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Kogumiku ”Maa-
konnad arvudes. 
Counties in Figu-
res” peateemaks 
on Valgamaa 

Vineeritehase laienemine 
muudab töö turvalisemaks

ARVO SAAL

Otepää vineeritehasesse oli kogu-
nenud palju külalisi. Avamisüritus 
kestis pea viis tundi: tervituskõned 
kõlasid mitmes keeles, järgnes tutvu-
mine tehase ja selle arengukavade-
ga, kuulati tervituskontserti, vahe-
tati muljeid. 
   Tehase tegevjuht Ando Jukk 
ütles oma kõnes, et praegu on 
väga vähe neid, kes investeerivad, 
pigem tõmmatakse hoopis tegevust 
koomale. Vineeritehas ujub nagu 
vastuvoolu.
   Julge, tulevikku tehtud investee-
ringu pärast kiitis vineeritehast 
ka maavanema ülesannetes Kalev 
Härk. 
   „Kohalikule omavalitsusele on 
tähtis, kui piirkonnas arendatakse 
ettevõtlust, ütles Otepää vallavanem 
Aivar Pärli. „Enamus toodangust 
läheb vineeritehasel küll eksporti, 
aga tehtud on see Otepää vallas.“ 
Vallavanema sõnul on mitmed 
inimesed talle väitnud, et vineeri-
tehases töötamine loob turvatunde: 
töökoht on kindel ja jätkub arene-
misruumi.
   Otepää vineeritehas sai tänu inves-
teeringutele juurde 3900 ruutmeet-
rit toomispinda. Täisautomaatsed 
seadmed vähendavad füüsilise töö 
vajadust ja võimaldavad turvalise-
mat tööd. Erinevatesse kohtadesse 
on rajatud turvaaiad. Uute liinide 
paigutamise järel algab ka riskide 

hindamine. Koostöös töötajatega 
kavatsetakse välja arendada käitu-
mise põhitõed, et vältida tööõnne-
tusi.
   Pärast uuendusi on käsitsitöö 
mõneski kohas asendunud nupule 
vajutamisega. Uuel liinil sisestatakse 
arvutisse mõõdud ja saag lõikab ise 
vastavalt arvutist saadud ”käsule”. 
   „Vaatamata automatiseerimisele 
pole inimesi koondatud,“ ütles 
Ando Jukk. „Tegelikult on ameti-
kohti hoopis lisandunud, viis uut 
töökohta tehti juurde.“ 
   Järgmisel aastal rajatakse vanades-
se tootmishoonetesse uus pealistus-
liin. 

   Vineeritehasesse on juba selle 
käikuminekust saati käidud tööle 
umbes 40 km raadiusest. Väga 
paljud töötajad on Otepää vallast, 
tullakse aga ka lähimatest Põlva-, 
Tartu-, Valga- ja Võrumaa valdadest. 
Töö käib 24 tundi ööpäevas ja seitse 
päeva nädalas. Praegu saab tehases 
tööd 150 inimest. Nende palgad on 
ettevõtte tegevjuhi sõnul üle Eesti 
keskmise. 
   Otepää vineeritehas rajati kahek-
sa aastat tagasi endise autoremon-
ditehase territooriumile. Ando Jukk 
ütles, et ligemale 6 miljonit krooni 
kulus vanade õlijäätmete likvidee-
rimiseks pinnasest ja amortisee-

Neljapäeval, 4. septemb-
ril avati UPM-Kymmene 
Otepää AS vineeritehase 
juurdeehitus, mis suurendab 
tehase tootmisvõimsust 
50 000 kuupmeetrini aastas.

Vineeritehase tegevjuht Ando Jukk (paremal) sai maavanema ülesannetes Kalev Härgilt head soovid 
edaspidiseks ja Valgamaa vimpli.

runud hoonete lammutamiseks. 
Tehase keskkonnasäästlikku tege-
vust tõestab ISO 14001 sertifikaat 
ja keskkonnakompleksluba. 
   Toodetakse puitpinnaga vinee-
ri, mida kasutatakse muu hulgas 
ehituses, mööbli valmistamisel, 
pakendiks jne. Näiteks transpordi-
vahendites kasutatakse heliisolatsi-
ooniks toodet, milles kahe vinee-
rikihi vahele on pressitud kummi-
kiht. Vineeritehase toodetest 90% 
eksporditakse. 
   Seni kulus aastas 60 000-70 000 
tihumeetrit kasepakku, edaspidi 
vajatakse 110 000-120 000 tihu-
meetrit. 
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Toksovo esindajad Otepääl

17. septembril kell 14.00 toimub 
Otepää vallavalitsuses Otepää val-
lavolikogu esimehe Jaanus Raidali, 
vallavalitsuse ja volikogu esinda-
jate kohtumine Valga maavanema 
kohusetäitja Kalev Härgi, Valgamaa 

Keskkonnateenistuse ja Riikliku 
Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-

Võru regiooni juhtidega. 

Teemaks Otepää valla üld-
planeering ning Otepää Loodus-

pargi olevik ja tulevik. 

Kolmapäeval, 10. septembril külastasid 
Otepääd Vene Föderatsiooni Leningradi 
oblasti Vsevoložski rajooni munitsipaal-

moodustise Toksovo asula administratsiooni 
juht Jelena Langinen ja volikogu esimehe esi-
mene asetäitja Leonid Baranov (pildil).
   Külalised kohtusid  Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Raidali, abivallavanem Kristjan 
Rõivassepa ja  valla spordi-, kultuuri- ning hari-
dusinimestega.
   Kohtumise eesmärgiks oli sõlmida õpilasvahe-
tuse ja spordialase koostöö kokkulepe. 
   Kavas on korraldada sügisvaheajal Otepää 
gümnaasiumi õpilastele reis Sankt Peterburgi ja 
Toksovosse. Vastukülaskäiku oodatakse kevad-
vaheajal. 
   Samuti soovib jalgpalliklubi FC Otepää teha 

jalgpallimängu populari-
seerimiseks ja kogemus-
te vahetamiseks koostööd 
Toksovo jalgpalliklubiga. 
Esimene sõpruskohtumine 
on plaanis korraldada juba 
käesoleva aasta oktoobris või 
novembris.

   Toksovo on tuntud rohkem Peterburi regiooni 
talispordikeskuse Kavgolovona.
   Toksovo omavalitsus on huvitatud oma sport-
lastele Tehvandi uuel K90 suusahüppemäel ja teis-
tel Otepää spordirajatistel treenimise võimaluste 
loomisest ja mitmekülgsete heanaaberlike suhete 
arendamisest Otepää vallaga. 

OT

7.-11. septembrini viibis Valga maakon-
na delegatsioon Ungaris, Somogy maa-
konnas. Külastuse eesmärgiks oli mõle-
ma piirkonna arengutöötajate vaheliste 
suhete edasi arendamine. Delegatsiooni 
koosseisus oli ka Otepää vallavanem 
Aivar Pärli.
   Somogy maakond on olnud Valgamaa 
sõprusmaakonnaks alates 2002. aastast. 
Somogy maakonnas asub puhkajate 
meelispaik – Balatoni järv. Maakonna 
pindala on 6036 km², seal elab üle 325 
000 inimese.

OT

Valgamaa delegat-
sioon külastas 
Somogy maakonda 

Statistikaameti piirkondliku statistika 
analüütiline kogumik koosneb trükisest 
ja CD-ROMist. Trükis esitab maakondade 
arengut Eesti regionaalarengu stratee-
gias püstitatud eesmärkidest lähtudes. 
Maakondi on võrreldud omavahel ka 
teemakaartide abil, mõnda valdkonda 
on käsitletud põhjalikumalt. Raamat on 
mõeldud kõigile piirkondlikust arengust 
huvitatuile.
    Teatmikku on võimalik osta Apollo 
raamatupoodidest ning Statistikaameti 
teabekeskustes (Endla 15, Tallinn; Üli-
kooli 1, Tartu). Samuti e-postil stat@stat.
ee või infotelefonil 625 9300 tellides.

Eile toimus Otepää vallavolikogu istung, 
kus arutati Otepää vallavalitsuse ame-
tiasutuse struktuuri muutmist, Otepää 
valla põhimääruse muutmist ja Otepää 
Gümnaasiumi hoolekogusse uue valla-
volikogu esindaja määramist.

OT

Otepää vallavoli-
kogu istung
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Otepää vallavalitsuses
 Otsustati anda Marcel Janeèek-Cirkus Marcel´ile 

luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 
asukohaga Valga mnt 1d ja e platsid avalik üritus 
Tsirkus ajavahemikus 31.08.08. a kuni 01-09.08.
a, ürituse algus nimetatud kuupäevadel on 18.00 
ja lõpp 20.00; Priit Salale luba korraldada Otepää 
vallas Pilkuse järve rannaribal algusega 06.09.08 
kell 10.00 ja lõpuga 07.09.08 kell 16.00 avalik üritus 
“Laevamudelite võistlus”; MTÜle Otepää Aianduse 
Selts luba korraldada Otepää vallas toimumiskohaga 
Aianduse ja Mesinduse Seltsi hoone esine plats, Jaani 
tänav, Tähe tänav ja Hurda tänav 20. septembril 
2008. a ajavahemikus kell 9.00- 15.00 avalik üritus 
Aianduse Sügislaat; MTÜle S.R.M.K. Rallyteam 
luba korraldada Otepää vallale kuuluvatel teedel 
06.09.08 - 07.09.08 avalik üritus Honda Racing EMV 
Noorteralli III Etapp.
 Otsustati kehtestada 1. septembrist 2008.a Otepää 

valla munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksu-
museks: 1.- 4. klass 15.70 krooni, 5. -9. klass 16.90 
krooni, 10.-12. klass 18.00 krooni. Kehtestada 1. 
septembrist 2008.a Pühajärve Põhikooli lasteaiarüh-
mas toidupäeva maksumuseks 24.00 krooni. Katta 
Otepää valla eelarvelistest vahenditest kõikide Otepää 
Gümnaasiumis ja Pühajärve Põhikoolis 1.-9. klassis 
õppivate õpilaste koolilõuna maksumusest 12 krooni 
ja 02 senti. Katta alates 1. septembrist 2008.a Otepää 
valla eelarvelistest vahenditest lisaks eelpoolmainitud 
summale (12,02 krooni) Otepää valda sissekirjutanud 
1.-4. klassi õpilaste koolilõuna maksumusest 3 krooni 
ja 68 senti ja 5.-9. klassi õpilaste koolilõuna maksu-
musest 4 krooni ja 88 senti.
 Otsustati anda luba alaealise perekonnanime 

muutmiseks.
 Otsustati väljastada kasutusluba Kuldar Veere 

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 26. septembril.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
 ja 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.

O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO

SÜNNID

Alljärgnevalt avaldatav majanduslike huvide dekla-
ratsioon sisaldab järgmisi andmeid:
1.Ametiisiku ees- ja perekonnanimi; 2.Ametikoht; 

3.Asutus (tööandja); 4.Ametipalga aste ja ametipalk; 
5.Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka 
ehitised ja nende osad): otstarve, asukoht, kinnistuspiir-
kond; 6.Riiklikkusse registrisse kantud sõidukid: sõiduki 
liik, mark ja väljalaske aasta; 7.Aktsiad ja muud väärtpa-
berid: emitent, liik ja nende arv; 8.Pangaarved:pank, arve 
liik ja nende arv; 9.Võlad pankadele ja teistele eraõigus-
likele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu 
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka 
ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal; 
10.Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmi-
se kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal 
ametipalka ei maksta; 11.Muud regulaarsed tulud.

Otepää Vallavolikogu liikmed 

1) 1. Kaja Aidla 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand Otepää 
vald Otepää linn 6. Sõiduauto Volkswagen Vento 
1995.a 7. Ei ole 8. SEB Eesti Ühispank 2 arveldus-
kontot 9. Ei ole 10. Ei ole 11. Vanaduspension
2) 1. Andres Arike 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korruselamumaa 
Otepää vald Otepää linn, 1/2 maatulundusmaa 
Palupera vald, elamumaa Otepää vald Otepää linn 
2tk 6. Sõiduauto Renault Megane Scenic 2001.a 7. 
AS Avallone Lõuna-Eesti A-Aktsia 10 tk nimiväär-
tus 25 000 krooni, OÜ Avallone Klubid A-Aktsia 9 
tk nimiväärtus 50 000.- krooni, OÜ Aripalte osa 1 
tk nimiväärtus 15 000 krooni, OÜ Kagu Mets osa 
1 tk nimiväärtus 1500 000 8. SEB Eesti Ühispank 
arveldusarve, Hansapank arveldusarve, SEB Eesti 
Ühispank väärtpaberikonto 9. SEB Eesti Ühispank 
627 172, 21 EEK 10. Ei ole 11. OÜ Kagu Mets, SA 
Tehvandi Spordikeskus.
3) 1. Alar Arukuusk 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa, Tartumaa 
Ülenurme vald 6. Sõiduauto Mercedes Benz 
C180 2001.a 7. Ei ole 8. SEB Eesti Ühispank ar-
veldusarve, Hansapank arveldusarve 9. SEB Eesti 
Ühispank 66 791, 81 EUR 10. Ei ole 11. SA Tehvandi 
Spordikeskus.
4) 1. Jaanus Barkala 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Maatulundusmaa 

Valgamaa Otepää vald (abikaasade ühisvara), elamu-
maa Tartumaa Piirissaare vald (abikaasade ühisvara), 
elamumaa Tartumaa Tartu (abikaasade ühisvara), ela-
mumaa Tartumaa Rannu vald (abikaasade ühisvara), 
maatulundusmaa Valgamaa Otepää vald (abikaasade 
ühisvara), maatulundusmaa Valgamaa Otepää vald 
(abikaasade ühisvara) 6. Sõiduauto Suzuki Vitara 1994 
a, sõiduauto Citroen C25 1990 a, sõiduauto Cadillac 
1975 a, sõiduauto Nissan 1995 a, sõiduauto Oldsmobile 
1974 a, mootorratas Aprilia 1997a, haagis Respo 1998 
a, haagis Tiki Treiler 2004 a, haagis 2005 a, haagis 1979 
a, väikelaev Bayliner 1989, väikelaev 1985 a, väikelaev 
Cursus 440 2005, väikelaev Bella 660 1988 a 7. Ei ole 
8. Hansapank arveldusarve, Hansapank laenukonto, 
Hansapank kogumispensionikonto, Hansapank väärt-
paberikonto, SEB Eesti Ühispank arveldusarve, Nordea 
pank arveldusarve 9. Hansapank õppelaen 84 967.- 
krooni 10. Ei ole 11. AS City Motors, AS Loo Elekter, 
Otepää Vallavolikogu (aseesimehe hüvitis).
5) 1. Silver Eljand 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Valgamaa 
Otepää vald 6. sõiduauto Toyota Corolla 1998.a 7. Ei 
ole 8. Hansapank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank 
arveldusarve 9. Hansapank 22303 EUR 10. Ei ole 11. 
SA Tehvandi Spordikeskus.
6) 1. Peeter Kangur 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Maatulundusmaa 6. sõi-
duauto Opel Omega 1995 a 7. Ei ole 8. Hansapank 
arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve 9. 
Eluasemelaen 8695 EUR 10. Ei ole 11. Töötasu, 
Pühajärve Põhikool (Otepää Vallavalitsus).
7) 1. Jaan-Kaarel Kukk 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5, Maatulundusmaa Valgamaa 
Otepää vald, maatulundusmaa Valgamaa Otepää vald, 
1/2 maatulundusmaa Valgamaa Otepää vald 6. veoauto 
1984 a. 7. Ei ole 8. Hansapank arveldusarve 9. Ei ole 
10. Ei ole 11. Vanaduspension.
8) 1. Helle Kuldmaa 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand Valgamaa 
Otepää vald 6. Sõiduauto Mazda 636 1999 a. 7. Ei 
ole 8. Hansapank arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 11. 
Töötasu, Otepää Päevakeskus- hooldekodu (Otepää 

Vallavalitsus).
9) 1. Olev Matt 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 
4. Puudub 5. Maatulundusmaa Tartumaa Nõo vald, 
maatulundusmaa Tartumaa Nõo vald 6. Ei ole 7. OÜ 
Ökoteh osak 350tk nimiväärtusega 1000.- krooni 
8.Hansapank arveldusarve 2tk, Hansapank hoiuarve 
8. Ei ole 9. Ei ole 10. Ei ole 11. Ökoteh OÜ, AS Otepää 
Veevärk.
10) 1. Aivo Meema 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Valgamaa 
Otepää vald, ärimaa Valgamaa Otepää vald 6. 
Sõiduauto Volvo V40 2004 a 6. Ei ole 7. Hansapank 
laenukonto, Hansapank arveldusarve, Hansapank ko-
gumispensionikonto 8. Hansapank 22044 EUR 9.Ei ole 
10. Ei ole 11. Töötasu Otepää Gümnaasium (Otepää 
Vallavalitsus), FIE Aivo Meema.
11) 1. Evi Lill 2. Volikogu liige 3. Otepää Vallavolikogu 
4. Puudub 5. Ei ole 6. Ei ole 7. Ei ole 8. Ei ole 9. 
Hansapank arveldusarve, Hansapank krediidiarve 
SEB Eesti Ühispank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank 
krediidiarve 10. Ei ole 11. Vanaduspension
12) 1. Miia Pallase 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole 6. Ei ole 7. Ei ole 
8. SEB Eesti Ühispank arveldusarve, Hansapank ar-
veldusarve 9. Ei ole 10. Elamulaen 514072.- krooni 11. 
Töötasu, Pühajärve Põhikool (Otepää Vallavalitsus).
13) 1. Jaanus Raidal 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Elamumaa Valgamaa 
Otepää vald, korteriomand Valgamaa Tõrva 6. Ei ole 
7. Ekspress Grupp 500 tk nimiväärtus 100.- krooni. 
8. Hansapank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank ar-
veldusarve 9. Ei ole 10. Ühisliising 11. Ei ole
14) 1. Luule Saar 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole 6. Ei ole 7. OÜ 
Otepää Oskar osak 53 tk nimiväärtus 3000.- krooni 8. 
SEB Eesti Ühispank arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 
11. Töötasu, Otepää Oskar.
15) 1. Enn Sepma 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand Valgamaa 
Otepää vald, 1/2 maatulundusmaa Valgamaa Otepää 
vald, maatulundusmaa Lääne-Virumaa 6. sõiduauto 
Ford Sierra 1992 a. 7. Ei ole 8. SEB Eesti Ühispank 
arveldusarve, Hansapank arveldusarve 9. Ei ole 10. 
Ei ole 11. Töötasu, AS Otepää Veevärk.
16) 1. Külli Uibo 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand Valgamaa 
Otepää vald, korteriomand Valgamaa Otepää vald 6. sõi-
duauto Mazda Premacy 2004 7. Ei ole 8. Hansapank ar-

2007. aasta majanduslike huvide 
 deklaratsioonide avalikustamine

küla Piiri kinnistu; Kuldar Veere abihoonele asuko-
haga Valgamaa Otepää vald Nüpli küla Piiri kinnistu; 
Anu Koppeli elamule asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Ilmjärve küla Silla kinnistu; OÜle Jaotusvõrk Muusiku 
komplektalajaamale, õhu- ja kaabelliinidele Otepää val-
las Nüpli külas; OÜle Jaotusvõrk Kaurutootsi AJ trafo ja 
maakaabelliinidele Otepää valas Kaurutootsi külas trafo 
ja maakaabelliinidele Otepää vallas Kaurutootsi külas; 
OÜle Jaotusvõrk Veehaarde- Rimo alajaamade vahelise 
10kV kaabelliinile Otepää vallas Pühajärve külas; OÜ 
PM Haus hotellile asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Otepää vald Otepää linn Valga mnt 23A; 
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 

Konno 10/0,4kV alajaamale, 10 kV maakaabelliinile, 0,4 
kV maakaabelliinile ja kaablikilpidele seoses Lutsumetsa 
maaüksuse liitumisega Otepää vallas Vidrike külas; 
OÜle Jaotusvõrk Verniku 10/0,4kV komplektalajaa-
male, 10 kV maakaabelliinile, 0,4 kV maa- ja õhukaa-
belliinidele ja kaablikilpidele seoses Joosti maaüksuse 
liitumisega Otepää vallas Tõutsi külas; OÜle jaotusvõrk 
Ilmjärve kooli AJ 0,4 kV maakaabelliinidele ja kaabli-
kilpidele Otepää vallas Tõutsi külas; 
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Aino 

Tðarkovskaja abihoone (saun) püstitamiseks asukoha-
ga Otepää vald Märdi küla Uue-Loku maaüksus; Arvi 
Lopmanile abihoone (garaaþ) püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Kastolatsi küla Kogre maaüksus.
 Otsustati määrata projekteerimistingimused Erki 

Saarele, asukohaga Mäha küla Otepää vald Tammuri 
maaüksus, elamu ehitusprojekti koostamiseks; elamu ja 
kahe abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks 
Kaurutootsi küla Vana-Kauru kinnistule; 
 Otsustati kehtestada Nüpli külas asuva Karupesa 

kinnistu detailplaneering; Nüpli külas asuva Tamme 
I kinnistu detailplaneering; Nüpli külas asuva Väike-
Palava kinnistu detailplaneering; Sihva külas asuva 
Lasketiiru kinnistu detailplaneering.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha augustikuus 

22-le Otepää valla elanikule.
 Otsustati määrata Otepää valla munitsipaalomandis 

oleva Lokumärdi hoonete teenindamiseks vajaliku maa 

suuruseks 1,7 ha; Otepää valla munitsipaalomandis 
oleva Luiga abihoone tenindamiseks vajaliku maa suu-
ruseks 0,5 ha.
 Otsustati pidada võimalikuks Kaljo Viin`i omandis 

oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega eras-
tamist.
 Otsustati anda nõusolek Pikk 24 katastriüksuse ja-

gamiseks.
 Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa 

Johannes Laak`ile ja Tiit Kõrgessaar-Arule, Linda 
Haldmale, Maret Pahapillile.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihan-

ke “Otepää valla teede ja tänavate talihooldus 2008/
2009” avatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus 
Kristjan Rõivassepp, Ülle Veeroja, Urmas Jaagusoo.
 Otsusutati moodustada ajutine komisjon riigihan-

ke “ Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmi-
ne” avatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus 
Kristjan Rõivassepp, Urmas Jaagusoo, Ülle Veeroja, 
Miia Pallase.
 Otsustati anda nõusolek MTÜle Terje Treimanni 

Tantsustuudio viia läbi Otepää valla haldusterritooriu-
mil noortelaager ajavahemikus 24.-29.10.2008; OÜle 
Semolen Koolitus viia läbi Otepää valla haldusterri-
tooriumil noortelaager ajavahemikus 24.-28.10.2008.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetus ühele vallako-

danikule.
 Otsustati määrata ranitsatoetust 31-le Otepää valla 

kodanikule.
 Otsustati lähetada Otepää vallavanem Aivar Pärli 

teenistuslähetusse Ungari Vabariiki, Somogy omava-
litsusse. 

veldusarve, SEB Eesti Ühispank 9. Ei ole 10. Sõiduauto 
liising 91 318 krooni +km 11. Vanemahüvitis.
17) 1. Ivari Viigimets 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Ei ole 6. sõiduauto 
Volkswagen Passat 2004 a 7. Ei ole 8. Hansapank 
arveldusarve, Hansapank krediitarve, SEB Eesti 
Ühispank arveldusarve 9. Hansapank 130 000 krooni 
10. Ei ole 11. Töötasu, AS Otepää Veevärk.
18) 1. Aivar Nigol 2. Volikogu liige 3. Otepää 
Vallavolikogu 4. Puudub 5. Korteriomand Valgamaa 
Otepää vald, elamumaa 2 tk Valgamaa Otepää vald, 
elamumaa Tartumaa Ülenurme vald 6. Mootorratas 
Yamaha 1996 a. 7. OÜ Otepää Kommerts osak 1 tk 
nimiväärtus 64 000.- krooni, OÜ Otepää Golf osak 1 
tk nimiväärtus 65 000.- krooni 8. SEB Eesti Ühispank 
arveldusarve, EVP konto, SEB Eesti Ühispank krediit-
kaart 9. SEB Eesti Ühispank 98 085,65.- krooni, SEB 
Eesti Ühispank 26 730, 61 EUR 10. 2 hüpoteeki 11. 
Töötasu, Võru Linnavalitsus.

Otepää Vallavalitsuse liikmed
1) 1. Ülle Veeroja 2. Vallavalitsuse liige 3. Otepää 
Vallavalitsus 4. Puudub (vallavalitsuse liikmetele ei ole 
tasu määratud) 5. Korteriomand Haapsalus 6. Ei ole 
7. OÜ Frant osa 2 tk nimiväärtus 100.- krooni 8. SEB 
pank arvelduskonto, krediidiarve, kogumispensioniar-
ve, Hansapank arveldusarve, krediidiarve 9. Ei ole 10. 
Ei ole 11. Töötasu, Otepää Vallavalitsus.
2) 1. Kristjan Rõivassepp 2. Vallavalitsuse liige 3. 
Otepää Vallavalitsus 4. Puudub (vallavalitsuse liikme-
tele ei ole tasu määratud) 5. Ei ole 6. Ei ole 7. Ei ole 8. 
SEB pank arveldusarve, Hansapank arveldusarve 9. 
SEB Ühisliising liisinguleping sõiduauto kasutusrent 
10. Ei ole 11. Töötasu, Otepää Vallavalitsus.
3) 1. Aare Matt 2. Vallavalitsuse liige 3. Otepää 
Vallavalitsus 4. Puudub (vallavalitsuse liikmetele ei ole 
tasu määratud) 5. Elamumaa Valgamaa Otepää vald 6. 
Ei ole 7. Ei ole 8. SEB pank arveldusarve, Hansapank 
arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole 11. Töötasu, Otepää 
Vallavalitsus.
4) 1. Marika Ein 2. Vallavalitsuse liige 3. Otepää 
Vallavalitsus 4. Puudub (vallavalitsuse liikmetele ei ole 
tasu määratud) 5. Maatulundusmaa Valgamaa Otepää 
vald, maatulundusmaa Võrumaa Varstu vald, korte-
riomand Võrumaa Võru linn. 6. Ei ole 7. Ei ole 8. 
Hansapank arveldusarve 9. Ei ole 10. Hüpoteek Eesti 
Vabariigi kasuks. 11. Töötasu, Otepää Vallavalitsus.

Avalikud arutelud
 Otepää Vallavalitsus korraldab Vidrike külas Inni 

järve läheduses asuvate Laasi ja Väike-Laasi kinnistute 
detailplaneeringu täiendava avaliku arutelu 03.10.2008. 

PLANEERINGUD

a. kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse ruumides aadressil 
Otepää, Lipuväljak 13.
   3,2 ha suurusele planeeringualale kavandatakse 
kuus elamukrunti. Kahel krundil taotletakse ehitusõi-
gust ühele elamule ning neljal krundil ühele elamule 
ja ühele abihoonele.

Kehtestamised
 Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Sihva külas asu-

va Lasketiiru kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu 
avalikult väljapanekult ei laekunud ühtegi ettepanekut 
ega vastuväidet.
 Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Nüpli kü-

las asuvate Karupesa kinnistu detailplaneeringu ja 
Tamme I kinnistu detailplaneeringu.

Lasteaia Pähklike teated
Lasteaias Pähklike alustab beebikool. 
23. septembril kell 12.00 kohtumine Annika 
Meistrega. Vestleme beebide võimlemisest. 
Soovi korral hakkab tegutsema regulaarselt.

Alates 6. oktoobrist esmaspäeviti kell 11.15 (kel-
laaeg võib muutuda vastavalt osalejate soovile) 
muusikalised tegevused beebidele. Juhendaja 
Meeli Rammul (tasuta).

Ootame kõiki huvilisi 23.09. kell 12.00 ja 6.10. 
kell 11.15 lasteaia Pähklike saali.

Eksliibriseklubi 
neljapäeval, 18. septembril kell 19.00 

Nüplis G.W.Õie majamuuseumis.

Anett All  27. august
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Lõvid ulatavad käe 
Otepää abivajajatele

Taaskohtumised 

Otepää Kultuurikeskuses 
18.09.  kell 20.00 KINO Komöödia Zohan 

- eriväelasest juuksur. Pilet 20.-

Otepää Lionsklubi, mis on tegut-
senud juba kuusteist aastat, sai 
tänavu uue ja ambitsioonika 

presidendi. 1. juulist asus ühenduse juhiks 
Indrek Tiido (pildil), kes lubas, et sel aastal 
saab klubi tegevus olema nähtavam, kui 
kunagi varem. 
   Avalike ürituste kaudu soovitakse leida 
populaarsust ja äratada huvi heategevusliku 
liikumise vastu kohaliku elanikkonna seas. 
Seeläbi loodavad lõvid kaasata klubi koos-
seisu ka teotahtelisi uusi liikmeid.
   Tiido tuletas meelde, et heategevuslikes 
ettevõtmistes on Otepää lionsid osalenud 
juba mitmel aastal. “Mullu viisime läbi 
ulatusliku kampaania “Saa nägijaks”. 
Kogutud annetustest saime finantseeri-
da nägemisuuringud Otepää ja Palupera 
valla põhikoolides ning aitasime piirkon-
na üheksal lapsel saada prillid. 
   Ta nentis, et heategevuslikel eesmärki-
del annetuste tegemine võiks olla toime-
tulevate kodanike poolt oluliselt aktiivsem. 
Selleks ei piisa osalemisest rahvusvahelistes 
ja üle-eestilistes kampaaniates, vaid klubi 
eesmärgid ja tegevused peavad olema 
eelkõige seotud Otepää piirkonna abiva-
jajatega. “Kavas on luua sotsiaal- ja kriisiabi 
fond, mis on otseselt suunatud raskustesse 
sattunud Otepää piirkonna inimeste toetu-
seks,” lubas uus president. 

   Tiido kinnitas, et tema eesmärgiks on 
ühendusega liita uusi tegusaid inimesi. 
“Ootame aktiivseid inimesi meiega ühine-
ma, sest vajame värskeid mõtteid ja tegijaid. 
Klubiline liikumine on ka vaheldusrikas 
seltsielu väljund. Korrapärased koosolekud 
ja kohtumised teiste piirkondade lionsitega, 
kultuuriüritused ja arendavad mõttetalgud 
on heategevusliku liikumise lahutamatu 
osa,“ lausus ta. 
   Uus president rõhutas, et Otepää 
Lionsklubil on kavas hakata toetama ka 
kodanikualgatuslikke projekte. “Kui Otepää 
piirkonna kodanikel on häid mõtteid, aga 
napib vahendeid nende elluviimiseks, 
võivad nad pöörduda meie poole. Oleme 
valmis nõu ja jõuga appi tulema,” rõhutas 
Tiido. 

EGON VALDARU

Väike Vidrike kool sulges oma uksed 1956. 
aastal, olles õpetanud lapsi 180 aastat. Kooli 
vilistlased kohtusid esmakordselt Eesti Vabariigi 
ajal 2001. aastal vana koolimaja õuel, tähistades 
oma kooli 225. sünnipäeva.
   Kokkusaamised kujunesid traditsiooniks. 
Taaskohtuti 2006. aastal, siis juba vilistlase Eda 
Raudsepa kaunis kodus, Väike-Ojamäe talus.
   Mida aasta edasi, seda „nooremaks“lähevad 
vilistlased. Väike-Ojamäe talus oldi koos eelmi-
sel aastal ja samas kohtuti ka käesoleva aasta 
19. juulil. Koos olid koolikaaslased kolmest aas-
takümnest. Vanim vilistlane Linda Jõela (Levol) 
käis Vidrike koolis eelmise sajandi kolmeküm-
nendate aastate algul ja nooremate koolitee 
lõppes viiekümnendate keskel koos kooli sulge-
misega.
   Kokkutulijate vanus oli kõrge, kuid vaim noor. 
Muusikalise kavaga esines Sõnade trio Heino, 
Vaike ja Viivi, kes on oma ala profid. Lõbusa 
estraadiloo esitas Eda kostümeerituna Kooli-
Leenuks koos oma „tütardega“. Kokkutulekust 
võttis osa ka Otepää vallavanem Aivar Pärli, 
kelle arvates säärane traditsioon on väga ilus ja 
peaks jätkuma.
   Nõnda möödusid tunnid kiiresti laulu, mängu 
ja mineviku meenutamisega. Lisaks vaimutoi-

dule turgutati vahepeal ka keha Eda pakutud 
maitsva lõunasöögiga.
   Ilusalt kokkutulekult lahkuti mõttega, et koh-
tume jälle järgmisel aastal, kui jumal aastaid ja 
tervist annab ning Eda korraldab ja kutsub.

Ilmjärve koolis
Ilmjärve kool sulges oma uksed 1977. aastal, 
olles selle ajani andnud kooliõpetust 210 aastat.
   Endiste õpilaste ja õpetajate kokkutulekud on 
olnud korduvalt juba 1986. aastast. Esimesest 
kokkutulekust kirjutab oma mälestustes 1943. 
aasta kooli lõpetaja Hilda Niklus (Raudsepp): 
„Päiksepaistelisel suvehommikul, kui Ilmjärve 
kooli kokkutulekule 1986. aastal sõiduautode 
voor veeres, ei jäänud kellelgi tähele panemata 
endist kooliteed ümbritsev loodus, mis ürgse 
jõuga on kasvatanud kõik teeäärsete kraavide ja 
pervede põõsad tihedaks võsaks. Kitsas looklev 
tee oli nagu roheline tunnel. 
   Koolimaja ise lausa uppus rohelusse. Kõik 
30-50 aastat tagasi istutatud väikesed puud on 
ajapikku kasvanud kahekorruselisest koolima-
jast kõrgemaks. Kohtumised koolimaja õues 
olid südamlikud. Terekäsi, rõõmsaid naeratusi 
ja meenutusi jätkus enne aktuse ametlikku osa 
paariks tunniks. Suurem enamus, kelle elukohad 
kaugemal, polnud aastakümneid enam koolima-
jas käinud ega koolikaaslastega kohtunud. Pä-
rast koolikella helisemist kogunesime saali. Võib 
öelda, et kõik me oleme tundmatuseni muutu-
nud. Uskumatu, et need hallijuukselised, kiilas-
päised, vuntsidega, prillidega, kõhukad, turjakad 

ja muidu tüsedad isad ja emad, vanaisad ja 
vanaemad on kunagi olnud praeguses mõistes 
mürsikud ja õpetajate närve söönud, nüüd aga 
valdavas osas ammu pensionärid.“
   Käesoleva aasta 19. augustil, järjekordsel kok-
kutulekul, olid mõtted ja tunded üldiselt samad. 
Ainult osavõtjate arv oli kahanenud 132-lt 75-ni, 
sest aeg on teinud oma töö ja vilistlaste read on 
hõrenenud. Seda suurem oli aga kohaletulnute, 
eelmise sajandi 30.-70. aastate kaasteeliste kok-
kusaamise rõõm.
   Kokkutulekut alustati vana koolimaja juures 
ühispildistamisega. Tervitused ja head soovid 
kokkutulnuile tõi Pühajärve põhikooli direktor 
Miia Pallase. Pärast jalutuskäiku kooliaias sõide-
ti edasi Tõutsi külakeskusesse Lokumärdi tallu. 
Ühises piknikulauas möödusid tunnid meenu-
tuste ja mälestuste pajatamisega õpinguaegse-
te meelislaulude saatel.
   Lauludega kodust ja koolist esines Pühajärve 
põhikooli tütarlaste ansambel õpetaja Lii Peter-
soni juhatusel. Ülevaate kooli ja küla arengust 
läbi kolme sajandi esitas vilistlane Valter Luuse 
tema poolt koostatud ja kirjastuses trükki oota-
va koolikroonika alusel. Huviga kuulati endiste 
õpetajate Jaan Kivisaare (1890-1900) ja Salme 
Müürsepa (1923-1943) kirjalikke mälestusi Maie 
Eensalu esituses. Kogu koosviibimise aja olid 
vaadata arvukad fotod kooli ajast ja eelmistest 
kokkutulekutest koos selgitavate tekstidega.
   Tasuti ka mälestuvõlg Lokumärdi talule. 70 
aastat tagasi (1938) viidi siit talust ja istutati koo-
liaeda mäletustamm, mida vilistlased tunnevad 
presidendi tammena. Nüüd istutati Lokumärdi 
taluparki mälestuspuuna hõbekuusk. Töö tegid 
Ilmar Kasemets ja Aksel Laul (koolilõpetajad 
1938. ja 1939. aastal), kellest esimene oli ka 
1938. aastal presidendi tamme istutaja.
   Järgnevas piknikulauas kuulati tervitusi ja mä-
lestusi sõna-, luule- ja laulu-vormis õpetaja Vil-
ma Tuubeli, õpilaste Aino Sõstra (Ilves), Elmar 
Nautsi, Aksel Laulu, Valdo Pabsteli jt poolt.
   Kokkutulek jõudis lõpule, kahju oli lahkuda. 
Uuesti otsustati kohtuda Lokumärdil aastal 
2010.
   Meie kokkusaamise korraldamisel andsid hin-
damatu panuse Maie ja Lembit Eensalu, Pille ja 
Peeter Kangur, August ja Toomas Vernik ning 
Mati Naruski. Vilistlaste poolt nendele suurim 
tänu. Hea koosviibimise tagasid aga kõik vi-
listlased, sest nad olid juhindunud kokkutuleku 
kutsest, võtnud kaasa ilusa ilma, rõõmsa tuju ja 
meeldivad koolimälestused.

VALTER LUUSE
õppis Vidrike koolis aastatel 1937-1941 ja Ilm-

järve koolis aastatel 1941-1943

Vidrike koolis

Otepää valla eakad!
19. septembril kell 18 koguneme Ote-

pää kultuurikeskusesse hooaja
AVAÜRITUSELE.

Võtame arutada klubi hetkeseisu ja rää-
gime kõigest, mis hingel või meie valla 
elus häirivat.
   Õhtu lõpetame tantsuga.

Seniorklubi juhatus

Kõik-kõik on uus 
septembri kuus...
Nii ka lasteaias Pähklike

Vihmavalingute ja lehtede langemise aeg on kätte jõudnud. 
Mõeldes tagasi möödunud suvele, siis vihmahoogude sa-
gedus sügise privileeg enam ei olegi. Sügise sünnipäevakuu 
esimesel päeval seavad end kooliteele koolilapsed ja laste-
aiaväravast astuvad sisse mudilased. Tulevad lapsed, kellele 
aed, teerada ja lasteaiamaja tuttavad ja lapsed, kellele kõik 
uus ja esialgu on pisut kõhedusttekitav. Ja nagu ikka septem-
brikuus, on ka algaval õppeaastal Pähklikeses palju uut.
   Muudatused said alguse suvekuudel, mil lasteaia hoovil 
oli näha palju askeldamist. Töid alustati nii väljas kui ka sees. 
Suurim ettevõtmine oli lasteaia katuse renoveerimine. Selle 
taga seisid ootel kõik tööd siseruumides. Summa, mis kulus 
katuse kordasaamiseks, oli nii suur, et eelarvest seda leida 
oli raske. Siinkohal tulid appi Otepää reformierakondlased, 
kelle abil saadi 800 000 krooni lisaraha. Toetuse tulemusena 
sai korda lasteaiahoone katus ja tänu tööde odavnemisele 
ka varjualused õuealal. Tõhusat tööd kogu summa efektiivse 
kasutamise nimel tegid abivallavanem Kristjan Rõivassepp 
ja arendusnõunik Mati Lüdimois. Töid nimetatud objektidel 
teostasid korrektselt ja tähtajaliselt K-kate Tallinnast ning 
Otepää kohalik ettevõte OÜ Vesilood. 
   Saanud julgustust katuse probleemi lahendusest, võtsime 
ümberehitusi ette ka siseruumides. Käesoleval aastal oli 
prioriteediks õpetaja abide tööruum ehk nõudepesuruumid 
rühmades. Ümber ehitati üks sein ning välja vahetati si-
sustus. Heaks investeeringuks peame nõudepesumasinate 
paigaldamist, mille tulemusena on õpetaja abil nüüd rohkem 
aega laste jaoks. Kogu lasteaia tegevus käib ju ainult ühe 
lõppeesmärgi nimel, et lapsel lasteaias oleks hea olla. Nõude-
pesuruumide ümberehitamisega tegeles VS Invest. 
   Lisaks eespool nimetatule ehitas firma ENEREL ümber 
elektrikilbid ning tegi osaliselt elektritöid rühmades. Pääste-
teenistuse nõuetele vastavalt paigaldati tuletõkkeuksed maja 
eri osade vahele. Laste ja personali turvalisuse tagamiseks 
on seega esmased abinõud tarvitusele võetud. Siinkohal 
nimetan ka tulekahjusignalisatsiooni olemasolu, mis sai pai-
galdatud 2007. a. sügisel.
   Loomulikult on Pähklikeses alati suurteks abilisteks olnud 
lapsevanemad. Seekord on hea meel tänada Janek Sakkist 
kiige kordategemise eest. 
   Kui lasteaias juba kord vilgas askeldamine käis, et saanud 
meiegi niisama istuda. Majandusjuhataja Vivika Lemmatsi 
eestvedamisel kirjutasime kirja ES Sadolin Aktsiaseltsile. 
Palusime neilt sponsorlust Pähklikese kasvukeskkonna 
rõõmsailmelisemaks muutmisel. Meile tuldi vastu ning 
peagi saabusid soovitud toonidega värvinõud lasteaeda. 
Mis siis muud kui pärast puhkust töösse sisseelamiseks ise 
maalritöid proovima! See oli päris vahva! Uue ja värskema 
väljanägemise said köök, koridor, kabinetid, saali põrand ja 
osaliselt ka rühmaruumid. Võibolla mitte nii professionaalne 
töö, kuid oma tehtud ja omanäoline kindlasti.
   Abi on vajatud Pähklikeses aastaringselt. Ikka ja jälle on 
leidunud nii Otepääl kui ka kaugemal inimesi, kes on meile 
appi tulnud. On leitud aega ja võimalusi oma tegemiste 
kõrvalt. Mõnikord suisa muidu – ilma igasuguse tasuta. 
Lihtsalt eesmärgiga väikestele inimestele rõõmu valmistada. 
Kuigi vahest jääb südamesse tunne, et me ei jõudnud või ei 
saanud piisavalt tänulikkust näidata, teadkem, et oleme tänu-
likud ja hindame kõrgelt teie panust. On hea meel tõdeda, et 
laste heaolu ja tegemised Pähklikeses paljudele inimestele 
korda lähevad ning vastutulelikkus ja altruism pole meist 
kadunud.
   Lisaks füüsilisele õpi- ja kasvukeskkonnale on meil uut ka 
vaimses keskkonnas. Pähklikeses alustasid tööd kaks uut 
inimest. Lasteaiaõpetaja Marika Soidra puhul võib öelda, et 
ring sai täis ja Marika leidis taas tee Pähklikesse. Muusikaõpe-
tajana alustas tööd Meeli Rammul. Lasteaias 24 aastat muu-
sikaõpetaja ametit pidanud Varju Teder otsustas kasutada 
lasterikka pereema eelisõigust ettenähtust varem puhkusele 
minna. Aitäh Varjule tehtud töö eest! Õpetaja abi Marit Komp 
alustas sellest õppeaastast lasteaiaõpetajana. 
   Tänan kõiki koostööpartnereid ning soovin tasakaalukat 
alanud 2008/2009. õppeaastat!

Otepää lasteaia Pähklike juhataja PILLE VILLEMS

Võimlemisklubi “Gymnastic” kutsub

Otepääl alustab tööd võimlemisklubi “Gymnastic”, kes on 
tegutsenud juba 10 aastat Mart Reiniku Günaasiumis. Meie 
eesmärgiks on tervise tugevdamine läbi aktiivse liikumise, 
liikumisharjumise ja õige rühi kujundamine. Muusika ja 
akrobaatiliste elementidega arendatakse osavust ning koordi-
natsiooni.  
   Võimlemistundides osalevad tütarlapsed sooritavad pain-
duvust, kiirust ja jõudu arendavaid harjutusi. Aasta jooksul 
õpitud kavad esitatakse kultuuri- ja spordiüritustel. 
   Rühma oodatakse tütarlapsi vanuses 7-17 aastat, kes on 
huvitatud sportlikust liikumisest võimlemisevahenditega ja 
erinevatest tantsustiilidest. Treeningud toimuvad Otepää Kul-
tuurikeskuses kolmapäeval ja neljapäeval algusega kell 14.00.
   Treeningtasu on 200 krooni kuus, ettemaksuga 3 kuud 
500 krooni. Tasuda treeneri kätte kuu viimasel nädalal. 
Soovi korral ülekandega MTÜ Spordiklubi Gymnastic a/a 
221042274916. 
   Ootame huvilisi alates 1. oktoobrist, eelregistreerimine 
Kersti.poska@khk.tartu.ee, tel 5211 803. 

Otepää Palveränduri Koguduses toimub

HIINA PÄEV.

Pühapäeval, 14. septembril kell 11.00 
vaatame videofilme Hiinast ja tutvume 
sealse eluga. 
   Külas noor perekond, kes 7 aastat seal 
elanud. Sööme Hiina toitu.

Olete kõik teretulnud!

19. 09. kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY. KOLM 
PÕRSAKEST samanimelise muinasjutu 
ainetel.

Lavastaja Kadri Paldra, muusika Eero Svarval, 
tants Ulrika Tolberg.

Pilet 50.- tund enne etenduse algust.

4. 10. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses tea-
ter ”Vanemuine” etendus VABAMÕTLEJA.

   PILETID 150.-/100.- müügil Otepää 
Turismiinfopunktis, Otepää Kultuurikeskuses (E-R 
kell 9-13.00) ja enne etendust kohapeal.
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Avatud Hellenurme Noortekeskus 
käis rukkimaarjapäeval

Projekt

OLGA LÜTIKÄINEN
28.12.1917-26.08.2008

On inimesi, kes on sooja hommiku 
sarnased…
   Sina, tädi Olga olid just see inime-
ne. Oma vaiksel ja rahulikul moel 
tundsid sa rõõmu kõigist – lastest, 
kolleegidest, oma perest, naabritest. 
Meil oli kooli mõnus tulla, alati oli 
klass soe, puhas. Talvel oli sul palju 
tööd – lund rookida,puid kuurist 
tuua. Aga sa ei kurtnud kunagi. Ja 
sul oli alati aega küsida, kuidas meil 
läheb ja ka aega ära kuulata. 
   Meie jaoks algas kevad sinu aiast. 
Esimesed lumikellukesed, krooku-
sed, priimulad õitsesid just sinu 
akna all. Ja need võrratud tokkroo-
sid, mille üle sa uhkust tundsid!
   Mälestus sinu südamesoojusest 
jääb meid saatma alati.

Endise Nõuni algkooli pere

AHN  paneb Palupera 
valla noored tegutsema

Palupera vallavalitsuses 10.09.2008:

 Määrati teenindusmaa suurus – 1330 m² ja piirid 
Hellenurme mõisa tõllakuur ehitise juurde Hellenurme kü-
las. Katastriüksus nimetati - Mõisa tõllakuur. Teenindusmaa 
ja munitsipaliseeritava katastriüksuse sihtotstarbeks on toot-
mismaa.
 Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Mõisa tõlla-

kuur katastriüksuse maksumus 2660 krooni.
 Määrati teenindusmaa suurus – 5000 m² ja piirid Soe 

laut ehitise juurde Atra külas. Katastriüksus nimetati – Soe 
laut. Teenindusmaa ja munitsipaliseeritava katastriüksuse 
sihtotstarbeks on tootmismaa.
 Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Soe laut ka-

tastriüksuse maksumus 10000 krooni.
 Väljastati ehitusluba Palupera vallale Palupera külas 

Palupera põhikooli kinnistul mõisahoone katuse restau-
reerimiseks ja remondiks. Ehitusluba vajalik rahastamise 
taotluse esitamisel.
 Väljastati kasutusluba Nõuni külas Nõuni reservpuur-

kaevu kinnistul puurkaevule ja veetorustikule.
 Väljastati kasutusluba Atra külas 10/04kV alajaamale ja 

10 kV ning 0,4 kV kaabelliinile.
 Väljastati kasutusluba Astuvere külas M-R A. ja K.R elekt-

rivõrguga liitumisühendusele.
 Väljastati Hellenurme külas Ääremaa kinnistul rekonstru-

eeritud Hellenurme noortekeskusele kasutusluba.
 Anti üks ühekordne toetus summas 300 krooni, kolm 

matusetoetust a´ 2000 krooni, neli ühekordset toetust ra-
vimite ostuks kogusummas 2630 krooni ja üks sünnitoetus 
2000 krooni.
 Tunnistati edukaks FIE Tõnu Kukk pakkumus Nõuni 

külas Uibo-Ronga vallateel truubi ehitamiseks.

AMETLIK INFO

16. augustil käis MTÜ Avatud 
Hellenurme Noortekeskuse 
pere ühiskülastusel Eesti 
Põllumajandusmuuseumis 
rukkimaarjapäeval. Ava-
sõnadele  järgnes lõikuse 
õnnistamine, kohal olid ka 
Rukkikuningas Hans I ja 
Rukkirüütlid. 
   Sõnas anti ülevaade rukki-
kasvatuse hetkeolukorrast ja 

oma silmaga sai näha masi-
naga rehepeksu. Meie leiba 
ja selle saamiseks tehtavat 
rasket tööd on üha järjest 
enam austama hakatud. 
Esiisade leivavilja kasvata-
mine, koristamine, jahust 
leivapätsi saamine oli väga 
huvitav teave. Maitsmiseks 
oli taluleiba, mett ja suur-
tele mõdugi. Kes tahtis, 

MTÜ Avatud Hellenurme Noorte-
keskus viis 2008. aastal ellu Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfon-
di (EAFRD), Külade uuendamise ja 
arendamise investeeringutoetuse 
abiga noortekeskuse hoone projek-
teerimis- ja ehitustööd.  
   Projekteerijaks oli Tareke Projekt 
OÜ ja ehitajaks Elta Ehitus OÜ. 
Projekti kogumaksumus oli 700 000 
krooni, s.h. omaosalus 10%. 
   Ehitustööde projekti järgselt teos-
tati ehitustöid siseruumides, ehitati 
hoone ventilatsioon, paigaldati kaks 
soojuspumpa, ehitati kamin, teostati 
elektriinstallatsioonitööd (s.h. uued 
valgustid), valmis kööginurk ja 
vahetati välja keskuse aknad ning 
soojustati laed. Oleme toetajatele 
siiralt tänulikud, et meie noortel on 
nüüd nii rõõmsavärvilised ja hu-

based ruumid. Ehitustöödejärgsel 
koristusel, mööbli jm. paigaldamisel 
olid noored ise agaralt abiks. 
   Avaüritus, kus tahetakse veelkord 
tänada kõiki asjaosalisi, toimub 
peagi. 
   Kutse sai Palupera vallavolikogugi, 
kes saab tehtut hindama tulla, viies 
oma septembrikuise istungi läbi just 
uues kuues ruumides. 

Projektijuht TERJE KORSS

võis mekitavat kaasagi osta, 
samuti käsitööesemeid. 
Ringsõit sai tehtud ühiselt 
hobuvankril, tutvutud muu-
seumi eksponaatidega nii 
sees kui ka väljas. 
   Päikseline päev oli toonud 
kokku hulga rahvast. Koju 
saabusime tagasi rõõmsa-
tujulistena ja natuke jälle 
targematena.

Käesoleva-aastasel avatud noortekeskuste pro-
jektikonkursil toetatud projektide tegevus on 
suve viimase kuuga hoo sisse saanud. Üheks 
toetatud projektiks oli MTÜ Avatud Hellenurme 
Noortekeskuse projekt „Noorte omaalgatuslike 
ürituste, tegevuste teostumine“, mis on au-
gustikuus jõudnud juba päris mitme üritusega 
hakkama saada. Projekti eesmärgiks on läbi eri-
nevate projektitegevuste aidata kaasa Palupera 
valla noorte kogukonnatunde suurendamisele ja 
omavahelise suhtlemise võimaldamisele. Selle 
eesmärgi täitmiseks korraldavad vabatahtlikud 
ühingu eestvedajad koos noortega mitmeid üri-
tusi aasta lõpuni. 
   Projekti avaüritus toimus 10. augustil, kui Silla 
talus Pastaku külas leidis aset spordipäev. Koha-
le oli tulnud umbes 26 aktiivset noort inimest. 
„Spordipäeva soojendusvõistluseks oli lõbus 
teatejooks. Edasi läks juba individuaalaladega. 
Poisid viskasid kummikut ja tüdrukud samal ajal 
hüppasid kaugust. Pärast oli vastupidi,“ kirjeldas 
spordipäeval ette võetud tegevusi 17aastane 
Hele-Riin Udeküll.
   „Sai jõudu katsuda ka köieveos. Samal ajal, 
kui suuremad köit vedasid, said väiksemad pal-
liga ämbrisse täpsust visata. Võistkondlikud alad 
olid rahvastepall ja korvpalli vabavisked. Peale 
korralikku sportimist sõime sooja suppi,“ jätkas 
Hele-Riin spordipäeva kirjeldamist. Lõpetuseks 
lisas ta, et tema arvates läks päev igati korda ja 
kõigil oli tore. 
   12. augustil leidis nimetatud projekti raames aset 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu seiklusmatk „Foto-
jaht looduses“. „Jagunesime kolme 6liikmelisse 
gruppi, iga grupp sai kaasa raja legendi, digifo-
toaparaadi ja fotod objektidega lähiümbrusest. 
Fotodele on lisatud lustakas lisaülesanne, mis 
meeskonnal ühiselt fotoaparaati tuli jäädvustada. 
Nii tuli vahepeal rollimängus osaleda jänesena, 
hundina, muumiana, rähnina, ja muu sarnasena. 
Iga tiim sai oma lustakatest piltidest CD koju 
kaasa,” kirjeldab fotojahi põhimõtteid õhinal üks 
seiklusmatkajatest, 18aastane Rene Korss.
   16. augustil käisid Avatud Hellenurme Noor-
tekeskuse noored ühiskülastusel Eesti Põlluma-
jandusmuuseumis rukkimaarjapäeval. „Avasõ-

nadele järgnes lõikuse õnnistamine, kohal olid ka 
Rukkikuningas Hans I ja Rukkirüütlid. Sõnas anti 
ülevaade rukkikasvatuse hetkeolukorrast ja näha 
sai oma silmaga masinaga rehepeksu,“ jutustab 
rukkimaarjapäeval nähtut 13aastane Fred Korss. 
Tema sõnul sai seal näha, kuidas Eesti musta 
leiba ja selle saamiseks tehtavat rasket tööd on  
järjest enam austama hakatud. 
   Järgmisena on Avatud Hellenurme Noorte-
keskusel plaanis septembris pidada lauatenni-
seturniir, oktoobrikuus käia Tartus AHHAA 4D 
elamuskinos. Sügiskoolivaheajal plaanitakse käia 
Pühajärve puhkekeskuses ujumas ning külastada 
Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi muuseumitundi 
„T-särgi kromatograafia“, kus saab ise endale 
T-särgi teha. Aasta lõpetatakse Eesti Põllumajan-
dusmuuseumi jõuluprogrammi külastusega ning 
projekti kokkuvõtetega.
   Noortekeskuse vabatahtliku noorsootöötaja ja 
Palupera vallavanema Terje Korssi sõnul on selle 
projekti juures oluline noorte endi roll ürituste 
planeerimises, üritustejärgne tagasiside kogu-
mises, koosistumine ja tegevuste analüüs. Korsi 
sõnul tugevneb side eri vanuses noorte vahel ja 
antud projekt mitmekesistab maanoore võimalu-
si veeta oma vaba aega.

SIIRI LIIVA
Valga Maavalitsuse noorsoostöö peaspetsialist

Palupera kool Palupera 
mõisahoones – 75
Käes on jälle sügis ning alanud on järjekordne kooliaasta, kellele 
oodatult, kellele kardetult. Nii ka Palupera kooli õpilastele. Ometi 
ei ole see meile just päris tavaline aasta, sest sellel aastal tähis-
tab Palupera põhikool juubelit – 75 aastat on kool tegutsenud 
oma praeguses asukohas, Palupera mõisa hoonetes. 
   Tegelikult sai kool Palupera-mail alguse küll palju varem, 
1776. aastal, kuid see, kus tol ajal koolitunde anti, on teadmata. 
Samuti on teadmata, kui palju õpilasi tol ajal koolis käis või kes 
lapsi õpetas. Rohkem on teada 20. sajandi algusest, kui näiteks 
1903/1904 õ/a-l õppis koolis 23 last ja nende õpetajaks oli A. 
Rose. Järgmised kümmekond aastat kulgesid koolile vaevarik-
kalt, rahutu aeg põhjustas mõnegi õppeaasta vahelejäämise. 
   Paremad ajad saabusid 1917. aastast, kui kooli tuli tööle 
Leida Miks (Lattik), kes juhatas kooli kuni 1944. aastani. Selle 
aja jooksul tegi Palupera kool läbi suured muutused: algselt 
kaheklassilisest algkoolist sai 1934. aastal 6-klassiline; 1933. 
aastal koliti vanast, amortiseerunud koolitarest uude asukohta, 
Palupera mõisahoonesse. 
   Kolimisele eelnes pikk ja närvesööv võitlus tollase Palupera 
valla volinike, peremeeste, Tartumaa koolivalitsuse, Hellenurme 
algkooli juhataja ja lastevanemate vahel. Võitlus lõppes sellega, 
et 1933. aasta aprillis otsustas Tartu Maakonna Volikogu viia 
Palupera kool üle Palupera mõisahoonesse. Juuni alguses algas 
remont ja kolme kuuga ehitati valmis kaks klassiruumi, kaks 
magamistuba, 2toaline korter õpetajale ja üks ruum internaadile 
õppimiseks ja toiduvalmistamiseks. Ligi sada talgulist korrastas 
pargi ja rajas väikese aia.
   10. septembril toodi kooli vara vanast asukohast hobuvankri-
tega uude koolimajja ning 17. septembril võidi pidada avapidu. 
Järgmisel päeval alustas õppetööd 1. klass, kuid 2.-5. klass 
pidi ootama veel paar nädalat, enne kui õpilased said end uues 
koolimajas sisse seada. Esimesel mõisa-aastal õppis koolis 80 
õpilast.
   Mõisaperioodil on koolil olnud nii paremaid ja halvemaid 
päevi, õpilasi on olnud paarikümnest  160ni, ometi on kõigist 
raskustest ühisel nõul ja jõul üle saadud ning praegu jätkab 
kool oma tegevust põhikoolina. Käesoleval õppeaastal on kooli 
nimekirjas 72 õpilast, esimesse klassi astus neli õpilast.
   Kogu Palupera koolipere on õnnelik, et saame õppida ja tööta-
da nii kenas ja hea auraga kohas, nagu seda on meie koolimaja, 
mis on küll võib-olla pisut väike, kuid see-eest väga hubane. 
Soovime oma rõõmu jagada kõigi inimestega, kellel on meie 
kooliga seotud häid mälestusi või kes lihtsalt meie kooli vastu 
huvi tunnevad. Neid ootame külla 17. septembril, oma kooli 
sünnipäeval.

Palupera PK eesti keele õpetaja URVE VIITKAR

75 AASTAT KOOLI  Palupera mõisas
Aastapäeva tähistame „LAHTISTE USTE„ PÄEVAGA 

17. SEPTEMBRIL 2008 
alates kella 8.30st on võimalus külastada ÕPPETUNDE,  
  jalutada KOOLIMAJAS ja PARGIS.
Kell 14.00 – AKTUS.
Kell 15.00 – Tänukontsert, esineb meeskvartett UR2KAM.

OOTAME KÜLLA!

Olete oodatud sünnipäevale
Ah et sügis peab sünnipäeva? Küsite, 
et kus?

Eks ikka Nõuni kultuurimajas, 
19. septembril kell 18.

Mida ootab sünnipäevalaps 
kingituseks?

Värvilisi sügiskimpe, toredaid meister-
disi juur- ja puuviljadest, aias kasvanud 
pirakaid nunnusid, perenaistelt magu-
said moose ja soolaseid hoidiseid.

Mida sünnipäeval tehakse?
Nagu ühel vahval sünnipäeval ikka 
– mängitakse, tantsitakse ja ollakse 
lõbusad.

   Olete kõik oodatud!
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Juubeliaktus Aakre 
Algkoolis

20 aastat tagasi taasavati Aakre kool. Selle 
sündmuse pidulikuks tähistamiseks olid oma 
kodukooli külla tulnud poisid ja tüdrukud, 
kes said oma aabitsa 20 aastat tagasi reno-
veeritud koolimaja avaaktusel. Kooli kutset 
olid kuulda võtnud Heidi Laul, Kairi Laikask 
(Nagla), Gunnar Järv, Enno Laul, Priit Piirisild 
ja Henri Valdmann koos oma esimese õpetaja 
Anu Ostrakiga.
   Uhke tundega marssisid saali esimese klas-
si poisid Marchus Joonas Koppel, Kaspar 
Laineste, Erik Luik ja Robin Paring, käsi suurte 
meeste pihus. Nii südantsoojendav oli vaadata 
pisikesi alustajaid koos esimeste alustajatega.
   Klassi juhataja Merle Kiissa kinkis I klas-
si astujatele aabitsa, juhataja Ilme Hõbemägi 
mõisakooli päeviku ning vilistlased Heidi ja 
Kairi kauni lillekimbu. Kooliperre võeti vastu 
ka Tartu Ülikoolis maalikunsti eriala lõpetanud 
Liina Laaser, kes alustab tööd kunstiõpetuse ja 
inglise keele õpetajana. 
   Nüüd oli aeg pöörduda mälestuste rajale. 
Ilme Hõbemägi meenutas omaaegset Aakre 
kolhoosi rahvast, tänu kellele vahepeal tühjalt 
seisnud mõisahoone hävingust päästeti. Aakre 
kolhoos tellis renoveerimisprojek-
ti, maksis kinni remondi ja kogu 
kooli ja lasteaia sisustuse. Mõtetes 
oldi nende inimestega, kelle-
ga jagasime ühist rõõmu kooli 
avamisel ja kellest on meile jäänud 
ainult ilusad mälestused. 
   Seejärel andis Ilme Hõbemägi 
tänukirjad kooli töötajatele, kes 
on selles majas töötanud 20 aastat. 
Eriliselt soe aplaus kuulus Ave 
Kampusele, kelle juhataja vormis-
tas 1. augustil 1988. aastal tööle 
esimesena ja kelle valmistatud 
toitudega on kogu aeg ülimalt 
rahul olnud nii suured kui ka 
väikesed.

   Vilistlaste nimel võttis sõna Henri Valdmann, 
kes meenutas toredaid aastaid Aakre koolis, 
kuhu taheti ja tahetakse tulla alati rõõmuga. 
Kingituseks toodi roosipõõsas, mis nüüdseks 
peenrale istutatuna rõõmustab silma oma 
rohkete õitega. Eriti uhkeks kingiks oli kaks 
vaadet koolimajast, mis on pildistatud õhust 
Henri enda poolt, kui ta on põristamas oma 
mootorvarjuga Aakre kohal.
   Tervitustega jätkas Anu Ostrak, kes meenu-
tas raskusi ja rõõme kooli avamisel 20 aastat 
tagasi. Häid soove jagus ka vallavanem Heikki 
Kadajalt ning Puka Keskkooli direktorilt ja 
õppealajuhatajalt.
   Pärast traditsioonilist pildistamist järgnes 
mälestuste jagamine ühises kohvilauas koos 
vilistlaste, külaliste ja I klassi astunud õpilaste 
vanematega. Oli südamlik päikseline sügispäev, 
mis jättis osalejate südametesse palju mälestusi 
ja rõõmu oma kooli heast käekäigust.

Õpetaja MERLE KIISSA    

Täna ja 20 aastat tagasi alustanud koos 
oma klassijuhatajatega

Puka vallavalitsuses 
augustis

 Hooldus lõpetati ühel puudega isikul.
 Muudeti Puka Vallavalitsuse 29.07.2008.a 

korraldust nr 129.
 Väljastati kasutusload Osaühingule 

Jaotusvõrk Kähri külas asuva Piiroja alajaama 
0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilpide ning 
Lepiku-Astuvere 10 kV kaabelliini kasutus-
elevõtuks.
 Anti nõusolek Puka alevikus Otepää mnt 

23 maaüksuse, suurusega 4875 m², ostueesõi-
gusega erastamiseks.
 Puka valla pensionärid osalevad Valgamaa 

Pensionäride Ühenduse poolt korraldataval 
eakate päeval, vallavalitsus toetab ürituse lä-
biviimist 2000.- krooni ulatuses. 
 Väljastati ehitusluba Osaühingule 

Jaotusvõrk Komsi külas asuva Praagli ala-
jaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi 
paigaldamiseks. 
 Puka aleviku tänavate ja valla teede ehi-

tus-ja remonttööde teostajaks kinnitati Elva 
Kommunaal Grupp OÜ.
 Nõustuti Soontaga külas asuva Salu maaük-

suse jagamisega kaheks iseseisvaks katastriük-
suseks – Salu ja Evesalu, sihtotstarvetega maa-
tulundusmaa.
 Augustikuus maksti toimetulekutoetust 

kahele isikule; matusetoetust kahele isikule 
kokku 1500.- krooni ning ühekordset toetust 
kokku summas 8500.- krooni. 

AMETLIK INFO

Puka vallavolikogus 
22. augustil

 Kinnitati valla 2008. aasta lisaeelarve tulude 
ja kulude lõikes summas 515 400.- krooni. 

Teated

Puka valla lahtised kergejõustikuvõistlu-
sed toimusid 30. augustil 2008. Puka valla 
kodulehel on võistluste tulemuste kohta 
protokoll.

Tänu mälestuskivi 
toetajatele:
Esti Kittus, Valgamaa Kultuurkapitali ekspert-
grupp, Tarmo Uffert, Otepää Lihatööstus Ed-
gar, Arne Sarapuu, Tiina ja Uno Järve, Valga 
Gomab Mööbel, Endel Lehtoja, Aakre Last-
eaed-Algkool, Mairi Paidla, Ülo Kallassalu, 
Ilmar Tiideberg, Milvi Liiv, Margus Härm, Hal-
dja Viinalass, Rutt Ravasoo, Maret Uustalo, 
Kaarel Ustaal, Heino Lall, Ludmilla Eeber, Maie 
Mesipuu, Evi ja Erich Mölder, Jaan Kroon, 
Liina Rootalu, Helle Kuusler, Ülo Ingermann, 
Ene Eistre, Nikolai Saarmann, Eha-Tiiu Kün-
napuu, Linda Sarv, Malle Luige, Jaanus Luht, 
Milvi ja Roland Sisask, Vilma Krünvald, Aarne 
Hänilane, Karl Ingermann, Malle Kuldkepp, 
Elvi Laidver, Jaak Peebo, Ida, Helina ja Leop-
old Kaupmees, Alder Kiisk, Henn Tiivel, Vel-
da Treial ja Naima Uustalu, Helvi Põldmägi, 
Kalle Põldmägi, Ilme Hein, Esta Härm ja Jaak 
Hainsalu, Heli Soosalu, Valve Hiob, Tõnu Pii-
risild, Naima Kurves, Harry Püss, Vaike Eiche, 
Miita Raja, Endla Raap, Tuuli Laeneste, Endla 
Rootsmaa, Tõnis Muru, Mare Madisoo, Lembit 
Leppik, Leena ja Toivo Punga, Eha Luts, Sulev 
Saar, Leida Mändla, Anneli ja Andres Uffert, 
Mihkel Märitz, Hille-Maret Teder, Aino Oolo, 
Ene-Malle Viks, Renna Kiin, Helju Veersalu, Eva 
Kosk, Ingrid Lenk.

Eelmises lehes oli toimetuse vea tõttu avalda-
tud toetajate poolik nimekiri.
   Palume vabandust!

Puka valla 

SÜGISLAAT 
toimub 11. oktoobril 

Puka rahvamaja juures. 

Tulge kõik laadale! 

Turismi ametlik kõrghooaeg 
on kohe-kohe lõppemas. 
Otepää turismiinfokesku-

se jaoks oli suvi erakordselt töine 
– juunis-augustis 2008 teenindati ligi 
2000 külastajat enam kui 2007 samal 
perioodil. Külastajatest 68% moo-
dustasid eestimaalased ja see on 6% 
enam kui 2007. suvel. Välismaalaste 
osakaal sama % võrra kahanes, kuna 
aga külastuste üldarv tõusis, näitab 
see siiski kasvutrendi. Välismaalaste 
osas juhivad edetabelit endiselt soom-
lased, järgnevad sakslased, venelased, 
lätlased. Suurenenud on prantslaste, 
hollandlaste ja postsotsialistlikest rii-
kidest saabunud külastajate arv.
   Otepää turismitrükis, mis valmis 
novembris 2007 tiraažiga 10 000, 
on osutunud erakordselt edukaks. 
Trükist levitati välisministeeriumi ja 
turismiinfokeskuste kaudu, rahvus-
vahelistel messidel (MATKA 2008, 
BALTTOUR 2008, TOUREST 2008), 
saadeti otsepostitusena erinevatesse 
sihtkohtadesse piiri taha, jagati ette-
võtjaile. 
   64leheküljelisest Otepää trükisest 
on alles tuhatkond eksemplari ja aeg 
hakata kokku panema uut käsiraa-
matut.

   Uus trükis ilmub seekord maakon-
natrükisena, kus Valgamaa 3 tõmbe-
keskust (Valga-Karula, Tõrva-Helme 
ja Otepää turismipiirkond) on selgelt 
eristatud. Selline otsus sündis nõupi-
damistest erinevate turismiasjaliste-
ga, külastajate tagasiside põhjal ning 
arvestades majanduslikku olukor-
da. Väljaandmiskulud ja turusta-
mise kulud on ühiselt soodsamad. 
Tunduvalt suureneb ka tiraaž, mis 
tähendab kõigile ettevõtjaile avara-
mat reklaamivõimalust. 
   Valgamaa trükises eristub Otepää 
kui maakonna üks tähtsamaid tõmbe-
keskusi. Külastajate jaoks on oluli-
ne teada erinevaid võimalusi 60-70 
km raadiuses, et teha ühepäevaseid 
väljasõite. Samuti aitab avaramate 
võimalustega turismiteatmik reisi 
juba eelnevalt sisukamalt planeeri-
da. Ei tohi karta, et Valgamaa teised 
piirkonnad tõmbavad turiste Otepäält 
eemale, pigem saavad kõigi piirkon-
dade külastajad paremini informee-
ritud ning ettevõtjatel on võimalus 
koostööks.
   
Uus trükis ilmub seekord pisut 
suuremas formaadis (180x297 mm). 
Trükises avaldatakse informatsioon 

vaatamisväärsuste, erinevate turis-
miteenuste ja -toodete kohta. Kõik 
reklaami tellinud ettevõtted kantakse 
piirkonna kaartidele.

Reklaamihinnad:
STANDARD REKLAAMRUUT (1/8 LK) 
FOTO ja/või LOGOGA  = 1000.-
2 x STANDARD REKLAAMRUUT 
FOTO ja/või LOGOGA = 1500.-
½ LK = 3500.-
1 LEHEKÜLG = 6000.-
Lisatasu erikujunduse eest 
(v.a. standardruut)  = 300.-
Reareklaam (v.a. majutusettevõtted)  
 = 300.-
* Hindadele lisandub käibemaks!

   Ettevõtjatele saadetakse reklaa-
mi tellimiseks ankeedid e-posti või 
posti teel. Ankeedid on saadaval ka 
www.otepaa.ee kodulehel. Täidetud 
ankeete saab tuua kas Otepää turis-
miinfokeskusesse või saata e-posti-
le: turism@otepaa.ee hiljemalt 29. 
septembriks.
   Aktiivset osalemist maakonna oluli-
ses turundusväljaandes! Üheskoos 
jõuame kaugemale!

Otepää Turismiinfokeskuse infokonsultant 
MARE RAID

Uus turismitrükis tulekulXI Täiskasvanud Õppija Nädal 
10.-17. oktoober 2008

Käesoleval aastal toimub 10.-17. oktoobrini 11. korda Täiskasvanud 
Õppija Nädal (TÕN). TÕN-i eesmärk on tuua õppimisvõimalused ning 
informatsioon inimestele lähemale ning selgitada, et enese pidev ame-
ti- või huvialane täiendamine aitab elus edasi. Tunnustatakse ka neid 
inimesi, kes juba on end täiendanud ning sellega teistele eeskuju näita-
vad. 
   Täiskasvanud õppija nädal on rahvusvaheline ettevõtmine, mis on 
elujõu saanud ligi poolesajas riigis üle maailma. Traditsiooniliselt toi-
mub see Eestis igal aastal oktoobrikuu teisel nädalal. 2008. aasta TÕNI-i 
teema on ”Erinevad üheskoos – kultuuridevaheline dialoog”.
   Nädala tegevused on osalejatele tasuta ning toimuvad kolmel tasan-
dil: vabariiklikul – avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum; maakond-
likul – konverentsid, seminarid, teabepäevad, aasta tegijate pidulik tun-
nustamine ja kohalikul – koolitusasutuste lahtiste uste päevad, töötoad, 
loengud, näitused, vestlusringid, kohviõhtud jm. Näiteks teist aastat 
järjest külastab väiksemaid asulaid populaarseks osutunud Õpibuss, 
millega sõidavad kaasa tööturuameti ja täiendõpet pakkuvate koolide 
esindajad ning teised spetsialistid, kes oskavad inimestele jagada per-
sonaalseid õpisoovitusi. 
   Ajakohast informatsiooni TÕN-i ürituste kohta leiab pidevalt uuenevalt 
aadressilt www.andras.ee. Seal on olemas ka kohalikke üritusi ohjavate 
maakondlike koordinaatorite kontaktid.
   Kõiki tegevusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium  ning Hasartmängumaksu Nõukogu.
   TÕN-i korraldajaks on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon 
Andras, mis on 17 aastat tagasi loodud mittetulundusühing. See ühen-
dab Eesti täiskasvanuhariduse eri valdkondi ning esindab täiskasva-
nuharidust Euroopas ja mujal maailmas. Olles sotsiaalseks partneriks 
Haridus- ja Teadusministeeriumile, osaleb Andras täiskasvanuhariduse 
poliitika kujundamisel.
   Õppida pole kunagi hilja!

ETKA Andras meedia alaprojektijuht KATI KÄPP

ÕPIME MÕNUGA - 
ERINEVAD ÜHESKOOS
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SÜNNID

Noorte ehitustalgud

Meie elu ja MEIE 

Armsad Sangaste 
valla eakad

Mõni on ehk juba Val-
gamaalasest teada 
saanud meie noor-

te ettevõtmisest. Kirjutan 
natuke ka sellest, kuidas asi 
alguse sai.
   Meie valla tegusad noored 
on aastaid osalenud Liikumine 
Kodukant ettevõtmistes. Nii 
sattusid Kaija Kõiv ja Kairit 
Linnaste ka sel suvel laagrisse, 
kus Kaia proovis kätt kasvata-
jana. Suvise laagri mõttetalgute 
tulemusena valmis mõte ehita-
da noorte kogunemiskohtades-
se püstkoda. Mõeldud tehtud! 
Selleks peeti koosolekud 
Sangastes, Keenis, Kuigatsis 
ja Pukas. Ühes kohas mindi 
kohe mõttega kaasa, teisal oldi 
algusest peale passiivsemad. 
Iga algus on raske, seda teab 

täiskasvanud inimene, noorest 
rääkimata.
   Igal juhul oldi nõus kaasa 
lööma. Üks nõue oli, et ühte-
gi ehitusmaterjali ei tohi osta. 
Mõistlikkuse piires võis vahen-
deid võtta kodust, kuid noori 
innustati ka kohalikelt ettevõt-
jatelt abi paluma.
   Ehitustalgute päeval kogu-
nes Sangastesse võrkpalliplat-
si juurde ligi 30 noort, Keenis 
käis talgutel 13 noort. Osa 
ehitas ja osa mängis võrkpalli. 
Sai selgeks, et oma kätega teha 
ei olegi nii lihtne. Mis sest, et 
püstkoda seekord valmis ei 
saanud. Eesmärgid peavadki 
kõrged olema, siis on, kuhu 
poole püüelda. Hoopis täht-
sam on koos tegemine ja vaeva 
nägemine.

   Algus on tehtud ning ühine 
pidugi peetud. 30. augustil lõpe-
tasime talgud võrkpalliturnii-
riga ja mängudega Sangastes. 
Kohale tuli noori ka Keenist 
ja Kuigatsist. Esines Olustvere 
poistebänd „Meie“, kus mängib 
ka üks Keeni noormees.
   Suur tänu teile Kaija ja Kairit, 
et võtsite julguse ja teile, koha-
likud noored, et julgesite tulla 
ja kaasa lüüa. Soovin, et teil 
jätkuks tarkust oma tehtut 
hoida ning hoida ka seda, mis 
teistele tehtud.
   Järgmine projekt juba ootab 
– Sangaste valla noortekesku-
se valmimisel on iga abikäsi 
oodatud. 
   Tegudeni!

MERLE TOMBAK

Sangaste vallavalitsuses

 Väljastati projekteerimistingimused Raivo 
Metsale Sangaste alevikus Metsa kinnistul asuva 
elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja 
Olav Tammikule Kurevere külas Kirikumõisa kin-
nistul asuva tiigi rekonstrueerimisprojekti koosta-
miseks.
 Väljastati ehitusluba Toomas Trifanovile 

Sangaste alevikus Laksi kinnistul asuva elamu re-
konstrueerimiseks, Toomas Kuusile Keeni külas 
Pargi 1 kinnistul asuva ühiselamu rekonstrueeri-
miseks, osaühingule Adeera Keeni külas Keeni 
tee 7 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks, 
Janno Sepale Pringi külas Sepatare kinnistul asuva 
elamu rekonstrueerimiseks, Annika Väärmaale 
Keeni külas Leetuse kinnistul asuva elamu re-
konstrueerimiseks, Krislin Seerole Mägiste külas 
asuval Jaanimäe kinnistul puurkaevu rajamiseks, 
osaühingule Jaotusvõrk Keeni külas asuval Tedre 
kinnistul elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi ehi-
tamiseks ja osaühingule Jaotusvõrk Restu külas 
asuval Endu kinnistul elektri maakaabelliini ja lii-
tumiskilbi ehitamiseks.
 Eraldati vallaeelarves kultuuriprojektide toetami-

seks ettenähtud vahenditest 2000 krooni Sangaste 
kirikukoori kontsertreisiks Grankulla sõpruskogu-
dusse ning 2500 krooni Restu küla, Risttee küla ja 
Mäeküla küla jaanipäeva ürituse korraldamiseks.
 Väljastati ühele isikule liikumispuudega inimese 

sõiduki parkimiskaart.
 Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 

6000 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule 

kogusummas 4000 krooni.
 Määrati augustikuu toimetulekutoetus kuue-

teistkümnele isikule kogusummas 21 046 krooni ja 
täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekon-
naliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 
400 krooni.

AMETLIK INFO

Aleksandra Zimbrot  6. september

Möödunud suvi oli meile kõigile põnev 
ja teguderohke. Suve alustasime tervise-
päevaga ja juhenditega professor Mihkel 
Zilmeri poolt – süüa piisavalt ja normaal-
selt. Toitumisspetsialist kummutas müüdi 
liha ja kartuli koostarbimisese kahjulik-
kusest ning veregrupidieedi propageeri-
mine olevat  lihtsalt nutikas müügitrikk. 
Mihkel Zilmer lausus, et kõik see, mis 
sobis meie esivanemate toidulauale, so-
bib söömiseks ka praegu.
   Juulis oli põnev reis Ida-Virumaale, mis 
tõi meile, lõunaeestlastele lähemale põ-
levkivi kaevandamise ja Toila ümbruse 
kauni looduse. Sõbrunesime Toila eaka-
tega, uudistasime nende taastatud rahva-
maja ja saime aimu nende tegemistest. 
Kõige suurem tänu Otepää Bussile ja to-
redale bussijuhile Kalev Lõhmusele, kes 
kõigele lisaks on väga hea giid.
   Paljud meie eakad said osa Pukas toi-
munud kolme valla eakate päevast, mis 
oli korraldajatel väga kenasti ette valmis-
tatud. Meeleolukas rukkimaarjapäev koos 
Kihnu Virve ja tema pereansambliga tõi 
Sangastesse palju huvilisi kaugemaltki. 
Ja lõpuks hästi tore eakate suvepäev 
Otepääl. Teeb hinge soojaks, kui tead-
miseni jõuab arusaam, et eakad on igal 
pool ühesugused, vajavad toetust ja 
tähelepanu. Kogu üritus oligi meie ar-
vates selle mõttega üles ehitatud ja kõik 
väga hästi läbi mõeldud ja korraldatud. 
Täname kõiki organisaatoreid ja loodame 
kohtuda ka edaspidi!
   Käes ongi vihmane sügis oma pime-
date ööde ja hääbuva loodusega. Selle 
leevenduseks toimub 28. septembril Ala 
rahvamajas eakate päeva tähistamine. 
Meie vallast saab osa võtta 50 inimest, 
selleks palun registreeruda hiljemalt 20. 
septembriks telefonil 7671 367. Keenis 
registreerib Ilme, tel. 7671 335. Bussi-
ringist teatame hiljem, peo algus on kell 
12.00.
   Sügisel toimub ka kohtumine inime-
sega, kes käis Mehhikos ning on nõus 
oma muljeid ja elamusi meiega jagama, 
ka selle kohtumise toimumisajast tea-
tame lähiajal. Kutsun üles kõiki, kes on 
reisil käies meeneid ja mälestusesemeid  
toonud – võtke asjad kaasa ja teeme väi-
kese näituse.
   Toredaid päevi pilvisesse sügisesse!

LEA KORBUN

Väikesed peotantsuhuvilised!

Alustame laste peotantsuringiga. Ootame hulgali-
selt uusi tantsupaare!
   Esimene kokkusaamine 1. oktoobril 18.00 Kee-
ni kooli võimlas. Juhendaja Marika Lalin. Kursuse-
le registreerimine toimub kuni 26. septembrini.

Lisainfo Merle Tombak

Võimalus osaleda rahvalauluõpitoas üks kord 
reedeti Sangaste seltsimajas. Juhendab Koidu 
Ahk. Järgmine kokkusaamine 19. septembril. 
Lisainfo Merle Tombak

 

Hei kantritantsu harrastajad!

Oodatud on uued ja vanad tantsijad:
Keeni koolis 17. septembril kell 18.30 Sangaste 
seltsimajas 18. septembril kell 19.00.

Läheneb sügis ja värvide paraad seen-
elõhnalises metsas kogub tuure. Mõni 
tund ilma vihmata paneb juba kartma, et 

läheneb põud. Põllumehed käivad mõne tunni 
kaupa kombaine ujutamas ning jõeluhad on 
kui merelahed. Mis teha, sest selline on olnud 
suvi 2008 looduskroonikas, kus perspektiiv-
ne rahvuslind on part ja rahvusjalanõu kõrge 
kummik.
   Riigil ja majandusel on ka nagu on. Rahapada 
osutus altpoolt otsast turbapuruga täidetuks ja 
nüüd tuleb riigimeestel rasvaste vurrude limp-
simisel pisut enam küüsi närida. Kahjuks jõuab 
see osati ka rahvani. Koondamised on igapäeva-
sed ja riigiteenuseid kärbitakse.

   Üleilmne majanduskriis ei näita veel lõppe-
mise märke, firmadel tuleb lihtsalt ellu jääda. 
Inimestel tuleb töökohtade hoidmise nimel 
leppida palgatõusu edasilükkumisega või kogu-
nisti tulu vähenemisega, firmadel omakorda 
hoida töötajaskonda tõusuaaks. Iga uuendus 
ja arendamine, mis ettevõtluses nüüd toimub, 
on väga hinnaline. 
   Hea meel on, et just meie regioonis on uusi 
töökohti loomas vineeritehas ja põllume-
hed. Äsja avati Sangaste vallas Kolmil uuemal 
tehnoloogilisel lahendusel põhinev suurfarm. 
See on lisaks juba olemasolevatele, korralikult 
rekonstrueeritutele kanalatele ja farmidele. 
Vaikselt ja lärmita on juba väga suur osa riigi 

munatootmisest libisenud Sangaste tootjate 
kätte ja produktiivseimad põllumehed asuvad 
siin. 
   Aitäh ,,Sanlind“ ja Andres Puksov, ,,Kesa-
Agro“ ja perekond Vihman innovaatilise ja 
tähtsa panuse andmise eest kogu kogukonna 
kindlustunde tugevdamisel. Mehed, kes oska-
vad öelda avalikult aitähh oma perele ja emale 
saavutuste eest oma äris, on suure südamega 
mehed! Aitäh kõigile põllumeestele, kes siia-
maani vankrit veavad ja piirkonnale värvi anna-
vad! 
   Aitäh oma olemuselt sotsiaalsele ja missi-
oonitundelisele Sangaste valla ettevõtjale, sest 
poleks ju pilt täielik näiteks ilma ,,Silva-Agro“ 
ettevõtmisteta, ,,Landhausi“ ja ,,Sanwoodita“ 
ning ,,Sangaste linnaseta“.
   Ka uuemad tulijad, nagu ,,Finlaid“jt. on tuge-
valt ja perspektiiviga tulnud.Loodame, et kogu 

piirkonna ettevõtjad ja põllumehed elavad 
keerulisemad ajad suure valuta läbi ning jätka-
vad, sest ilma ettevõtluseta pole meil siin milles-
tki eriti tõsiselt rääkida. Läks nüüd tänamiseks, 
aga tõsi ta on, et maa sool on põllumees ja ette-
võtja üldse.
   Infoks veel niipalju, et kavandame ühist kujun-
dust Sangaste valla majapidamiste-, maja- ja 
tänavanumbritele ning ärgitada looma ja jätka-
ma peremärkide kasutamist. Tulemuseks võiks 
olla stiilsed talusildid, millel ka peremärk. Koos 
sellega ka luuakse GPS baasil otsingusüsteem 
tuletõrje ja päästeteenistuse tarbeks kiirelt 
abivajajani jõudmiseks. Selles osas tuleb veel 
täpsemat infot ja arupidamist rahvaga.
   Lugupeetud kogukond ja kallid naaberval-
lad, kuldset sügist igas mõttes teie ümber ja 
teie sisse!

Austusega KAIDO TAMBERG, vallavanem

Kohtusime 10. septembril Keeni Põhikooli õpilas-
tega Keeni vana katlamaja juures. Me ei ajanud 
niisama juttu, vaid pidasime konkreetset plaani 
noortekeskuse rajamiseks. Kohal oli suur hulk 
huvilisi, mis teeb ainult head meelt. 
   Mõni aeg tagasi oli kuulda nurinat, et lubati 
ehitada noortekeskus, kuid ei midagi. Juhin tä-
helepanu sellele, et kahjuks ei käi kõik nii ruttu, 
kui soovime. Isegi kodus remondi tegemine või 
jalgratta parandamine võtab ju aega! 
   Taolise mahuka ehitusliku projekti puhul tuleb 

esitada kõigepealt eelprojekt, mida targad inime-
sed loevad paar kuud. Nüüd peame esitama veel 
põhitaotluse ja alles siis saame reaalselt ehitama 
hakata. Raha eraldati 47 projektile üle Eesti, kuid 
taotlejaid oli neli korda rohkem. Valgamaalt rahas-
tati kaks noortekeskuste kaasajastamise projekti 
– meie ja Tõrva linna oma.
   Hea meel on selle üle, et lisaks katlamaja hoone 
korrastamisele rajatakse ka mänguväljak väikeste-
le ning palliplats suurematele lastele.

MERLE TOMBAK

Veel noorte heaks
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LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme, maaküt-
tesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel. 506 8509

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
(25 cm, 30 kr/kott). Kohalevedu ta-
suta. Tel 5011 446

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
veemõõtjate paigaldamine, kae-
vetööd. Tel. 5293 783, e-post: 
aws@hot.ee.

Ostan maad või vana talukoha 
(ehitusvõimalusega). Üürin põllu-
maad. Telef. 5660 0738.

Müüa puitbriketti koos kohaleveo-
ga. Telef. 5342 9630

Müüa Valga kesklinnas 2-toal. 
renoveeritud korter. Keskküte. 
Viivika tel. 5348 7894, H: 295 000.-

Teen pottsepatöid. Toivo, tel. 5523 
522, 5397 6423

KU U LU T U S E D

Kustus elu, vaikis valu, 
mälestus ei iial kao.

Mälestame head naabrit 
MADIS KÕIVU

Sügav kaastunne abikaasa Aimele, 
tütardele peredega ja omastele.

Perekonnad Toover, Roose, 
Kongot, Peetsmann, Ventsel, 

Väärsi, Ellen ja Eha.

Avaldame kaastunnet Kristinile 
armsa ema

SIRJE PETERSONI 
kaotuse puhul.

VI a klass ja klassijuhataja

Ei tulek ega minek 
pole meie endi teha vaid see, 

mis sinna vahele jääb 
ja see on elavate mäletada

 /J.Viiding/
Südamlik kaastunne Elmole, 

Kristole, Kristinile kalli
SIRJE PETERSONI 

kaotuse puhul.
Ain perega

Avaldame kaastunnet abikaa-
sale ja lastele kalli

SIRJE PETERSONI 
kaotuse puhul.
Aivar ja Heivi

Liiga vara katkes elutee, 
sul palju tegemata jäi.

Meie südameis sa ikka elad, 
jääd mõtteis meie keskele.

Kallist abikaasat, ema ja vanaema

MAI KIIVIT
16.09.1948-13.07.2007 

mälestavad 60. sünni-aastapäeval 
abikaasa ja lapsed peredega.

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb

Südamlik kaastunne Evele kalli 
venna

MATI PIHLA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased II vahetusest, 
laborant Tiina ja Urmas.

Avaldame kaastunnet Kristinile 
armsa ema

SIRJE PETERSONI 
kaotuse puhul.

VI a rahvatantsurühm ja 
juhendaja Kaire

Avaldame kaastunnet Elmole 
ja lastele abikaasa ja ema 

SIRJE PETERSONI 
kaotuse puhul.

Naabrid Kalde, Soots ja Luik. 

Otepää Reisibüroo

avatud E-R 9-12 ja 13-16

Lipuväljak 11 Otepää
Tel. 7661 229

Laevapiletid
Reisikindlustus ( Salva )
Liikluskindlustus ( Inges )

MARTA MÕISTUS
24.04.1924 - 26.08.2008

ASTA OJASALU
08.05.1942 - 09.08.2008

MARTA KAARNA
20.11.1914 - 03.09.2008

LIIVA JA 

KRUUSA müük 

SANGASTES

OÜ RONK

+372 504 5714

info@ronk.ee

SügisLAAT

Otepää AMS korraldab 
laupäeval, 20. septembril 

algusega kell 9.00 
aiandusmaja esisel platsil 
J.Hurda 5 traditsioonilise 
sügislaada, kuhu palume 
Teid müüma ja ostma.

Laadale on oodatud 

viljapuude-põõsaste, 
ilupuude ja püsikute istikud, 
aiatarvikud, käsitöö, toidu- ja 
tööstuskaubad, talutoodang, 

puuviljad, juurviljad jne.

Toimub ka käsitöönäitus. 
Einelaud. 

Info telefonil 7655 537.
Otepää AMSi juhatus

Avaldame kaastunnet Siirile 
venna

OLEV OTTI
surma puhul.

Otepää Päevakeskus-
Hooldekodu pere

ENDLA TAMMUR
30.03.1916 - 11.08.2008

OLGA LÜTIKAINEN
28.12.1917 - 26.08.2008

Auto-, bussi- ja taksojuhtide 
AMETIKOOLITUS 

toimub Otepääl Tehvandi   
 Spordikeskuses

Auto-, bussi- ja taksojuhtide 
AMETIKOOLITUS 

toimub Otepääl Tehvandi   
 Spordikeskuses

www.rolla.ee

Info ja eelregistreerimine: 
rolla@rolla.ee 
või telefonil: 5017 891.

VILMA-GRANADA
 TALUMÄE 

12.09.1930-30.08.2008
Mälestame vaikses leinas ja aval-

dame siirast kaastunnet poegadele 
ja õele peredega.

Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivist ja kauban-

dustöötajate ametiühing

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

Südamlik kaastunne Elmole 
perega kalli abikaasa

SIRJE PETERSONI
kaotuse puhul

Otepää Gümnaasiumi 58. lend

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Aivarile 
emaga isa ja abikaasa

ÜLO SULALÄTTE 
kaotuse puhul.

Kalmer ja Janno perega

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Südamlik kaastunne Elmole ja 
lastele 

SIRJE PETERSONI
kaotuse puhul.

Aivo Meema perega

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja, 
kallis mälestus jääb minu hinge 

püsima...
Armast õekest ja tädi

VILMA TALUMÄED
12.09.1930-30.08.2008

mälestab õde Viivi perega.

Miks kaitseingel kokku pani tiivad 
ja igavikku lasi minna Sul

SIRJE PETERSON
Südamlik kaastunne kõigile 

lähedastele.

Naabripered Kapp, Nigol, Susi.

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein.

Tõde valus on uskuda 
raske kaotuse lein.

Langetame leinas pea kalli

SIRJE PETERSONI 
mälestuseks.

Avaldame kaastunnet Elmole abi-
kaasa ja lastele ema kaotuse puhul.

Helmi ja Viktor laste peredega ja 
Heli.

Mälestame kallist sugulast

MATI PIHLI 
ning tunneme kaasa omastele.

Tiiu, Malle peredega ja Madis

Mälestame

SIRJE PETERSONI
Avaldame südamlikku kaastunnet 

lähedastele.

AS Pühajärve Puhkekodu

Avaldame sügavat kaastunnet 
Elmole lastega ja Lainele 

SIRJE PETERSONI 
kaotuse puhul.

Perekond Urbmets

Täname siiralt kõiki 
sõpru ja tuttavaid, kes 

olid südames koos meiega 
sel raskel hetkel, mil saatsime 

viimsele teekonnale
SIRJE PETERSONI.

Elmo lastega

KLASSIKALINE 

R O O T S I 

MASSAAŽ

5669 5952

Lugupeetud Otepää 
Invaühingu liikmed!
24. septembril kell 15.00 
toimub Mihklipäeva koosviibimi-
ne Edgari Trahteris. Eelregistreeri-
mine kuni 20. septembrini 
telef. 7655 330,  E.Saar

Üks vaikne tee su juurde viib 
mis meelespeasid täis...

Südamlik kaastunne Elmole 
lastega kalli abikaasa ja ema

SIRJE 
kaotuse puhul.

Langetame leinas pea Otepää 
Päästekomando IV vahtkond. 
Marek, Endel, Raivo, Urmas

Tühjaks jäi tuba,
kurvaks sai kodu, 

rinnale pandud 
kaks väsinud kätt...

Mälestame ja sügav kaastunne 

ÜLO SULALÄTTE 
kaotuse puhul abikaasale ja pojale.

Milvi, Hilja, Endla

Pikk ja väärikas elu 
on jõudnud lõpule. 

Mälestus ei kustu iial...
Südamlik kaastunne Viivile, 

Toomasele ja Urmasele 
peredega kalli

VILMA TALUMÄE
kaotuse puhul.

Eha ja Laine peredega

Südamlik kaastunne Viivile kalli 
ema 

VILMA TALUMÄE 
kaotuse puhul.

Naabrid Laine, Heldur, Leili ja Elmar

Sügav kaastunne Elmole lastega 
abikaasa, ema 

SIRJE PETERSONI 
kaotuse puhul.

Oti Spordiklubi jalgpallurid.

Südamlik kaastunne Rosale ja 
Aivarile abikaasa, isa ja vanaisa

ÜLO SULALÄTE 
kaotuse puhul.

Perekond Urbmets

Südamlik kaastunne Marile ja ta 
perele ämma ja vanaema

MARTA MÕISTUSE
kaotuse puhul.

Elga, Laine, Eha, Erene, Viivi, Evi, 
Malle, Maie, Maila

Südamlik kaastunne Ene Partsi 
perele kalli venna ja onu 

MATI PIHLI 
surma puhul.

Perekonnad Keemu, Pilv, 
Linnamägi, Kalda, Priks, Reidolf ja 

Kahk, Anne

Südamlik kaastunne Elmole, 
Kristinile ja Kristole kalli abikaasa 

ja ema

SIRJE PETERSONI
surma puhul.

Toomas, Tiiu, Birgit ja Kristin

Südamlik kaastunne Arnole perega 
kalli õemehe

MADIS KÕIVU 
kaotuse puhul.

Naabrid Heljo, Teele, Mareta, 
Jaan, Tiiu, Ene, Lehte, Mihkel, 

Hilja, Eha, Vello.

Sügav kaastunne Elmole, Kristini-
le ja Kristole abikaasa ja ema ning 

kõigile lähedastele 

SIRJE PETERSONI 
surma puhul.

Mälestame kurbusega head 
naabrit.

Ludmilla ja Luule perega, Virve ja 
Epp perega, Milvi ja Kalmer perega.

Toredat pillimeest

HEINO MÕTTUST
26.02.1930-27.08.2008

mälestavad Enn, Külli, Arno, 
Ants ja Veljo.

Siiras kaastunne Lainele ja Ehale 
peredega kalli

VILMA TALUMÄE 
kaotuse puhul.

Maja nr 1 elanikud Nõunist

Tunneme kaasa Elmo Petersonile 

ABIKAASA 
kaotuse puhul.

Otepää Päästekomando töötajad

Tunneme kaasa Jürile ja Riinale 
ema ja ämma 

LIDIA PETERSONI 
surma puhul.

Majanaabrid ja Margus

ALEKSA PETTER
15.02.2008 - 01.09.2008

Teade
Otepää AMSi mahlapunkt 
on avatud 

R ja L kella 10-15.
N, 18. septembril avatud
L, 20. septembril suletud 

(laadapäev).
Info. 7655 765. Otepää AMS Suur tänu kõigile sugu-

lastele, sõpradele, naabritele 
ja pillimeestele kaastunde ja 

toetuse eest
HEINO MÕTTUSE 

viimsele teekonnale saatmisel.
Hanno, Ally, Rauno ja Ahti
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Tulge SULGPALLI mängima!

OTEPÄÄ SULGPALLIKLUBI 
alustab 11. septembril uut hooaega.
Treeningud Otepää spordihoones

TEISIPÄEV, NELJAPÄEV JA PÜHAPÄEV
16.30 – 17.30  I – IV klass
17.30 – 18.30  V- XII klass
18.30 – 20.00  harrastajad täiskasvanud

OODATUD KÕIK ENDISED JA UUED HUVILISED!

Erivajadustega noored Otepääl
Taaskord kogunesid erivajadustega noored Otepääl. Omavaheline koostöö 
erinevate asutuste vahel on väga hea ja ühistel ettevõtmistel osalejaid alati 
hulgaliselt. Seekord oli organiseerijaks MTÜ PÄIKESERINGI SELTS, kes 
korraldas 25.-27. augustil Pühajärve Põhikoolis suvelaagri erivajadustega 
inimestele. Osalejad olid Otepää Päevakeskusest, Kodijärve Hooldekodust, 

Antsla Tervisekeskusest, Karula Hoolekandeasutuse Vastemõisa sotsiaal-
korterist ja Maarja Külast, kokku 28 inimest.
   Pärast tavapärast laagri pidulikku avamist alustasid osalejad lõbusate 
sportmängudega, kus pandi proovile võistlejate osavus, täpsus, kiirus ja 
meeskonna koostöö. Võistkonnad näitasid, vaatamata suurele soovile 
võita, et meeskond toimib ainult juhul, kui kõik ühiselt liiguvad püstitatud 
eesmägi poole. Individuaalne tegutsemine tõi lühiajalist edu. 
   Kehalist virgutuse  ja kehakinnituse järel alustati loovtegevusega. 
Tubli juhendaja Ene eestvedamisel kaunistati klaasimaalidega erinevaid 
esemeid. Naturaalsest materjalist eelnevalt valmis õmmeldud kotikesi kau-
nistati salvrätiku tehnikas ja akrüülvärvidega, pildiraamide sisse kujundati 
meeleolupildid, mis pärast laagripäevi hakkavad ehtima valmistaja enda 
kodu või tuba. 
   Järgmisel päeval sõitis seltskond Hellenurme veskisse, kus saime teada, 
kuidas veskikivid jahvatavad ja milliseid tooteid viljaterast saab. Samuti 
oli huvitav minna ajas tagasi ja saada aimu, kuidas elasid inimesed eri 
ajajärkudel. 
   Ekskursioon jätkus Soontagal, kus meid ootas ees taksidermist Aare Jaa-
ma, kes viis meid loomade maailma. Nägime paljude loomade ja lindude 
topiseid, karusnahku, koljusid ja sarvi. Saime näha ja katsuda erinevaid 
detaile, mida kasutatakse topiste valmistamisel (klaassilmad, kunsthambad 
ja -keeled). Hiljem said kõik soovijad teha pilte karu-, kopra-, hirve- ja 
põdratopistega. Kõige populaarsemaks osutus karu, kellega soovisid 
kõik osalejad pildile jääda. Saime teada ka muud huvitavat metsloomade 
elust-olust ning lugusid naljakatest ja õpetlikest juhtumistest loomadega. 
Nägime ka jälgimisseadet, mis oli paigaldatud põdrale kaela, et tema elu-
keskkonna ja liikumisradade kohta rohkem teada saada. 
   Osalejad kuulasid huviga ja küsimusi oli palju, vastused saadi kõigile. 
Kõigi osalejate nimel täname väga huvitava ja õpetliku päeva eest Helle-
nurme veski perenaist Mae Jusket ja taksitermist Aare Jaamat!
   Kolmas päev algas loomingulise tegevusega, valmisid väga värvikirevad 
ja kaunid sügiskompositsioonid. Mängiti veel sportmänge ja oligi aeg laag-
ri lõpetamiseks. Kõik osalejad said mälestuseks tänukirja ja omanimelise 
kruusi, maiustusi ja suure sületäie kallistusi.
   Täname Eesti-Hollandi Heategevusfondi “Päikeselill”, kelle heakskiidul 
laager toimus ja firmat PHILIPS, kes sponsoreeris suvelaagri läbiviimist! 
   Positiivset suhtumist, üksteise märkamist ja südamega mõtlemist kõigile! 

Laagriliste nimel MARIKA EIN

Neljapäeval, 25. septembril kell 18 
toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn) 

loodusõhtu
Sammud omas Eestis – Juhani Püttsepp, Ingmar Muusikus, 

   Katrin Soon

Loodusfotograaf Ingmar Muusikus ja kirjamees Juhani Püttsepp on 
mitu aastat rännanud jalgsi Eestimaal, ja ikka nii, et alustades ühest 
servast ja lõpetades teises.   
   Septembrikuu loodusõhtul jagavad rändurid oma retkedelt kogutud 
muljeid sõnas ja pildis. Muusikalisi vahepalasid esitab noor pärimus-
muusik Katrin Soon Võrumaalt.

   OSALEMINE PRII.
Otepää loodusõhtuid korraldavad Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru 
regioon ja Otepää Kultuurikeskus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

   Lisainfo: 766 9297 (Margit Turb, LKK Põlva-Valga-Võru regiooni loodus  
   hariduse spetsialist).

Alustame õppetööd avaaktusega 
1. oktoobril kell 19.00 Pühajärve Põhikooli 
ruumides.
   Meie eesmärgiks on koolituse kaudu 
elukestva õppe ja toimetuleku toetamine 
kaasaegses ühiskonnas. Õppima ootame 
kõiki soovijaid, vanusepiire, sisseastumis-
katseid ega eelneva haridustaseme nõuet 
ei ole.
   Käesoleval õppeaastal on võimalik osa-
leda järgmistel kursustel: 

 INGLISE KEEL
  Algajad
  Eelmise aasta jätkukursus
  Otepää ümbruse tutvustamine 

turismitöötajatele

 KERAAMIKA
 INFOTEHNOLOOGIA
 ÕPPIMISOSKUSED
 GRAAFIKA JA KUNST
 SISEHINDAMINE KOOLIS
 VENE KEEL

Mitmed kursused on toetatud Euroopa 
Liidu Programmi „Täiskasvanute koolitus 
vabahariduslikes koolituskeskustes” 
1.1.0603.08-0002 poolt.
   
Täpsema info saamiseks ole oodatud 
Pühajärve Põhikooli 1. oktoobril 2008. kell 
19.00.
JAGATAKSE JUHISEID TÄISKASVANUTE 
ÕPPIMISOSKUSTE ARENDAMISEST!

Pühajärve Haridusseltsi juhatuse esimees 
Ene-Mall Vernik-Tuubel

Kursuste juhataja Ene Kelder

Pühajärve HARIDUSSELTSI RAHVAKOOL Armas 
ammune kooli-
kaaslane NEERUTIST!

Saame kokku  
27. septembril kell 13 

Otepääl, 
J.Hurda 5  (Otepää Aiandus- ja 

Mesindusseltsi maja).

Võta kaasa piknikukorv ja fotod vms., 
meenutused kooliajast ja -elust. 

Info telefonil 7655 537 ja 
5650 9770 (Aili Konts/Orav)

20. septembril algusega kell 11 
toimuvad Kääriku staadionil Otepää 
valla meistrivõistlused. Kavas on:

kergejõustik; jalgrattakross; sangpommi (24 
kg) rebimine; orienteerumine.

Info telefonil 5066 868 (Avo Orav), 5666 
0500 (Paul Vaard).

looduskaitsealaga ja et maaomanikud ei 
oska loodustsäästvalt omal maal toimeta-
da. Seetõttu ehitusluba ei antagi.
   Mitmelgi maaomanikul on tulnud aastaid 
pidada sõnasõda Valgamaa Keskkonna-
teenistusega, kes lihtsalt väidab, et soov 
oma maale kodu ehitada on vastuolus 
looduskaitseeeskirjadega. Nii lihtne see 
ongi. Aga…

   Aga kas on ilusam vaadata võssakas-
vanud heinamaad või sellele kohale ehi-
tatud arhitektuuriliselt sobivat maja koos 
ilusa aiaga. Mõelge ise!
   Koostöö Riikliku looduskaitsekeskuse ja 
Otepää vallavalitsuse vahel mingil määral 
toimub, ent see suhe on leige ja mõlemad 
on pigem eitaval seisukohal. Sellest pole 
hetkel kasu kellelegi, kõige vähem maa-
omanikele.
   Sellepärast soovib Otepää volikogu 
esimees Jaanus Raidal “härjal sarvist” 
haarata ja radikaalselt tegutsema hakata, 
et lõpetada volikogus seni kestnud venita-
mistaktika.
   17. septembriks on kokku kutsutud 
nõupidamine.

SILVIA LASTING-LÄNIK

LUGEJA KIRJUTAB

Otepää looduspark heaks nõuandjaks, mitte 
Otepää elu korraldajaks!
Juba aastaid on Otepää looduspark 
“pinnuks silmas” Otepää üldsusele. Ta on 
avaldanud pärssivat mõju kohaliku elu 
arengule, loopinud kaikaid kodaraisse nii 
looduspargi alal elavate inimeste tegevu-
sele kui ka vallavalitsusele.
   Paljud on tagasi saanud esiisade maja 
või maatüki. Maa on tagasi, aga ehitada 
ei tohi! Põhjuseks tuuakse, et tegemist on 

Valla esindajana avas ürituse vo-
likogu esimees Jaanus Raidal, 
tervitades esinejaid ja pealt-

vaatajaid. Päev algas tervituslauluga 
kõigile neile, kes olid meile naaber-
valdadest külla sõitnud. Laulu esitas 
Otepää päevakeskuse naisansambel 
“Laulurõõm”, eeslauljana astus üles 
Tõlliste valla näitetrupi lavastaja Anne 
Vanatoa, kes oli ka ürituse üldjuht.
   Kaugemad külalised saabusid 
Järvakandist – tantsutrupp “Vürtsi-
tüdrukud”, meesansambel “Viisitiim” 
ja kapell “Loorberilesed” Eidaperest.
   Otepää ümbruskonnast olid kaasatud 
esinejad Puka, Sangaste, Tõlliste ja 

Palupera valdade pensionäride ühen-
dustest. Kanepist oli tulnud tantsu-
trupp “Valtser”. Esinesid ka Otepää 
Päevakeskuse lauljad Siina Ernitsa 
juhendamisel ja tantsijad Liidia Vilde 
eestvedamisel.
   Kaasa oli palutud võtta mänguas-
ju noorpõlvest, millest koostati näitus. 
Hiljem valiti välja neist vanim, mis sai 
meene. Valituks osutus vana nukk, mille 
omanik on Lea Korbun Sangastest.
   Üritust alustanud kaugete külalis-
te etteastetest – laulust ja tantsust oli 
Otepää rahvas vaimustuses, aplausid 
olid seda kinnitamas. 
   Kuna esinejaid jätkus, oli mõeldud ka 

kehakinnitusele. Lõunaks pakuti kõigi-
le mulgiputru, kalja ja kohukest.
   Kohal oli ka fotograaf, kes tegi igast 
kollektiivist pildi, mis peo lõpuks 
raamiti ning koos tänukirja ja lillede-
ga anti igale esinenud kollektiivile. 
   Kauni suvepeo organiseerija ja läbivii-
ja oli väsimatu Otepää Päevakeskuse-
Hooldekodu juhataja Helle Kuldmaa. 
Üritust toetas Kohaliku Omaalgatuse 
Programm ja Otepää vallavalitsus.
   Suur tänu kõikidele osalejatele, nii 
esinejatele kui ka vaatajatele, eriline 
tänu Helle Kuldmaa.

Kõikide peokülaliste nimel EHA VAERAND

Eakate meeleolukas suvelõpupidu Otepääl

Laupäeval, 30. augustil toimus Oti Spordiklubi korraldatatud 
kuueetapilise suveturniiri viimane osavõistlus. Kokku osales 
turniiril 50 mängijat Otepää ja Palupera vallast, Tõrvast, Põlvast 
ning Tartust. Lõppvõistlusele pääses 30 parimat mängijat ning 
viieliikmelised segavõistkonnad moodustati vastavalt eelmise 3 
parima etapi tulemuste pingereale. 
   Finaalvõistlusel saavutas esikoha võistkond koosseisus: Reijo 
Ainsoo, Jaan Kolga, Rein Uibo, Ülle Ernits, Hardi Kuimets, teise 
koha saavutasid Elmo Peterson, Hans Teder, Rando Pähn, Sander 
Karu, Urmo Prants ning kolmanda koha Heiki Ernits, Kristo Koik, 
Siim Anton, Kerli Rajaste, Raivo Russak. Parimateks mängijateks 
kogu sarja kokkuvõttes osutusid Anneli Hark ning Reijo Ainsoo. 
   Nagu kõikidel võistlustel tavaks saanud, kulges ka lõppvõistlus 
tasavägiste ja võitluslike mängudega, mis andis hea sportliku 
emotsiooni kõigile osavõtjatele, sõltumata saavutatud kohast. 
Igati kordaläinud turniiril osales omapoolse panusega ka päikse-
paisteline nädalavahetus. Auhindu jagus kõigile osavõtjatele.
   Muruvolle suveturniiri kordaminekule aitasid kaasa Annimatsi 
Kämping, Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, Oti Pubi, Avallone 
Lõuna Eesti AS, Yes Sport, Otepää Seikluspark, Karupesa Hotell, 
Wõro Kommerts, Kagu Mets, Tehvandi Spordikeskus ja Pühajär-
ve Puhkekeskus.
   Suur tänu ka kõigile kohtunikele ja abistajatele palliväljakutel 
ning lõpuürituse korraldamisel. 

NEEME ERNITS

Lõppes Annimatsi 
Muruvolle suveturniir

Otepää vallavalitsus on alustanud “Otepää valla arenguka-
va aastani 2020” uuendamist. Selles on hetkel kajastatud 
Otepää valla üldised arengusuundumused ning vallava-
litsuse investeeringukava arengukava kehtimise perioo-
diks. 
   Valla arengu seisukohalt on väga oluline ka ettevõtjate 
arvamuste ning arenguvajaduste väljaselgitamine. Seda 
nii konkreetsete investeeringuobjektide lõikes kui üldisele 
arengutendentsile hinnangut andes. Kui teil on investeerin-
guobjekte, mille teostamist võiks soodustada valla kaasa-
mine partnerina, palume need ka meile esitada. Edastatud 
andmete põhjal koostatakse ettevõtjate investeeringuob-
jektide loetelu, mis lisatakse valla arengukavale. 
   Sellega seoses palume teil tutvuda Otepää valla arengu-
kavaga valla kodulehel ning edastada omad soovid, täien-
dused ja ettepanekud! Ettepanekuid ootame e-maili teel 
aadressidele mati@otepaa.ee või arengukava@otepaa.ee. 

Aktiivset koostööd oodates
Otepää vallavalitsus

Lugupeetud 
ettevõtjad!


