto Muuseumitarõ, kus muuseumi asutaja Liidia Sillaots rääkis põnevalt
setode kommetest ja elust muistsel ajal.
Väike majake majutas justkui setode kogu
kultuuri ja kunsti.
Värska Seto Talumuuseum pakkus meile
äratundmisrõõmu ja imetlust kõige selle
üle, mida on setod suutnud säilitada tulevastele põlvedele. Pärast maitsvate seto
rahvusroogade proovimist oli kohtumine kohalike eakatega. Nautisime kuulsa
„Leiko“ esinemist ja lõõtsameeste lugusid.
Omalt poolt pakkusime väikese külakostina
kodus küpsetatud Sangaste leiba ja tantsurühma „Rõõmurullid“ esinemist. Lõpuks
tantsisime kõik koos lõõtsamuusika saatel
meie noorusaja tantse – padespani ja reinlendrit. Kõlama jäi küllakutse Sangastesse,
et sõprussidemeid kinnitada.
Koduteel külastasime Võrus Kreutzwaldi
muuseumituba ja Pikajärve mõisa

Otepää vallavalitsus

kutsub sundüürnikke
19. oktoobril kell 17.00
Otepää Raekoja (lipuväljak 13) III korruse saali,

et arutada sundüürnikega seotud olukorda ja
kaardistada hetkeseisu Otepää vallas.
Otepää vallavalitsus

TEATED

Cantervilla lossi.
Selle suve kavas oli ka läheduses asuva
Iigaste muuseumi külastamine, kus toimus kohtumine-piknik Tõlliste valla PÜ
„Elurada“ liikmetega. Muuseumi mitmesse
ruumi paigutatud eksponaadid pakkusid
põnevat vaatamist kõigile. Et meil olid kaasa võetud suupisted ja salatid, katsime ka
ühise laua. Salatite hindamiseltunnistati
parimateks Valve Lordi, Ilme Lepiku ja
Vaike Tuisu salatid.
Ühe õige külaskäigu juurde kuulub
ka kultuuriprogramm ja laulu lõigi lahti Laatre naisansambel. Veel esinesid
Aleksander Kikas Sangastest ja Puka külakapell. Kuna Riina Pill juhendab tantsuringi nii Sangastes kui ka Laatres, siis tantsiti
ühiselt kolm tantsu ja eraldi kumbki rühm
kolm tantsu. Vahepalasid esitas Jaan Pool,
kes on väga hea jutuvestja. Kokkusaamine
kujunes väga meeleolukaks ja otsustati, et
kohtumisi planeerime ka tulevikus.
Sellest suvest jääb mõte, et iga paikkond
peaks ise hoolitsema oma kultuuripärandi säilimise pärast, nagu seda nägime
Setomaal ja Iigastes.

Ave Kruusmaa maalid ja
eksperimentaalgraaﬁka
Pühajärve puhkekeskuse
konverentsisaali fuajees
(III korrus).
Avatud 25. septembrist.

LEA KORBUN

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi infopäev
Neljapäeval, 19. oktoobril kell 14.00 toimub Valga Spordihallis Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi infopäev. Jagatakse nõuandeid,
kuidas koostada stipendumitaotlusi ja teha aruandlust.
Osalevad Eesti Kultuurkapitali juhataja Raul Altmäe ja pearaamatupidaja Marika Pihl. Oodatud on üksikisikud, omavalitsuste ja MTÜde projektikirjutajad ja kõik teised huvilised.
Informatsioon: Eha Mandel, tel. 7666 254, mob. 5392 6891,
e-post:Eha.Mandel@valgamv.ee.

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed
jäävad (15.)
AILI MIKS
23. septembril 2006 korraldas Otepää AMS oma aiandusmaja juures
sügislaada. Ettevalmistusi nähes kuulsin, et seekordne laat jääb
varasemaist tagasihoidlikumaks, sest Palamuse teeb samal ajal OMA
laada. Mõnedki puukoolid, aiapidajad ja huvilised valivad selle
paiga, mis laiemalt haarab ja kaugemale kajab.
Ometi saab meie aiandus-mesindusselts just tänavu, 12. detsembril, 35aastaseks! Lausa uskumatuid ettevõtmisi võib meenutada
just nimetatud seltsi tegevusest, mis kasvatas Otepää tuntust kodupaigast hoopis laiemas ulatuses. Ja hinnata-imetleda sellist, mida
tänapäeval jääb kahjuks aina vähemaks.

Tehti otsus: ehitame oma seltsile maja!
See toimus seltsi üldkoosolekul 22. detsembril 1973. ”Väga julge,
koguni riskantne samm, sest osakonna kassas oli sel ajal ainult 231
rubla ja 98 kopikat,” meenutas Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi
30. aastapäevale pühendatud trükises tollase Otepää osakonna
juhatuse liige Ott Kivilo 1979. aastal. Ja jätkas samas: “… maja on
katuse all, peatselt ka valmis. Kaasa on aidanud liikmete rahalised
annetused, nende isiklik tasuta töö ja EAMSi presiidiumilt saadud
laen.”
Mõtte algatajaks ja väsimatuks eestvedajaks on kirjutises nimetatud endist pedagoogi ja suurt aiandusentusiasti Juhan Jägelit,
kellele vapralt sekundeerivat Endel Toom. Maja pidulikul avamisel
1974. aastal said nimed ja arvud täpsemaks: aiandusmaja ehitamisel
osales 160 seltsi liiget, ühtekokku kulutati 12 000 töötundi (ja seda
ehituskrundi ettevalmistamisest ning metsas palkide lõikamisest
alates – kõik oma käte jõuga). Loeti üles ka kõige ennastsalgavamalt
töötanud mehed ja naised: Heino Saar, Jaan Mitt, Miili Korp, Elviine
Puul, Ferdinand Ilves, Manivald Milk, August Pruuel, Aleksei Veske,

Kalju Mägi, Endla Lillental, Aino Vähi, Linda Saar jt. Mälestati neid,
kes oma seltsi maja valmimist ei saanud enam näha: Juhan Jägel,
Ott Kivilo, vennad Alfred ja Arnold Kukk, Maks Vernik, August
Villemson ja Ando Jaaniste.
Selle eest tulid 1979. aastal oma suvepäevadel Otepääle kerkinud
imet vaatama ja tunnustama 40 aiandusseltsi kogu Eestist.
Nüüd, 2006. aasta septembris, kutsus Otepää seltsi praegune esinaine Aili Konts sedasama maja kaema: “Vaata ometi aknaid – kõik
panime uued!” Suurest saalist sügisandide laudade juurest juhatas
ta mind käsitööde poolele: “Siin on noore, õppinud käsitöömeistri
Aveli Kikkatalo personaalnäitus.” Et ühelt noorelt maainimeselt on
näha terve väikese saali ulatuses ilu, maitsekuse ja näpuosavuse
näiteid, tegi tõesti südame soojaks!

Kõik see algas eneseharimisest ja huvist
Väga selge ja ülevaatliku kokkuvõtte seltsi mitmekülgsest tegevusest on avaldanud tollane juhatuse esimees Manivald Milk Otepää
EAMSi 25. aastapäeval (Otepää Teataja nr. 8, 1996). Ülevaade põhineb kroonikaraamatu sissekannetel, ja neid tegi pikki aastakümneid
ülima järjekindlusega juhatuse esimees
ise. Selle seltsi tegevusest saaks minu
arvates mõtteainet iga programmi või
projekti koostaja tänapäevalgi, olgu see
ringijuht, pedagoog või omavalituses
töötav arendusspetsialist.
Kui polnud veel seltsi oma maja, tehti
koosolekuid, loenguid ja näitusi linna
kultuurimajas, kesk- ja spordikooli
ruumides. Lisaks loengutele toimusid
praktilised õppused ja õppeekskursioonid naaberosakondadesse, käidi botaanikaaedades ja puukoolides, hangiti
istikuid koduaedadesse.
“Otepää AMS on edukas,” kirjutas
Manivald Milk 25aastasest seltsist maaOtepää
konnalehes. Ja tõestus arvudes:
1. jaanuariks 1996 oli seltsil 314 liiget,
neist 80 mesinikku. Seltsi juures tegutses seltsist kaks aastat noorem, poolesajaliikmeline kangakudumise ring ja neist veel noorem,
70liikmeline vabariiklik gladioolikasvatajate klubi.
Näitusi korraldas selts plaanipäraselt: iga aasta kevadel ja sügisel,
eraldi veel liiliate, pojengide ning gladioolide näitused. Lisaks laadad
kevadel ja sügisel. Siinkirjutaja mäletab neid kõrgtegevuse aegu,

Eveko koor
alustas kaheksatesitkümnendat lauluaastat jõulukava harjutamise
ja Soome-Eesti ühislaulupeoks valmistumisega. Kooripere igasse
häälerühma sobituks mõni laululembene nooruslik muusikasõber.
Huvi korral palume lahkesti sisse astuda esmapäeva õhtul kell seitse
kultuurikeskuse 2. korrusele. Võib ka helistada tel 5690 4020 (Lembi
Oja).

kus näitustele ja laatadele tulid oma eksponaatidega ettevõtted ja
aiapidajad naaberriikidestki.
Eestvedaja rollis oli seltsi juhatus oma liikmete hulgas mitmel
moel, ennekõike kodukaunistamise konkursse korraldades, sellesse
liikumisse ka linna- ja vallavalitsusi kaasates. Ei unustatud kohalikku
ajakirjanikku hindamisretkedele kutsuda, et iga tunnustust vääriv
tegija saaks ka avalikkusele teatavaks, auhindamisel tuntumaks, et
oma koduümbrustes ilu loojad leiaksid järgijaid.
Tõestuseks olgu taas arvud: 1995. aastal tehti kokkuvõte 2aastasest
heakorrakonkursist, autasustati 19 meeldivalt kujundatud aeda, neist
7 Otepää linnas, 7 Pühajärve vallas ja 5 Palupera vallas.
Reisidest väikesesse ja suurde riiki – neist on eelnimetatud väikelehes omaette peatükk. Marsruudid pikenesid ja huviliste grupid
suurenesid, mõne reisi tarbeks telliti 2 suurt bussi ja mõnele vabaks
jäänud kohale oli õnn saada mu enda pere kahel liikmel veel paar
aastat tagasigi. Alustati oma kodumaast, nagu Lahemaa rahvuspark,
Nigula raba, Matssalu looduskaitseala, Kihnu, Vormsi, Saare- ja
Hiiumaa, siis juba Palanga, Kaliningrad, Brest.
Kaugemale mindi ekskursioonibüroode vahendusel, reisiti Gruusias,
Armeenias, Moldaavias, Krimmis, Samarkandis, Buhhaaras, Hiivas,
Karjalas, Koola poolsaarel,
Murmanskis.
Seltsi liikmeile telliti tuusikuid Musta mere randadele tervist kosutama, käidi
puhkamas Adleris, Jaltas,
Alupkas, Gagras. Teatri- ja
kontserdireisidest rääkimata, need olid 2 korda kuus ja
Eestis.
Ka selts ei ela õhust, kirjutas Manivald Milk kodulinna lehes kümme aastat
tagasi. Veidi kogunes liikmemaksudest, näitusepiletite
müügist, loteriidest, aiapiAiandus- ja Mesindusseltsi maja. dajaile mahla pressimisest.
Komisjonikaubandusega
alustati kaheksakümnendail, võimalus leiti vana bussijaama (selle
asemel on praegu Oti pubi) vanast kolikambrist ehitatud ruumis. Siis
aga, 10 aastat pärast seltsi maja valmimist, otsustati ehitada teinegi,
sedakorda aianduskauplus. See kerkis ”kremli” tagahoovile.
Mis edasi, näitab tulevik.
AILI MIKS

Otepää eakate
sügispidu
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Aasta õpetaja ei vaata eriti
tihti kella ega nädalapäeva

Kilde ajaloost
15 aastat tagasi (17. oktoobril 1991) avati Sangaste kalmistul mälestuskivi esimesele eestlasest meditsiinidoktorile Peeter Hellatile. Kivi
õnnistas Sangaste kirikuõpetaja Ivo Pill.

ARVO SAAL

3 KÜSIMUST ANNELI SARNITILE
Sündinud 23. augustil
1966 Valgas.
Haridustee: Valga I
Keskkool, Tallinna
Pedagoogiline
Kool, Tallinna
Pedagoogikaülikool.
Perekonnaseis: abielus,
3 last ( tütar Astrid õpib
Valga Gümnaasiumi
9. klassis, tütar Anu
Rõngu Keskkooli 7.
klassis, poeg Alar Aakre
Algkooli 5. klassis).

Olete juba pikka aega olnud õpetaja
väikeses maakoolis. Mida peab
tegema, et saada aasta õpetajaks?
Retsepti pole. Tööd tuleb teha südame ja
hingega, nii et endal oleks tehtu üle hea
tunne. Ei saa piirduda tööga klassis, tihti ei saa vaadata kella ega nädalapäeva.
Arvan, et Eestimaal on väga palju väga
häid õpetajaid, kes oleksid seda tiitlit
väärt. Kahju, et tublidele õpetajatele nii
vähe tähelepanu pööratakse. Meie koolist
võiks kõik õpetajad olla Aasta Õpetajad.
Tulin Aakre kooli 1989. aastal. Kool oli
alles noor, äsja taasavanud oma uksed.
Õpetajate kaader on püsinud praktiliselt
muutumatuna. Oleme koos kasvanud ja
arenenud, meil on hästi toimiv sõbralik,
üksteist toetav õpihimuline meeskond.
Meie kool asub vanas mõisahoones.

Sellel majal on ainulaadne hing ja ajalugu.
Uutel ja uhketel koolidel see puudub. Meil
on olemas oma kummitus, kes aeg-ajalt
endast märku annab. Õnneks on ta heatahtlik. Minul ei ole õnnestunud temaga
kohtuda, kuid mõned töötajad on tema
tegutsemist kuulnud.
Olen praegu 2. ja 4. liitklassi õpetaja,
kus on 11 toredat ja särasilmset õpilast.
Vahel ei edene meil asjad nii käbedasti,
kui ehk vaja oleks, aga siiani oleme hästi
hakkama saanud. Mõnikord teevad nad
ikka krutskeid ka, aga samas on hoolivad
ja abivalmid. Meile meeldib koos tegutseda, eriti matkata. Igal sügisel ja kevadel
teeme retke matkaradadel ja kutsume
kaasa lapsevanemadki.
Aastatega on lapsed muutunud, rohkem
on käitumisprobleeme, rohkem on erivajadustega õpilasi. Samas on lapsed avatu-

SÜGISPIDU
Esinevad: Nõuni line-tantsijad,
Ansambel ABASOL
Hea muusika laulu ja mängudega.
Pilet 40 krooni

Nõuni Maakultuurimajas
saab igal esmaspäeval,
teisipäeval ja kolmapäeval kell 16.00-19.00
mängida koroonat ja lauatennist.
Kaasa võtta vahetusjalanõud.

Õpetaja töö ei ole kerge. Kuidas
puhkate?
Minu suur kirg on reisimine. Püüan igal
aastal teha mõne pikema tiiru Euroopas.
Puhkuseks pean ka enesetäiendamist.
Loen palju nii erialast kui ka ilukirjandust. Osalen aktiivselt erinevatel koolitustel. Õppisin kaks aastat inglise keelt,
kavatsen seda ka jätkata. Eneseabiks olen
õppinud tai chid, erinevaid hiina ja jaapani massaaþe.
Perega meeldib nädalavahetustel kodust
väljas käia. Koolivaheaegadel on ikka paaripäevane kultuuriprogramm vaja täita.
Suveti sõidame koos mööda Eestimaad,
mõned korrad oleme ka kaugemaid sõite
ette võtnud.

Käisite ainsa Valgamaa õpetajana
Tallinnas haridus- ja teadusminister
Mailis Repsi vastuvõtul. Mis jäi
sellest meelde?
Vastuvõtt Tallinnas oli tore. Nii minister
Mailis Reps kui ka Eesti Haridustöötajate
liidu esimees Sven Rondik rääkisid õpetaja elukutse väärtustamise vajalikkusest.
Meeldejääv oli Simuna kooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Krista Ustavi emotsionaalne sõnavõtt.
Mõte tema kõnest – õpetaja peab olema
uskumatuseni paindlik ja võimatuseni
kannatlik.
Küsis ARVO SAAL

Otepää Muusikakooli rahvamuusika kontsert

Nõuni Maakultuurimajas toimub
14. oktoobril kell 21.00

mad, julgemad oma mõtteid avaldama ja
oma seisukohti kaitsma. Suurenenud on
aga nende laste hulk, kes on kidakeelsed,
kellel oma arvamus üldse puudub, ei osata
oma seisukohti kaitsta ega põhjendada.

Esmaspäeval, 23. oktoobril kell 18.00 toimub Otepää kultuurikeskuses Otepää muusikakooli rahvamuusika kontsert.
Seekordse muusikaürituse eesmärk on poogenpillide kasutamise võimaluste
tutvustamine rahvamuusikas ning põgusa ülevaate andmine rahvalaulu
arengust.
Ürituse korraldamise idee pärineb viiuliõpetaja Eveli Pruulilt ning tema
õpilased nii Otepää muusikakoolist kui ka H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolist
sisustavad eri maade rahvamuusikat esitades kontserdi ühe osa.
Teises pooles esinevad akadeemilise haridusega rahvamuusika säilimisest
ja tutvustamisest huvitatud professionaalsed muusikud, kes töötavad instrumentalistidena „Vanemuise“ sümfooniaorkestris ning õpetajatena erinevates
muusikakoolides. Neid ühendab hobina rahvamuusikaga tegelemine. Teiste
hulgas astub lavale ka rahvamuusikat viljeleva ansambli Triskele liige Jaanus
Roosileht, kes esineb hiiu kandlel ja esitab vaimulikke rahvalaule.
Sama kontsert toimub 25. oktoobril ka Tartu Linnakodaniku muuseumis.
Kontserti toetab Eesti Kultuurkapital.
TUULI VAHER

10 aastat tagasi (1996) käis haridusminister Jaak Aaviksoo Valgamaal, tema ringsõit meie maakonnas lõppes Pühajärve Põhikooli ja
Otepää keskkooli külastamisega 29. augustil.
Koolidirektor Ene-Mall Verniku, tema asetäitja ning Pühajärve vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esinaise Miia Pallase ning valla
ehitusnõuniku Vello Siimani saatel läks minister vaatama põhikooli
pooleliolevat võimlaruumi. “1997. aastaks on meie vald taotlenud
riigieelarvest võimla lõpuni ehitamiseks 3,1 miljonit krooni. Soovime,
et minister hoiaks silma peal, et keegi seda summat maha ei kriipsutaks,” edastas soovi ehitusnõunik.
Otepää keskkooli õuel vaadati vanimat ehk algklasside koolihoonet
ja teatati, et tuletõrjeeeskirjade järgi on ette nähtud selle maja sulgemine. Kogu Eestis on selliseid koole küllaga, vajaksime remondiks
300 miljonit, lubatud on 100 miljonit.
Sulgemine on kohaliku omavalitsuse otsustada, arutles Aaviksoo.
“Kui ma enam midagi öelda ei oska, siis olen soovitanud kirikussse
minna,” kõlas haridusministrilt soovitus ringäigu lõpetuseks Valgamaal.
10 aastat tagasi (15. septembril) toodi Rootsist Upplandist kingituseks Otepääle kiirabiauto (Mercedes, 1989), koormaks esmaabiks
vajalikud tarbed: sidemed, ühekordsed süstlad, mähkmed jms.
10 aastat tagasi (17. septembril) toimus Otepää linnavalitsuses nõupidamine kirikuõpetaja Jüri Stepanovi ideena Eesti rahvuslipu toa
sisustamiseks kirikumõisas. Kohal olid ka Eesti Rahva Muuseumi
teadurid. Aasta varem olid Otepää ja Pühajärve omavalitsus teinud
taotluse rahandusministeeriumile liputoa tarbeks riigieelarve reservfondist 380 000 krooni eraldamiseks.
10 aastat tagasi (1996. a. septembri teisel nädalal) uuris 6liikmeline
teadlastest ja üliõpilastest koosnev grupp piiskopilinnuse ajast (14.
saj. II pool) pärinevat matmisepaika Otepääl, (praeguse külastuskeskuse parklaalal). Varasemaist uurimistest oli siit teada 120 matust,
viimatisest uurimisest lisandus 6.
“Üllatavaim leid Otepää keskaegselt kalmistult on klaashelmeist ja
teokarpidest kaelakeede kõrval murtud otsaga pussnuga. See tähendab, et seoses ristiusu tulekuga ei kadunud Eestist ASJA SURMAMISE KOMME. Teistest keskaegsetest matmispaikadest Eestis pole
seda eset leitud,” rääkis TÜ teadur, arheoloogiakabineti juhataja Heiki Valk linnavalitsuses, lisades, et meelsamini näeks ta seal parki.
Linnapea Aivar Nigol väitis, et teedevõrk ja hoonestus ei võimalda
mujale parkla rajamist, ent kõrval olevale haljasalale seatakse keskaegse kalmistu märgistus.
8 aastat tagasi (12.-17. oktoobrini 1998) toimus Otepääl, Pühajärve
ja Palupera vallas rahvahääletus, otsustamaks uue omavalitsusüksuse, Otepää valla moodustamine. Eestis olid selleks ajaks (esimestena) ühinenud 2 valda Pärnu- ja 2 valda Viljandimaal.

KULT UURIKA LEND ER
OKTOOBER
Otepää
12. 10 kell 20.00 Kultuurikeskuses kino - animafilm ”Majakoletis”
- kogu pere õuduskomöödia, pilet 20.23. 10 kell 18.00 Kultuurikeskuses Otepää Muusikakooli rahvamuusikaklassi kontsert, tasuta.
8. 11 kell 19.00 Kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus
”Johannese passioon”. Piletid 75.- ja 60.- eelmüügis alates 16. oktoobrist.

Populaarne Mardilaat Helsingis – hea turundusvõimalus turismiettevõtjale
SA Valgamaa Turism kutsub maakonna ettevõtjaid osalema 25. novembril 2006 Helsingis toimuval Mardilaadal.
Tegu on suurima Eesti-teemalise üritusega Soomes, mis sel aastal toimub juba 23. korda. Teist aastat järjest korraldatakse laat Kaablitehases (www.kaapelitehdas.fi).

E

elmisel aastal külastas Mardilaata rohkem kui 10 000 Eesti-huvilist. Oma tegevust esitles või müüs omi tooteid 109 ettevõtet,
organisatsiooni, käsitöölist ja kunstnikku, sealhulgas EAS
Turismiarenduskeskus ning Lõuna-Eesti maakondade ja mitmete
turismiettevõte esindajad, teiste hulgas ka SA Valgamaa Turism.
Mardilaadal esitlete oma tooteid ja teenuseid just õigele sihtrühmale.
Eesti kui turismisihtkoha atraktiivsuse tõstmiseks pakutakse laadal võimalust nii infot saada kui ka kohe erinevaid tooteid kaasa
osta. Turismipinna eristab teistest laadalistest 11x17 m suurune
illustreeritud Eesti kaart põrandal. Kaardi kõrval asuvad 26 letti on
ette nähtud turismiettevõtjatele.

Laada turismieri on sel aastal linnapuhkuse ja spaa teemaline.
Halli ühes seinas on suur valgustatud fotosein, millel spaa ja linnapuhkust väljendavad suured fotod. Mardilaada reklaamimiseks
toimub novembri algusest alates telekampaania, vastav reklaam on
kõikidel Helsingi trammidel ning lisaks ilmuvad reklaamid ajalehtedes ning otsepostitusena jagatakse flaiereid.
Spetsialistide päev 24.11.2006
Lisaks laadapäevale toimub koostöös Tallinna ning Spaade Liiduga
reedel 24.11.06 kl 14-16 laadahallis infopäev Soome reisifirmadele.
Kõik laadaeksponendid saavad ürituse raames lisavõimaluse oma
toodete tutvustamiseks ning ka võimaluse oma partnerite kutsumiseks infopäevale ja sellele järgnevale meeleolukale vastuvõtule.

Kuidas laadal osaleda?
EAS Turismiarenduskeskus pakub turismiettevõtjatele ja regioonide
esindajatele sel aastal võimaluse tutvustada ja müüa oma tooteid/
teenuseid Mardilaadal turismipinnal varasemast suuremas mahus.
Turismilett maksab 100 eurot ja sisaldab ka üldkujundust, vajadusel
saab lisaks tellida materjalide aluse. Kuna laat toimub vaid ühel
päeval, kutsutakse Eesti ettevõtjaid soomlasi üllatama supersoodsate
või atraktiivsete pakkumiste ning Mardieri tootepakettidega.
SA Valgamaa Turism kutsub maakonna ettevõtjaid osalema
Suure huvi tõttu Valgamaa ja Otepää vastu otsustas SA Valgamaa Turism ka käesoleval aastal laadast osa võtta. Läbi sihtasutuse on Mardilaadale võimalik saata oma tooteesitlusi (trükiseid) ka Otepää turismipiirkonna ettevõtjatel. Täpsemat infot
materjalide saatmise võimaluse kohta või messile mineku kohta saab Valga Turismiinfokeskusest (tel 766 1699) või Otepää
Turismiinfokeskusest (tel 766 1200).
EAS Otepää Turismiinfokeskuse infokonsultant MARE RAID
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Töö kirjeldus: Tootmisseadmete (SMD,
lainejootmisemasin jm.) töökorrasoleku tagamine, sh.
igapäevased hooldus- ja remonttööd, seadistamine,
varuosade olemasolu jälgimine ja vajadusel tellimine,
tootmisseadmete operaatorite tehniline nõustamine.
Sobival kandidaadil on vähemalt põhiharidus,
tehniline taip, arvuti kasutamise oskus baastasemel,
kasuks tuleb töökogemus sarnases valdkonnas.

laadur-ekskavaaatori teenust.
Kaeve- ja planeerimistööd, lumekoristus.

Otsime oma meeskonda

Hind kokkuleppel.

HOOLDETÖÖTAJAT,

5690 0444
5816 3802

kelle tööülesandeks on:
vineeritehase seadmetele vastavate korraliste hooldus-,
seadistus-, kontrollimis-, määrimis- ja remonditoimingute
teostamine, mis tagab seadmete igapäevase ja nõuetekohase
talitlemise ning mille tulemuseks on kvaliteedinõuetele vastav
toodang.
Töö eeldab:
vastaval kutsealal vajalike oskuste, teadmiste ja isikuomaduste olemasolu, tehnilist taipu,
tööalast vilumust ja kogemust, kutsealast meisterlikkust,
soovi vastutada oma tööülesannete täitmise eest,
valmisolekut töötada vahetustes.


ilusalong

Seoses uute projektide sissetoomisega otsime täiendavat
tööjõudu.

pakub





TOOTMISSEADMETE OPERAATORID
Töö kirjeldus: Tootmisseadmete (SMD, lainejootmisemasin jm.) tööks ettevalmistamine, seadistamine,
väiksemate vigade likvideerimine, protsessi jälgimine ning
toote kvaliteedi kontrollimine.
Sobival kandidaadil on vähemalt põhiharidus, hea
nägemine, arvuti kasutamise oskus baastasemel, kasuks
tuleb tehniline taip. Töö sobib inimesele, kes eelistab
liikuvamat tööd.

ELEKTROONIKASEADMETE KOOSTAJAD

solaarium
geelküüned
nabaauk
kõrvaaugud püstoliga



Tel. 5553 8484;
5813 7260 Lipuväljak 9, II korrus

Kasuks tuleb:
teadmised pneumaatikast ja hüdraulikast,
teadmised surveseadmetest.

Teostame

Omalt poolt pakume:
eneseteostamise võimalust kaasaegses rahvusvahelises ettevõttes,
pidevat enesetäiendamise võimalust,
motiveerivaid töö- ja palgatingimusi.

kaeve- ja
planeerimistöid
uue roomikekskavaatoriga JS 200,









CV palgasooviga saata hiljemalt 20. oktoobriks 2006 postiaadressile

kaevekopp 1,4 m,
planeerimiskopp 2,3m.

UPM-Kymmene Otepää AS, Tehase 2, 67404 Otepää, faksile 7679 101

Töö kirjeldus: Elektroonikaseadmete valmistamine
vastavalt etteantud joonistele, juhenditele. Võimalik valida
mitme töölõigu vahel – komponentide eelkäsitlemine,
käsiladumine, visuaalne kvaliteedikontroll, toodete
parandamine, toodete testimine, toodete häälestamine,
tootemoodulite kokkupanek jms.
Sobilikel kandidaatidel on vähemalt põhiharidus, hea
nägemine, peentöö kogemus.
Töö toimub vahetustes.

Info 5216 874

või e-mailile: elve.maasing@upm-kymmene.com

Kuutsemäe Puhkekeskus
UPM Otepää vineeritehas on Eesti suurim ja
kaasaegseim vineeri ja spooni tootev ettevõte.
Tegutseme alates 2000. aastast ja tänaseks
on ettevõttel 135 tublit töötaja. Peaaegu
90 % ettevõtte toodetavatest lahendustest
eksporditakse, põhiliselt Euroopa Liidu riikidesse.

Omalt poolt pakume
▪ väljaõpet koha peal nii teooria kui praktika vormis,
▪ konkurentsivõimelist palka ja boonust vastavalt
tulemustele,
▪ puhtaid ja kaasaegseid töötingimusi,
▪ meeldivaid ja koostöövalmis kolleege,
▪ ettevõttepoolset transporti.
CV-sid ootame kuni 31. oktoobrini k.a.
e-mailile eve.vink@enics.com vōi aadressil Valga
mnt. 7a, 61504 Elva või faksil 7302 528
Märksõnaks palume panna “tehnik” , “operaator” või
“koostaja”.
Info tel. 7361 715, 5215 984

võtab algavaks talvehooajaks
(dets.- apr.) tööle:

administraatori
klienditeenindaja baari ja
müügikioskisse
piletimüüja
köögitöölise
mäetöölisi ( töö suusatõstu-








kil ja nõlvadel )

Otsime oma meeskonda

Info telefonil 7669 007; 5647
1197 või info@kuutsemae.ee

kes osalevad vineeritootmise protsessis ning kelle
tööülesanneteks on vineeritoorikute pressimine, töötlemine
ja vineeriplaatide pakkimine.

OÜ Garden Decore
Teostab aia-maastikuprojekte ja eskiislahendusi
•

Koduaiad
Avalikud haljasalad
• Eriotstarbelised
haljasalad
• Pisitööd (kiviktaimlad,
•

Kandidaadilt eeldame:
•
soovitavalt keskharidust,
•
valmidust meeskonnatööks,
•
kohusetundlikkust,
•
valmisolekut töötada vahetustes.

lillepeenrad jne)

Omalt poolt pakume:
•
eneseteostamise võimalust kaasaegses rahvusvahelises
ettevõttes,
•
pidevat enesetäiendamise võimalust,
•
motiveerivaid töö- ja palgatingimusi.

5598 9578

ÖKOTEH OÜ
ostab pidevalt:
KASVAVAT METSA ning

CV saata postiaadressile UPM-Kymmene Otepää AS, Tehase 2,
67404 Otepää, faksile 7679 101

METSA- JA PÕLLUMAAD.
5056 829, olev.matt @neti.ee,
www.okoteh.ee

või e-mailile elve.maasing@upm-kymmene.com

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

Lisainfo telefonil 7679 100

Pakun veoteenust kalluriga.
Nädalavahetustel.
Tel. 5560 4452

Müüa lõhutud küttepuud
3

Lepp, 50 cm, märg,

hind 360 kr/m

Lepp, 50 cm, kuiv,

hind 460 kr/m3

Lepp, 30 cm, poolkuiv, hind 480 kr/m3
TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

Südamlik kaastunne
Maret Heiturile kalli

Südamlik kaastunne Maretile kalli

Jagame abikaasa, laste ja lastelaste leina kauaaegse vetarsti

ÕE

ÕE

LEMBIT REINLO

surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Töökaaslased õpilaskodust

hoidjat
2,5a. tüdrukule.
Ootame sõbralikku, soovitavalt lastega tegelemise kogemusega, ausat ja hoolivat
inimest.

Erika Ilisson (Otepää)
511 2892, 766 3099

Rebase talu Arulas pakub:

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

17.10.1928-25.09.2006
surma puhul
OÜ Otepää Lihatööstus Edgar

FIE Helmo Mertens

Autokool
Otepääl
registreerib algajatele
autojuhi kursustele.
Info: 5648 1462,
5695 2829

Arula külalistemaja
otsib
tublit

KÖÖGIABILIST
ja

ABITÖÖLIST.

Info tel. 7752 018 ja 5278 041

surma puhul.

Vajame osalise tööajaga

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,

Lisa informatsioon telefonil

Karupesa restoran Otepääl
pakub lisaks oma heale A´La Carte menüüle
peo- peie- ja sünnipäevalaudu
nii oma restoranis kui ka tellija ruumides.

4.- EEK/min
375.- EEK
175.- EEK
125.- EEK

Kuni novembri lõpuni iga solaariumiseansile 2 minutit tasuta.

MARII

Enics Eesti AS on 2004. aastal asutatud tööstuselektroonika
ettevōte, mis kuulub rahvusvahelisse Enics Gruppi. Enics Grupp on
üks juhtivaid ja kiirelt arenevaid tööstus- ja meditsiinielektroonika
tootjaid.
Meie tehas asub Elvas ja siin töötab hetkel 460 inimest.

TOOTMISSEADMETE TEHNIKUD

J&Ü Kaevetööd

UPM Otepää vineeritehas on Eesti suurim ja kaasaegseim vineeri ja spooni tootev ettevõte. Tegutseme alates 2000. aastast ja tänaseks on ettevõttel 135
tublit töötajat. Peaaegu 90 % ettevõtte toodetavatest
lahendustest eksporditakse, põhiliselt Euroopa Liidu
riikidesse.

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme ja santehnikatöid. Garantii.
Tel. 5068 509
Ostan maad 1-16 ha Otepää
lähedal. Tel 5660 0738
Lamekatusetööd. 5594 9070

Otepää lähedale elamukompleksi võetakse tööle puhatusteenindaja-majapidaja.
Info 5216 874
Soovin osta kahe- või kolmetoalist kõigi mugavustega
korterit Otepää linnas.
Tel. 5146 643

Info telefonil 5168 655

SA Tehvandi Spordikeskus
pakub tööd

SEKRETÄRASSISTENDILE
(raamatupidamise algteadmistega)





Kevadel Kannistiku majade
vahele jäetud 4 kassilast koos
emaga otsivad kaastundlikke
uusi omanikke. Tel 5330 3083
Puitbrikett kojuveoga.
5342 9630
KÜ Voki soovib võtta tööle
kütteperioodiks katlakütjaid.
Info tel. 5069 329.



ETTEKANDJALE
KOKALE ja
KOKAABILE

CV ja avaldus esitada emailile: ylle@tehvandi.ee
või aadressil: SA Tehvandi
Spordikeskus, Nüpli küla,
67406 Otepää vald, märgusõna “Konkurss”.
Avalduste laekumise tähtaeg on 23.10.2006.a.

8

12. oktoober 2006

HV- moto annab teada!

Ko rra lda me PR OO VIS ÕID U PÄ EVA
uue

MXU 500

ATV-ga.

Sõit toimub
Andu ATV safariradadel reedel, 13. oktoobril kell 13. 00 - 17. 00
Koolinoorte karikavõitjad murdmaajooksus
Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu
karikavõistlustel Tõrvas osales 435
jooksjat maakonna 6 keskkoolist/gümnaasiumist, 9 põhikoolist ja 2 lasteaedalgkoolist ja algkoolist.
Võistkondlik paremusjärjestus:
Keskkoolid/gümnaasiumid
1.Tõrva Gümnaasium
2.Valga Gümnaasium
3.Tsirguliina Kekkool
4.Otepää Gümnaasium

658
629
608
599

5.Puka Keskkool
202
Põhikoolid
1.Valga Põhikool
345
2.Pühajärve Põhikool
277
3.Keeni Põhikool
232
Meie piirkonna parimad jooksjad olid:
Tüdrukud D (1995.a. ja h. sündinud) 500 m
2.Kerli Kõrkjas
Keeni PK 1.47,9
Poisid D 1000m
1.Raimo Teder
Pühajärve PK 3.25,9
2.Madis Vihmann Pühajärve PK 3.33,8
3.Rasmus Kirsimäe Keeni PK 3.37,7

Suvebiatloni MM toimub
2007. aastal Otepääl
Otepää ja Tehvandi võtavad 2007. aasta
septembris esmakordselt vastu maailma
laskesuusatajate paremiku. Esialgse kava
kohaselt toimuvad võistlused 3.-9. septembrini Tehvandi Spordikeskuses.
Võistluste lipu võtsid 4.-10. septembrini
Ufaas toimunud suvebiatloni MM-i korraldajatelt üle ELSFi esindajad, juhatuse liige Aivar
Nigol ja peasekretär Kristjan Oja.
Nimetatud võistluste korralduslik tase oli
äärmiselt kõrge. Baškiiria pealinn Ufaa kasutas neid võistlusi kui võimalust näidata oma potentsiaali tiitlivõistluste korraldajana. Osavõtjad
ja IBU ametlikud esindajad andsid võistluste programmile (ka vaba
aja sisustamine) ning võistluskeskusele ja tehnilisele ettevalmistusele
kõrgeima hinnangu.
Võttes Ufaa kultuurikeskuses Neftjannik toimunud lõputseremoonial
vastu võistluste lipu, tunnustasime ELSFi poolt korraldajaid ning lubasime ka järgmised suvebiatloni MM-võistlused vääriliselt korraldada.
Ufaas osalesid 18 riigi esindajad. Võistlused olid eestlastele edukad:
Indrek Tobreluts sai kaks hõbemedalit ning juunior Karel Viigipuu
viimasel võistluspäeval tagaajamisvõistlustel 6. koha.
2007. aasta Otepää suvebiatloni MM-võistlused on oluline eesmärk
nii Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile kui ka meie koondvõistkonnale. Peatreener Hillar Zahkna näeb eestlastel häid võimalusi, võistlemaks kõige kõrgematele kohtadele. „Kui sellel aastal olime esindatud
üksnes 2 sportlasega, siis kodus tahame väljas olla täiskoosseisuga
naiste, meeste ja juunioride arvestuses,” ütles ta.
ahvusvahelise tiitlivõistluse korraldamine on Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile ning korraldusmeeskonnale suur au ja
väljakutse. Kindlasti annavad võistlused tõuke ka selle spordiala populariseerimiseks ning arendamiseks Eestis. Võistluste edukas läbiviimine võimaldab omakorda tulevikus taotleda ka talviste tiitlivõistluste
korraldamist.
Eestis on laskesuusatamisega tegeletud juba rohkem kui 50 aastat.
Meil on seitsmekordne maailmameister Kaija Parve ning suvebiatloni
maailmameistrid Indrek Tobreluts ja Dimitri Borovik. Rahvuskoondisega oleme taliolümpiamängudel osalenud alates Albertville’st 1992.
Võistluste nõukogu esimees Meelis Atonen esitas võistlusi tutvustavas trükises kutse kõigile koondvõistkondadele: „Loodame, et see
võistlus aitab kaasa uute tähtede sirgumisele Eesti laskesuusatamises
ning annab hea võimaluse taas esile tõsta atraktiivset spordiala. Samuti soovime tutvustada teistele rahvuskoondistele Eestit ja Otepääd ning
siinseid võimalusi.”
Võistluste toimumiseni on jäänud vähem kui üks aasta. Rõõm on
tõdeda, et Tehvandi Spordikeskuses on alanud uue staadioni ja lasketiiru ehitus, mis annab kindlustunde korraldajatele. Loodame, et kõik
ettevalmistavad tegevused sujuvad plaanipäraselt ning järgmise aasta
sügisel saame nautida suurepäraseid võistlusi maailma laskesuusatajate paremiku osavõtul.

R

ELSF juhatuse liige
AIVAR NIGOL

5.Kalev Nurmetu
Aakre AK 3.39,1
Tüdrukud C (1993.-1994. a. sün.) 500 m
3.Marili Vihmann Pühajärve PK 1.41,2
Poisid C 1000m
1.Keit Rootsma
Otepää G 3.27,2
5.Gunnar Kruus
Otepää G 3.33,2
Tüdrukud B (1991. - 1992. a. sün.) 500 m
5.Heler Alter
Otepää G 1.42,5
Tüdrukud B 1000 m
2.Karin Matsalu
Otepää G 3.54,8
3.Teele Tiidt
Puka KK 3.55,3
5.Pille-Riin Tikan
Otepää G 3.58,4
6.Laura Tiirmaa
Puka KK 4.01,7
Poisid B 2000 m
3.Hans Teearu
Otepää G 7.09,7

4.Sven Anton
Otepää G 7.31,7
Tüdrukud A (1989.-1990. a. sün.) 500 m
3.Anita Tretjak
Otepää G 1.37,7
6.Liis Matsalu
Otepää G 1.40,5
Tüdrukud A 2000 m
4.Riina Rõõm
Otepää G 8.29,6
5.Maarja Tammoja Otepää G 8.45,2
6.Maarja-Cris TammOtepää G9.25,2
Poisid A 3000 m
1.Norten Priks
Otepää G 10.32,6
Tüdrukud J (1988.a. ja kuni 19a.) 500 m
5.Kristi Kaarna
Otepää G 1.51,1
6.Anneli Ruusna
Otepää G 1.54,0
Poisid J 1000 m
2.Tarvo Kuus
Otepää G 2.56,7

Ilus sügispäev jalgratastel
Otepää ja Palupera valla eestvedamisel toimus autovabale päevale pühendatud rattamatk. Osavõtjaid oli kahest vallast umbes 40
inimest. Retk kujunes väga huvitavaks, kus ajaloost pajatas Kalev
Lõhmus. Paljud rattasõbrad omandasid uusi teadmisi ümbruskonna
ajaloost ja nautisid sügisest päiksepaistelist ilma.
Otepää ja Palupera ratturid kohtusid Palul, kus toimus valdadevaheline sportmäng ja kehakinnituseks oli maitsev supp.
Minu tähelepanu rattaretke ajal pälvis 5aastane Hendrik Aaliste,
kes väga vapralt oma pisikese sõiduriistaga pidas vastu kogu 22 km
raja. Oli väga tore jälgida noore ratturi visadust. Kindlasti on see
märk teotahtelisest, tublist ja töökast otepäälasest! Palupera kolm
kõige pisemat osalejat olid üheaastane Geiri Liivamägi, 3aastane
Erko Tiimann ja 6aastane Triin Tiimann.
Tänan kõiki matka organiseerijaid, osavõtjaid ja Palupera vallavalitsust, kes võttis lahkelt vastu meie pakkumise korraldada retk
koos.
Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

TEHVANDI SÜGISMATK
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus kutsub kõiki
matkasõpru laupäeval, 14. oktoobril Tehvandi
sügisesele matkapäevale.
Koguneme Tehvandi Spordikeskuse peahoone ees kell 12.
Jalgsimatk kulgeb Tehvandi Spordikeskuse territooriumil ja on jõukohane kõigile huvilistele.
Matkarajal saab nautida Otepää kaunist sügisest loodust ning tutvuda Tehvandi Spordikeskuse ehitustegevusega (K90 suusahüppemägi koos tagatorni ja vaateplatvormiga, suusastaadion koos lasketiiru ja rollerirajaga).
Kõik osalejad on peale matkaraja läbimist oodatud keha kinnitama Tehvandi äsja renoveeritud söögisaali.

Kohtumiseni Tehvandil!

Väga austatud

PÜ “Härmalõng” liikmed
Sangaste PÜ “Härmalõng” aruandevalimiskoosolek toimub 17. oktoobril
algusega 12.00 Sangaste seltsimajas.
Juhatuse esimehe
aruanne
Revisjonikomisjoni
esimehe aruanne
Uue juhatuse ja
revisjonikomisjoni valimine

Päevakord:







Kaetud kohvilaud. OSAVÕTT AJALIK!
Sangaste PÜ “Härmalõng” juhatus

Otepää
Invaühingu
liikmetele
arsti loeng
18. oktoobril
kell 11.00
ühingu ruumides tuba 101
Teema - liigeste
tervishoid
Lektor
dr. Kaja Aidla

RESTU SPORDIPÄEV 06. 08. 2007
Tüdrukud kuni 12 a.
pallivise
Kerttu Vatter
Marili Vihmann
Maiken Vähi
kaugushüpe
Marili Vihman
Kelli Vällo
Kerttu Vatter
60 m jooks
Marili Vihmann
Keiti Gross
Maiken Vähi
Poisid kuni 12a.
pallivise
Aivo Tiirmaa
Sander Teder
Urmas Liiv
kaugushüpe
Aivo Tiirmaa
Tormi Oja
Andreas Kullerann
60 m jooks
Aivo Tiirmaa
Tanel Vähi
Andreas Kullerann
Neiud 13-16a.
pallivise
Karin Kuuseorg
Jane Krull
Kati Valge
kaugushüpe
Mari-Liis Jõgeva
Elen Kurvits
Sirle Peterson
60 m jooks
Mari-Liis Jõgeva
Piret Pärnik
Elen Kurvits
Noormehed 13-16a.
pallivise
Martin Kallaus
Sten Põder
Keven Kaljumäe
kaugushüpe
Sten Põder
Edik Must
Raivo Tiirmaa
60 m jooks
Sten Põder
Martin Kallaus
Siim Krull
Naised
kaugushüpe
Helene Piir
Eliisa Joona
Maia Looskari
kuulitõuge
Helene Piir I
Maia Looskari II
Triin Meier
odavise
Triin Meier
Helene Piir
Maia Looskari

48.00
37.00
29.00
3.38
3.26
3.25
9.72
9.97
10.06

60.50
47.00
44.00
4.09
3.66
3.58
9,52
9,70
10,16

21.04
19.64
19.42
3.81
3.71
3.28
9,63
9,71
9,88

46.60
40.92
37.64
4.88
4.65
4.40
8,48
8,80
9,07

4.60
3.90
3.82
9.45
9.12
8.44
32.40
27.32
26.84

60 m jooks
Helene Piir
Eliisa Joona
Maia Looskari
800 m jooks
Helene Piir
Maia Looskari

8,64
9,34
10,23
2.58,55
3.37,43

Mehed
kaugushüpe
Andrus Looskari
Alar Statškevits
Reijo Ainsoo
kuulitõuge
Peeter Aan
Lauri Nämi
Jaanus Hiiemäe
60 m jooks
Andrus Looskari
Allar Statškevits
Valmet Vaht
1500 m jooks
Allar Statškevits
Kristjan Moorast
odavise
Mati Raudsepp
Reijo Ainsoo
Andrus Looskari

5.46
5.44
5.37
12.60
11.76
11.22
7,82
7,89
8,24
5.05,97
5.11,56
46.92
44.48
42.44

Naisveteranid
kaugushüpe
Mari Piir
Nadežda Alliksaar
Beloona Elvet
kuulitõuge
Mare Külv
Mari Piir
Nadežda Alliksaar
60 m jooks
Mari Piir
Nadežda Alliksaar
Beloona Elvet
800 m jooks
Mari Piir
Beloona Elvet
Nadežda Alliksaar
odavise
Mari Piir
Anneli Meier
Meesveteranid
kaugushüpe
Sven Maschorov
Mairo Peterson
Enno Raudsepp
kuulitõuge
Avo Orav
Sven Maschorov
Enno Raudsepp
60 m jooks
Sven Maschorov
Avo Orav
Aldo Korbun
1500 m jooks
Sven Maschorov
Kuuno Rätsep
odavise
Avo Orav
Mats Raidmets
Sven Maschorov

4.00
2.90
2.20
10.20
9.87
7.04
9,09
11,5
14,39
3.22,15
4.38,54
4.56,08
20.18
16.92

4.60
3.40
3.13
9.89
9.45
8.33
8,62
9,22
10,67
5.33.40
10.03,07
39.20
36.10
35.16

TEADE
Otepää AMS-i 35. aastapäeva pidulik tähistamine toimub 21. oktoobril k.a. algusega kell 15.00 AMS-i majas
J.Hurda 5.
Osavõtuks registreeruda endistel ja praegustel AMS-i liikmetel
hiljemalt 17. oktoobriks 2006 telefonil 7655 537, A.Konts või
7655 765 E.Roose.
AMS-i juhatus

