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Talihooaja viimased võistlused
jäid kevadele jalgu
19.
märtsi
õhtul Tehvandi
suusastaadionil
t a e v a s t
valgustanud
ilutulestik
kuulutus 49.
Otepää mängud
avatuks.
Avasõnu lausunud Otepää vallavanem
Aivar Nigol meenutas, et esimesed
Otepää mängud peeti 1955. aastal tollase Otepää rajooni spordiaktiivi eestvedamisel. Algusaastatel osalesid mängudel mäesuusatajad ja suusahüppajadkahevõistlejad, hiljem liitusid ka murdmaa- ja laskesuusatajad.
Mängude programm on aastate jooksul
olnud erinev. Alates 2001. aastast on
lisandunud suusasõit rahvasuusatajatele, sportlik kalapüük ning mootorkelgusõit. Tänavu lisandusid mängude programmi piljardi- ja bowlinguturniirid.
Otepää mängude eesmärgiks on koostöös erinevate alaliitudega rahvusvaheliste suusamängude traditsiooni algatamine, Otepää kui rahvusvahelise suusakeskuse imago jätkuv kujundamine,
talispordi populariseerimine noorte hulgas, talispordialade ühisürituse korraldamine ning talvepealinna ürituste
mitmekesistamine.
49. Otepää mängude raames selgusid
Eesti meistrid naiste 30km ja meeste
50km maratondistantsidel, naiste 3x5km
ning meeste 4x10km teatesõitudes, suusahüpetes ja kahevõistluses, samal ajal
toimus Hansapanga «Suusalootus 2004»
finaaletapp.
Otepää mängude tule süütas olümpiavõitja Andrus Veerpalu ning lipu heiskas
Salt Lake City pronksmedali omanik
Jaak Mae.
Talimängude erinevate alade kokkuvõtteid lugege tänase OT lk 3.
Mängude pidulikul lõpetamisel Oti pubis tänati ürituse korraldamisel abiks
olnud Peeter Siimu, Ants Orassoni, Erki
Külma, Vello Iirt, Otepää spordiklubi,
Otepää kultuurikeskust, Otepää Loodusparki, Oti-Audentese spordiklubi, Otepää
gümnaasiumi, Tehvandi keskust, Eesti
Suusaliitu ning Audentese spordikooli
Otepää filiaali. Tänukirjad hea koostöö
eest
said
OÜ
RT
Auhinnad,
Paber&Pliiats OÜ, Ave Kruusmaa, AS
Kämmu Disain, OÜ Seefeld, Ilutulestiku
Keskus Arnika, Eesti Laskesuusatamise
Föderatsioon; tänukirjad sponsorluse
eest: AS Nordest, Eesti Kultuurkapital,
AS Oteks, AS Sanwood, Visu suusavabrik, Oti pubi, AS Wõro Kommerts, AS
Fiiber, AS Samelin, OÜ Silja Sport, AS
Valga Lihatööstus, Otepää lihatööstus
Edgar, MTÜ Kekkose Rada, Valga kultuurkapital, Pühajärve puhkekeskus, AS
Servikol.
Otepää mängude korralduskomitee koguneb peale talialade võistlushooaja lõppu aprillikuus, et teha selle aasta mängude põhjalik analüüs ning kinnitada järgmise aasta mängude toimumisaeg, esialgne programm ning jaotada tööülesanded.
Valla spordinõunikuna tänan kõiki kohtunikke ja abilisi, tänu kellele mängud
teoks said ning tahaks loota, et 2005.
aasta talvel toimuvatel juubelimängudel
on osalemas arvukamalt võistlejaid nii
Balti- kui Põhjamaadest.
49. Otepää mängude tulemustega saate
tutvuda Otepää vallavalitsuse kodulehel
aadressil www.otepaa.ee klikkides mängude logole.
KALMER TRAMM,
mängude peakohtunik

Nädal enne Otepää mängude lõppu nautisid suusatajad Käärikul
kaunist kevadtalvist suusailma:
Kekkose suusasõidule oli tänavu
kogunenud rekordarv spordisõpru
– ligi 1500.
Matkajad said hea enesetunde
ning võisid end pärast sõitu kosutada tee ja hernesupiga. Osaluskaardi lunastanute vahel loositi
välja hulgaliselt auhindu.

Kevade esimene päev tervitas Otepää mängudest osavõtjaid sõna otses mõttes
külma dushiga. Loodus ennast ära petta ei lasknud ning kalendrikevade algusega
avati ka taevaluugid ning pandi osalejad ja korraldajad tõsisele proovile. Ometi jäi
peale spordirahvas, kes talus vapralt äärmuslikke ilma- ja lumeolusid.

Talvepealinn andis teatepulga üle
kevadpäikese säras
Nädal enne kevade saabumist oli
Otepääle talvepealinna lõpuüritustele
kutsutud suve-, kevad- ja pärispealinna
esindused. Traditsiooniliselt toimus Kekkose suusamatk, mille korraldas MTÜ
Kekkose Rada eesotsas väsimatu Mart
Kaasiga. Sel korral oli rajal rekordarv
osalejaid – ligi 1500. Kekkose suusasõidu järel loositi välja hulgaliselt auhindu kõigi osaluskaardi ostnute vahel.
Peaauhind, olümpiavõitja Andrus Veerpalu suusad, läks loosi tahtel Tallinna.
Õhtu eel Kekkose saunas korraldatud
Eesti-Soome maavõistluse leiliviskamises võitis Eesti meeskond.
Talvepealinna lipp langetati pidulikult
Otepää keskväljakul, millele järgnes
südamlik kontsert Raimond Valgre kaunite lauludega Otepää kultuurikeskuses.
Talvepealinna lõputseremoonia toimus
õhtul Kääriku puhkekeskuses, kus
Otepää vallavanem Aivar Nigol andis
talvepealinna konkursside võitjaile üle
auhinnad. Konkursivõitjate väljaselgitamisel olid määravaks talvehooaja
jooksul täidetud küsitluslehed ning

Otepää vallavalitsuse þürii otsus.
Talvepealinna «Tegija 2004» tiitli võitis
FIS murdmaasuusatamise MK-etapp
Otepääl ning seda auhinda olid tulnud
vastu võtma Eesti Suusaliidu juhatuse
esimees Toomas Savi ja Arnold Green.
Parimaks teenindajaks osutus Otepää
postkontor, parimaks toitlustajaks Hermanni pubi ja parima talvepealinna kujunduse eest sai auhinna pubi-kasiino
Time Out, mille vaateaken leidis korduvat äramärkimist.
Tänavused eriilmelised talvepealinna
konkursi auhinnameened valmistas kohalik ettevõtja Priit Allas oma keraamikakojas.
Otepää kandis sel hooajal talvepealinna
nime kuuendat korda. Vaatamata
oluliselt hiljem alanud talveperioodile
teenindati Otepää turismiinfokeskuses
kliente sama palju: jaanuaris ligi 4000 ja
veebruaris ligi 3500. Uute turismiteenuste ja -toodete poolest oli talvehooaeg edukas: lisandusid lumetuubirajad Ansomäel, 6 uut majutusettevõtet,
avati Otepää spordihoone, korraldati at-

raktiivseid talveüritusi Kuutsemäel, anti
välja
Otepää
suusaradade
ja
mootorkelguradade kaart.
Rekordarv külastajaid osales sel aastal nii murdmaasuusatamise MK-etapil
(ligi 12 000) kui ka Pühajärve kalapeol
(ligi 6000). Talvepealinna uudiseid ja
lumeinfot kajastasid läbi raadioeetri
Otepää vallavalitsuse meediapartnerid
Raadio 2 ja Ring FM.
Talvepealinna korraldustoimkonna
nimel täname kõiki ettevõtjaid ja organisatsioone, kes projekti toetasid või andsid oma tooteid ja teenuseid hooaja jooksul korraldatud konkursside või raadiomängude auhinnafondi: Eesti Suusaliit,
Pühajärve puhkekeskus, hotell Bernhard,
Setanta
Iiri
pubi,
Kuutsemäe
puhkekeskus, Lille hotell, Marguse
puhkekeskus, Lammas Galerii, MTÜ
Kekkose Rada, Annimatsi kämping,
Kääriku hotell, Sangaste loss, Silva pubi.
MARE RAID,
infokonsultant

2

25. märts 2004

Otepää vallavolikogu kehtestas valla
arengukava aastateks 2004-2007
Valla arengukava on dokument,
mis sisaldab valla majandusliku
ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamise
ning edasise arengu suundi ja eelistusi. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 37 lg 1 tulenevalt peab vallal olema arengukava vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks. Kui vallal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab
arengukava olema kavandatud
selleks perioodiks. Seadusest tulenevalt on valla arengukava ka
aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, sõltumata allikast laenude võtmisele ja võlakirjade
emiteerimisele eelarveaastast
pikemaks perioodiks.
Arengukava koostati lähtudes
alljärgnevatest Otepää valla
arengudokumentidest
1. Pühajärve valla üldplaneering (arengustrateegia põhisuunad aastani
2013)
2. Otepää valla arengukava 2001-2005
3. Otepää valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2000-2012
4. Otepää valla, Palupera valla ja Valgjärve valla ühine arengukava
(koostatud 2001, OÜ Geomeedia poolt).

Arengukavaga saab tutvuda
29. märtsist valla kodulehel:
www.otepaa.ee
Üldosa
Arengukava esimeses osas (üldosa) on antud ülevaade valla ajaloolisest kujunemisest, geograafilisest asendist ja rahvaarvust
külade lõikes. Valla arengueeldusi, tugevusi ja nõrkusi ning
välimisi mõjureid on esitatud
läbi SWOT-analüüsi tulemuste
kajastamise. Esitatud on
Otepää valla tulevikuvisioon
aastani 2015, mille kohaselt
peaks Otepääst saama kvaliteetse elukeskkonnaga rahvusvaheliselt tunnustatud turismija spordikeskus, valla rahvastik
on noorenenud, vallas on piisavalt töökohti ning mitmekülgne
ettevõtlus, välja on ehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne
infrastruktuur ning kvaliteetne
teedevõrk.

POLITSEIINFO

Tegevuskava
Teises osas esitatud tegevuskava koostamisel on
arvestatud valla eelarveliste vahendite, Euroopa
Liidu võimalike tõukerahastuse, riigi ning muude vahendite saamise
võimalustega. Tegevuskavas esitatud valdkonnad
ja rahalised summad on
aluseks valla eelarve
koostamisele
ning
eelarveliste prioriteetide
alates kujundamisele. Tegevuskava koostamisel on
tuginetud vallavalitsuse
ja hallatavate asutuste,
ning asutatud sihtasutuste poolt
esitatud vajalikele objektidele
ning tegevustele. Arvestatud on
eelmises arengukavas väljendatud valla üldisi arenguhuve.
Tegevuskava on koostatud
üheteistkümne erineva vallaelu
valdkonna kohta, kusjuures iga
valdkonna tegevuskava ees on
esitatud hetkeolukorra kirjeldus
ja arengu üldeesmärgid.
Laenud ning investeeringute
vajadused
Arengukavale on lisatud ülevaade valla laenudest ning investeeringute vajadustest riikliku
arengukava prioriteetide alusel
taotlemiseks täiendavaid investeeringuid Euroopa Liidu struktuurfondidest. Otepää piirkonna
investeeringute vajaduste koos-

DETAILPLANEERINGUD
Otepää vallavalitsus on
algatanud järgmised
detailplaneeringud:

tamisel on lähtutud vallavalitsuse ja ettevõtjate poolt esitatud vajalikest objektidest ja
tegevustest. Lisas esitatud
Otepää piirkonna investeeringuvajadused ületavad mitmekordselt eelarvet ning neid on võimalik ellu viia ainult väliste Euroopa Liidu struktuurfondidest
tulenevate rahastusallikate abil.
Samad investeeringute vajadused on edastatud Valga
maakonna arengustrateegia töögrupile arvestamiseks Valga
maakonna arengustrateegia
koostamisel.
Kuidas valmis valla arengukava?
Arengukava
koostamiseks
toimusid töökoosolekud volikogu
vastavates komisjonides. Töökoosolekutele kaasati lisaks
volikogu komisjoni liikmete veel
aktiivseid inimesi ja ettevõtjaid.
Tegevuskava tabelid on edastatud eelnevalt ettepanekute ja
paranduste tegemiseks elektrooniliselt volikogu komisjoni
esimeestele. Arutelude tulemusel valminud arengukava on läbi
vaadatud ja heaks kiidetud
vallavalitsuse istungil. Arengukava koostamist koordineeris
valla projektijuht Märt Kunnus.
ANTS MANGLUS,
vallasekretär

Tulge ametit õppima!

Vargused
• Ööl vastu 9. märtsi tungiti Puka vallas Kuigatsi
külas asuvasse kauplusehoonesse ning lõhuti majas
asuva kaupluse ja postkontori ukselukud. Kauplusest
sissemurdjad midagi ei võtnud, postkontorist aga läks
kaduma sularaha 900 krooni. Kauplusele tekitati lõhkumisega kahju 2500 krooni
• Ööl vastu 13. märtsi tungisid ukseklaasi lõhkunud
vargad sisse Otepääl asuvasse kauplusesse ja võtsid
poest kaasa kolm mootorsaage Stihl. Vargusega tekitasid kurjategijad kauplusele kahju ligikaudu 24 000
krooni.
Liiklusõnnetus
• 19. märtsil juhtus liiklusõnnetus Otepää kesklinnas Lipuväljakul, kus sõiduauto Mercedes Benz roolis olnud Aivar (1963) kaotas kontrolli oma sõiduki
üle ning sõitis teelt välja vastu maja. Sõiduk ja hoone
said tehnilisi vigastusi. Juht toimetati meditsiiniliseks kontrolliks arsti juurde ning lubati kodusele ravile.
• 21. märtsi hommikul juhtus liiklusõnnetus Otepääl
Väikese Munamäe juures, kus tee- ja ilmastikuoludele ebaõige kiiruse valiku tõttu sõitis kraavi
sõiduauto Volkswagen Golf. Sõiduautot juhtinud Priit
(1983) ja kaassõitja Lauri (1983) toimetati tervisekontrolliks Tartu haiglasse.
Muud
• 7. märtsi pärastlõunal teatas tähelepanelik pealtnägija politseile, et Nõunist Otepääle kihutab sõiduauto BMW, mille küljes ripub rebitud tankimispüstol. Otepää politseipatrull pidas nimetatud
sõiduki kinni ning selgitas välja, et sõidukil on Tallinnast varastatud registreerimismärgid. BMW roolis
olnud Felixi (1958) suhtes alustas politsei valede
numbrimärkide kasutamise eest väärteomenetluse.
Ülejäänud sündmuse asjaolud on väljaselgitamisel.
• 11. märtsil teatas Otepää vallas Nüpli külas elav
noormees, et leidis oma elukohast laskemoona. Kohale saabunud politseinikele andis noormees vabatahtlikult ära 2 toru, milles kummaski oli üks 12kaliibriline padrun. Laskemoona päritolu on väljaselgitamisel.
VAHUR ILUMETS,
Valga politseijaoskonna
pressiesindaja

Maikuus algavad Valgamaa kutseõppekeskuses kursused 16-26aastastele
noortele, kel siiani pole võimalust olnud ametit õppida.
Seekord pakutakse võimalust ametit õppida ka põhikoolist väljalangenuile
toateenindaja erialal. Keskkooli lõpetanud saavad omandada palkmaja
ehitaja kutse.
Erialaõppel on põhirõhk pandud ettevõttes toimuvale tööpraktikale, mis
moodustab üle poole 60nädalasest õppeajast.
Mõlemal erialal on praegustel andmetel maakonnas võimalik pärast kursuse
edukat lõpetamist leida ka tööd.
Nimetatud ametiõpped korraldatakse Phare Õpipoisi projekti raames, aitamaks kutseoskusteta noortel leida tööd. Projekti vahenditest kaetakse sõidukulud õppimiskohta, koolituse ajal pakutakse lõunasööki.
Ametiõppest huvitatutel palume helistada telefonil 528 6424 ja teatada
oma nimi ning soovitud eriala.
Oma soovist võib teatada ka e-kirja kirja teel: lianev@hot.ee või faxile: 766 8575
või postiaadressil: Valga KHK Lembitu 2, 68205 Valga.
Märksõnaks kirjtada ÕPIPOISS.
Õpipoiste vastuvõtt toimub aprilli keskpaigas ning õppetöö algab mais.
Täpsed kuupäevad ning tingimused teatatakse ning avaldatakse ajalehes Valgamaalane, Raadio Ruudu vahendusel, Valga kutseõppekeskuse kodulel http:/
/valgamaa.kok.ee
Osaleda soovijal on tarvis esitada järgmised dokumendid:
· 4 pilti 3x4cm
· pass või passikoopia (kõik koopiad saad kinnitada vallas)
· arsti tõend (luba õppida valitud erialal)
· haridust tõendava dokumendi koopia (klassitunnistus või gümnaasiumi lõputunnistus)
· avaldus

INFO ETTEVÕTJATELE
Käimas on Otepää valla kodulehe uuendamine, mille käigus pakume ettevõtjatele
võimalust avaldada valla kodulehel ettevõtja kohta andmeid (firma nimi, aadressid, kontaktandmed, tegevusalad, muu tutvustav info). Samuti on võimalik avaldada ettevõttega seotud uudiseid, reklaamida üritusi ja klientidele suunatud kampaaniaid. Ettevõtlusalase koostöö paremaks korraldamiseks ja info vahendamiseks
oleme huvi korral valmis käivitama ettevõtjaid ühendava elektroonilise infolisti.
Täpsema info saamiseks ja lepingu sõlmimiseks palume pöörduda Otepää vallasekretäri Ants Mangluse või IT spetsialisti Toomas Vahruðevi poole.

Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
765 5355
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Trükk:
Telefon
736 2119

• 10.03.2004 korraldusega
Kurnakese kinnistu, asukohaga Pedajamäe küla. Kinnistu omanik on Aino Saar. Planeeringu eesmärk on 4. juunil
2003 vallavalitsuse korraldusega algatatud Tuulemäe
kinnistu detailplaneeringu alaga liita 1,1 ha Kurnakese kinnistu maa-alast. Planeering
nimetatakse Tuulemäe kinnistu detailplaneeringuks.
• 24.03.2004 korraldusega
Koidu kinnistu, asukohaga
Nüpli küla. Kinnistu omanik on
Aare Unt. Planeeritava maaala suurus on 6,4 ha. Eesmärk
on katastriüksuse jagamine,
ehitusõiguse ning maa sihtotstarbe määramine.

18. märtsil lõppes
avalik väljapanek
järgmiste detailplaneeringute osas:
Pühajärve tee 6 kinnistu,
Otepää linnas. Planeeringu eesmärk on olemasoleva rekonstrueeritava hoone võimalik
laiendamine, maa sihtotstarbe
muutmine, servituutide ja kitsenduste vajaduse väljaselgitamine. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ega pretensioone ei
esitatud. Planeering esitatakse
vallavolikogule
kehtestamiseks.
Ojamäe kinnistu, asukohaga
Nüpli küla. Planeeringu eesmärk on maa-ala jagamine,
määratud on ehitusõiguse alad
ja elamumaa sihtotstarve.
Avaliku väljapaneku jooksul
laekus üks ettepanek – avaldus
Õie Eichelmanilt. Probleemiks
on lähinaabruses asuvate kinnistute ehitusõiguse piiramine
nimetatud planeeringu kehtestamisega.
Vallavalitsus annab esitatud
pretensiooni osas oma seisukoha 24. märtsi istungil. Arutelu
tulemused avaldame järgmises
Otepää Teatajas.
AIRE PRIKS,
vallavalitsuse maanõunik

Puka valla teated
• 2. aprillil kell 15 toimub
Puka vallavalitsuses (Kooli 6)
T-3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee lõigu remondi Puka valda
puudutava osa tutvustamine.
• Puka vallavalitsus kehtestab alates 29. märtsist Puka
valla maanteedel liikluspiirangud transpordivahenditele kogukaaluga 6 tonni
(info telefonil 766 9413, Kalev
Brikker).
• Seoses Puka vallas Palamuste ja Pedaste küla piiril
asuva Punga-Kalde teel paikneva silla konstruktsioonide
nõrgenemisega on sellel ohtlik
liigelda. Puka vallavalitsus
sulges nimetatud silla
mootorsõidukitele liiklemiseks. Ümbersõit on võimalik Rebaste-Ametmäe teel.

Puka valla perearsti
visiiditasudest
Alates 1. aprillist on
koduvisiidid tasulised: 25
krooni (v.a lapsed 12. eluaastani).

Järgmine
Otepää
Otepää
kirikukoor
kutsubTeataja
vanu jailmub
uusi lauljaid
laulma 29.
septembril
22.
aprillil kell 12.30
kirikumõisas.
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Talvehooaeg lõppes Otepää
mängudega

KOMMENTAAR

Eesti MV murdmaasuusatamises
Naiste 30km distantsil tuli võitjaks Kaili Sirge Tatjana Mannima
ees. Kolmas oli Otepää spordiklubi
esindaja Kristina Zotova. Meeste
50km distantsil andsid põneva
etenduse Andrus Veerpalu (1.),
Jaak Mae (2.) ja nende noor
koondisekaaslane Aivar Rehemaa (3.).
Teatesõitude parimad naiste
3x5km võistlusel, kus osales 6
võistkonda, väljus võidukana
Tamsalu AO Suusaklubi (Õnne
Kurg, Kaili Sirge, Geidi Kruusmann). Oti-Audentese spordiklubi naiskond koosseisus Triinu Tee,
Julia Samarina, Triin Peips lõpetasid 4. kohaga.
Meeste 4x10km teatesõidus
läks rajale 13 esindust. Kindla
võidu võttis Kaitsejõudude
spordiklubi (Pavo Raudsepp, Priit Narusk, Margus Ader, Janno
Prants). Koduseinte toetusel ja
tänu Jaak Mae superesitusele
saavutas Oti-Audentese spordiklubi (Tauno Tõld, Aivar Rehemaa, Madis Vaikmaa, Jaak Mae)
hõbedased autasud. Klubi II
võistkond (Taaniel Stepanov,
Taavi Teder, Gert Noormets, Taavi
Ojaste) lõpetas 10. kohaga.
Laskesuusatajate sprindivõistlus
Laskesuusatajatele
tulid
konkurentsi pakkuma külalisvõistlejad Lätist. Vanuseklasside
võitjateks tulid Darja Jurlova,
Andreas Tobreluts, Ekaterina
Gorlovits, Heigo Lepik, Baiba
Ðteinerte, Sandis Graudinð, Liga
Glazere, Siiri Mere, Normunds
Putns, Edgars Piksons, Jekabs
Nakums, Vladimir Vðivtsev,
Raguell Oja, Ants Peterson.
Pühapäevasel laskesuusatajate ühisstartidest võistlusel

lisandusid võitjate nimekirja
Magnar Orasson, Teele Tähe,
Jana Mintðenkova, Helen Rohtla,
Andrejs Rostorgujevs, Rain
Kuresoo.
Parimad mäesuusatamises.
Suurslaalomi 300 meetri
pikkusel ja 10 väravaga rajal tulid vanuseklasside võitjateks
Kerttu Siim, Madli Triipan, Sandra Hütsi, Nils Kroon, Karl Siim,
Kaarel Grünberg, Magnar
Orasson, Sven Schneeberg.
20 väravaga võistlusel lisandusid võitjate nimekirja veel Liis
Vasemägi, Rauno Laiv, Marju
Meema, Ronald Mölder. Kahekordseteks mängude võitjateks
krooniti Kerttu Siim, Madli Triipan, Nils Kroon, Kaarel Grünberg,
Sven Schneeberg.
OG pendelteatesuusatamine
10x40m pendelteatesuusatamises oli nooremas vanuseklassis oli üllatuslikult võidukas
1. klassi võistkond koosseisus
Kristin Peterson, Mats Karo, Annika Tiideberg, Lauri Tiido, Birgit
Kannes, Ken Areng, Sandra Tarikas, Kasper Koosa, Anette Veerpalu, Kerdo Ilves. 4.-6. klasside
põnevast jõuproovist väljus võidukana 6. klassi esindus koosseisus
Elena Jodsche, Kristo Peterson,
Kadri Kapp, Timo Teder, Maie
Lepik, Hans Teder, Heleri Alter,
Kaur Lõhmus, Kristin Kalk, Gert
Kautlenbach. Kõigile osalejatele
olid magusad ergutusauhinnad.
Lisaks loositi välja 2 paari suuski ja
10 vöökotti, mille oli välja pannud
Visu suusavabrik.
Viimase mehe ja viimase naise
suusatamine
350m pikkusest eelringist said
edasi finaalsõitu 4 naist ja 6

meest. Naiste sõidus jõudsid finaali Triinu Tee, Triin Peips, Merit
Rajas, Oksana Zotova. Sellises
järjekorras reastuti eelsõidus ning
selliselt lõpetati ka finaalsõit.
Meeste võistlus lõppes järjestuses Tauno Tõld, Ats Uiboupin,
Taavi Teder, Siim Hansmann ja
Märt Raud. Võistluse sponsoriks
oli AS Servikol.
Hansapanga suusasari «Suusalootus 2004»
Noored
murdmaasuusalootused proovisid jõudu Tehvandi suusastaadionil, suusatati vabatehnikas 1-5km pikkustel distantsidel. Oma vanusegrupi võitjateks tulid Keidy Kütt, Elo
Võhandu, Janelle Tarum, Triin
Ojaste, Kaidi Udras, Marit Rjabov, Heleen Vene, Li Vene, Keit
Rootsma, Karl Laasik, Andreas
Tobreluts, Rauno Avel, Dimitri
Reinmets, Mihkel Palok, Vladislav Kostin, Martin Maasik.
Oti-Audentes spordiklubi
suusalootustest teenisid 4 etapi
kokkuvõttes treeningstipendiumid (MN11 – MN18 vanuseklassides koht 5 hulgas; MN20
vanuseklassides koht 3 hulgas)
Keidy Kütt, Kristi Ilves, Triin Ojaste, Liis Kalda, Julia Samarina,
Triinu Tee, Keit Rootsma, Gunnar
Kruus, Karl Laasik, Marko Liiva,
Keio Kütt.
Parimad sportlikus kalapüügis
Pilkuse järvel toimunud
võistluse peakorraldajaks oli
MTÜ Vops ja Aivo Meema. Naiste
arvestuses oli esikolmik Marika
Ein, Heidi Mõttus ja Anu Jurken.
Meeste võistluses olid võitjateks
Urmas Leis, Elmo Peterson ja
Rein Mõttus. Noorteklassis võitis
Jaanus Kattai Kristo Petersoni ja
Rivo Truupõllu ees.

Suusahüpped ja kahevõistlus
Kokku osales 18 suusahüppajat. Esikolmik: Jens
Salumäe, Jaan Jüris ja Kristjan
Eljand. Kahevõistluse hüpete
järel asusid juhtima Tambet Pikkor ja Kristja Eljand Vaiko Leetoja ees. 15km distantsil näitas
päeva kiireimat aega ettearvatult
Tambet Pikkor, edestades finiðis
hüpete 3. kohalt teiseks tõusnud
Vaiko Leetoja 2.12. Hüpete 4. kohalt tõusis pronksmedalile Vahur
Tasane.
Ärajäänud võistlused
Otepää suusasõit ja mootorkelkude mäkketõus jäid ilmaolude tõttu paraku pidamata.
Paap Kõlari sõnutsi üritatakse
mäkketõusuvõistlus korraldada
26.-28. märtsil.
Piljardi-bowlingu turniirid
Võistlusel oli osalejaid üle Eesti. Piljardis osalenud 23 võistleja
konkurentsis oli põhiklassis
esikolmik Roman Leies, Vacha
Varashelia (seenioride I koht) ja
Priit-Brent Post. Seenioride arvestuses olid teine-kolmas Arne Raid
ja Andrei Martõnjak ning juunioride klassis kuulus kaksikvõit
Pühajärve põhikooli õpilastele
Timo Volmerile ja Mihkel Täärile.
Bowlingus oli osalemas 13 sportlast. Meeste põhiklassis võitis
Kristjan Lember Üllar Undi ja
Jüri Korgi ees. Naiste klassis oli
esikolmik Ly Kork, Miia Pallase
ja Kristiina Täär. Noorteklassis
oli võitja Jüri-Rudolf Kork Kadi
Tääri ees.
KALMER TRAMM,
mängude peakohtunik

Otepäälased noppisid medaleid
Laskesuusatajate Eesti meistrivõistlused on kaheetapilised.
Seega said Otepää noored lisaks
jaanuarilõpu konkurentsile enda
oskusi ja jõudu proovile panna ka
märtsikuu esimesel nädalavahetusel.
On meeldiv tõdeda, et laskesuusatamine võlub järjest enam
noori. Huviliste arv üha kasvab ja
esmakordselt ületas võistlejate arv
saja piiri. Stardiprotokolli mahtus
112 nime. Otepääl ja selle ümbruses elavate noorte hulgas on see atraktiivne taliala järjest populaarsem. Seetõttu pakkus eri vanuseklassides teistele Eesti
laskesuusatajatele konkurentsi
tervelt 21 Zahkna Team´is treenivat noorsportlast.

Zahkna Team’i kirjus riietuses
noored laskesuusatajad rõõmustasid treenereid peale aktiivse
osavõtu ka heade tulemustega.
Kahe päeva peale kokku jäeti
Otepääle 15 säravat medalit.
Mõlemal võistluspäeval pälvis
hõbemedali N13 klassis Kristin
Kalk, kes suutis ühe tiiru läbida
ühegi möödalasuta. Hõbemedali
sai nii sprindis kui distantsisõidus M 13 klassi võistleja Kaur
Lõhmus. Teisel päeval mahtus
samas vanuseklassis pronksmedaliga pjedestaalile veel üks
Zahkna Team’i poiss: Magnar
Orasson. N 15 vanuseklassi
vaieldamatult parim laskmistulemus garanteeris Lilian Leetsile esimesel päeval pronksi ja

Suusavõistlus Pukas
11. märtsil korraldas Puka spordiklubi koostöös Puka vallavalitsuse, Valga politseiprefektuuri ja Puka keskkooliga Puka valla lahtise
suusavõistluse.
Ilus kevadine ilm oli meelitanud suusaraja äärde palju huvilisi. Osalejaid oli saabunud
Hummuli ja Palupera põhikoolist, Tõrva gümnaasiumist ja Ritsu algkoolist. Iga vanuseklassi kolm paremat said diplomi ja auhinna.
Võitjad olid: Kertu Tilga, Deivi Sarapson,
Rasmus Kirsimäe, Inge Undrits, Margus Kirsimäe, Teele Tiidt, Kaur Lõhmus, Laura Karro, Reivo Kandi, Kristo Kangur, Aili Popp, Kai
Kadaja, Margus Sepp.
Puka spordiklubi tänab võistluste toetajaid
Kultuurkapitali, Valga politseiprefektuuri,
Puka vallavalitsust ja Puka keskkooli, kelle
abiga võistlus läbi viidi ja auhinnad välja jagati.

teisel hõbemedali. Esikuuikusse
mahtusid ka Rolf-Otto Rootsma
M 15 klassi viienda kohaga ja
Timo Tigane, kes saavutas mõlemal päeval neljanda koha. M 13
klassis sai Taavi Lassmann nii
esimesel kui teisel päeval viienda koha.
Head laskmisoskust näitasid
ka Zahkna Team’i vanemad liikmed. Meesjuuniori Rain Kuresoo
võistlustulemus oli mõlemal
päeval hõbemedalivääriline.
Mihkel Joosing saavutas M 19
klassis esimesel päeval viienda,
teisel neljanda koha. Naisteklassis võistelnud Triin Peips
teenis mõlemal päeval kuldmedali ning naisjuunioridest sai
Aili Popp nii sprindis kui dis-

tantsisõidus hõbemedali.
Hoolimata üllatavalt rohkest
osavõtust, suutsid korraldajad ja
kohtunikud võistluse väga heal
tasemel läbi viia nii, et treeneritel ega võistlejatel protestideks
põhjust ei olnud. Täpsust ja sujuvat koostööd suudavad organiseerida Helle ja Ilder Tallo, Valdur Värk ja võistluste peakohtunik Silva Hinnobert.
Võistluste korraldajad on rahul, et otepäälased on leidnud tee
Anso lasketiiru ega pea paljuks
nädalavahetuse hommikutel
oma linna sportlastele kaasa
elama tulla.
RITA ARIK,
Zahkna Team’i pressiesindaja

PALUPERA VALLA
TEATED
Erametsaomanikele
Piirkondlik metsanduse spetsialist Ene Vahter ootab Palupera valla erametsaomanikke
vastuvõtule iga kuu esimesel
esmaspäeval kell 9-12 Palupera vallamajas ja iga kuu kolmandal esmaspäeval kell 911.30 Nõuni raamatukogus.
Kontakt telefonil 524 4329.

Palupera vallas
elavad represseeritud
Murtud Rukkilille Ühing annab välja teabelehte, mis
peaks jõudma iga represseerituni. Teabeleht «Rukkilill»
ootab teid vallamajas. Küsida
sotsiaalnõunik Anne Tutkilt
767 9502.

Põllumaade
omanikud, kasutajad!
Kui sul on oma põllumajandusmaa deklareerimata, siis
jõuad seda teha veel kuni 12.
aprillini. Tootja või maaomanik peab olema eelnevalt arvel
PRIAs, täita vastavad teatised. Deklareerimine on
oluline neile, kes soovivad
tänavu või edaspidi toetust
taotleda. Info PRIA kodulehelt või piirkondlikust
büroost.

OT kirjakast
Avalik pöördumine
Keskuse 3., 4. ja
5.maja elanike poole
Oleme meeleheitel, sest
olete valinud oma käiguteeks
teie arvates kõige otsema ja
sobivama – täpselt meie
koduks oleva maja uste ja akende alt, tallates üle meie
muruplatside, lõhkudes meie
vihmavee äravoolukraave ja
pildudes maha prahti, lisaks
veel ka puukuuride tagant,
trotsides seal asuvaid prahija oksahunnikuid. Aia ehitamisega andsime sügisel mõista, et meile on vastuvõetamatu, kui maja eravalduses
olevast hoovist jalutab päeva
jooksul läbi 60-70 inimest.
Enamus teist mõistis seda ja
kasutab nüüd käimiseks ikka
selleks mõeldud avalikku teed,
mis asub ainult paarkümmend meetrit eemal. On aga
üks grupp eriti iseteadlikke
lapsi, noori ja täiskasvanuidki, kellele pole aidanud meie
suulised märkused, palved
ega pahandamised – vastuseks on olnud ülbed märkused
ja väited, et nii on harjutud ja
nii on igal pool.
Käesolevaga pöördumegi
siis teie poole avalikult: meie
maja esine ega kuuride tagune
ei ole avalik tee, vaid meie
maja elanike eravaldus. Siin
otsustame siiski meie ise,
kuidas oma maad kasutame ja
võõrastel on pehmelt öeldes
sobimatu teha märkust selle
pärast, et tema harjumuspärasele käiguteele kuuri kõrval on keegi majaelanikest julgenud oma puuhunniku panna. Oleksime tänulikud, kui
vestleksite sellest, kust sobib
käia ja kust mitte, ka oma
lastega. Kui miski ei aita,
oleme järgmisel korral sunnitud pöörduma juba nimeliselt.
Arvame, et terve ja puhta
elukeskkonna loomine algabki
igast majast endast. Kortermajadki on kodud, mille territoorium kuulub majaelanikele
ja võõrastel on sinna tee ikka
asja pärast või kutse peale.
Keskuse 1.maja elanikud

4
Koolilaulu
konkurss
Otepää
gümnaasiumis
16. märtsil toimus Otepää
gümnaasiumis õpilaste omaloominguliste laulude konkurss. Seekordseks teemaks oli
kodu ja kodupaik. Võistlustulle
astus 7 noort «heliloojat».
Esmalt loodi teemakohased
tekstid, mida ühtekokku
laekus kaheksa. Siinkohal
täname emakeeleõpetajat Tiia
Lehismetsa, kes juba teist aastat oma tekstidega õpilastele
konkurentsi pakkus.
Laule oli eriilmelisi: rapist
ballaadideni. Eelnevalt ette
kirjutatud tekste viisistasid
vaid kolm õpilast. Ülejäänud
lõid ise nii viisi kui ka sõnad.
Þüriis oli kokku ligikaudu 30
õpilast-õpetajat. Kolmanda
koha saavutas Ott Kartau
lauluga «Koht, kus olla tore».
Teise koha vääriliselt hindas
þürii Kristina Kulli, kelle omaloominguline lugu kandis
pealkirja «Kodus olla hea».
Võitis Viivika Eljand lauluga
«Parim paik».
Muusikaõpetaja Eve Eljandi
arvates läks üritus igati korda
ning jääb vaid loota, et tuleval
aastal on hakkajaid noori ja
vaimukaid laule veelgi rohkem.
VIIVIKA ELJAND

Kooliteatrite
festival
Otepääl

25. märts 2004

Pühajärve raamatukogus
kasutusel lugejaarvuti

Ly Haaviste silme all lõikab lindi läbi Otepää valla sotsiaalnõunik Piret Pensa.
10.märtsil kogunes Pühajärve raamatukokku lugejaid
ja külalisi, et avada kaks uut
arvutitöökohta, mis ühtlasi
tähistab ka uut etappi raamatukogu töös. Lindi lõikas
läbi Otepää vallavalitsuse
kultuuritöö koordinaator Piret
Pensa, abilisteks selle toimingu juures olid Merylin ja Linda – väikesed arvutihuvilised
koolist.
Üks arvutikomplekt on
saadud Kultuuriministeeriumi
külaraamatukogude
arvutiseerimise programmi
raames ja see on mõeldud
kasutamiseks lugejatele ja
kõigile teistele soovijatele
raamatukogu tööaegadel. Ar-

vuti töötab operatsioonisüsteemi Linux baasil, sisaldab
programmi OpenOffice. Komplekti kuuluvad ka printer,
kõrvaklapid ja kiipkaardilugeja. Arvuti kasutamine on tasuta, täita tuleb vaid kasutuseeskirja, millega saab tutvuda
kohapeal. Väljatrükk on
tasuline. Aega võib ka ette
kinni panna telefonil 766
8505.
Teine arvuti on soetatud
eelarve vahenditest ja
mõeldud raamatukoguhoidja
tööarvutiks. Sellesse on installeeritud uus raamatukogude
tööprogramm RIKS. Viimane
võimaldab kiiret uute raamatute
raamatukogulikku

töötlust, samuti kogu raamatufondi maakonna raamatukogude andmebaasi liitmist.
See peaks teostatav olema
aasta-pooleteise jooksul ja siis
järgneb ka lugejate-laenutuste
arvutisse viimine, mis annab
lugejaile mitmeid lisavõimalusi raamatukoguteenuse kasutamisel.
Soovin kõigile külastajaile
ilusat kevadet ja ootan soovijaid arvuti taha. Palun ka tagasi kõiki raamatukogu raamatuid, mis pikal talvel teie
koduriiulisse ununenud.
LY HAAVISTE,
Pühajärve raamatukogu
juhataja

Maakonna taat elab Puka vallas

17. märtsil toimus kultuurikeskuses Valgamaa kooliteatrite festival. Kolmes vanuserühmas võistles kokku 10 väga
erinäolist lavastust. Päeva
jooksul võis laval näha 117
noort näitlejat.
Otepää gümnaasiumi kooliteater võttis üritusest osa kahe
etendusega. Lavastajateks ja
ühtlasi kogu ürituse korraldajateks olid Marika Paavo ning
Marika Soidra.
Noorema vanuseastme võitjaks tunnistas þürii Tõrva gümnaasiumi «Hunt ja seitse kitsetalle». Keskastmes võidutses
Riidaja rändurteatri noortetrupp, kes hoolimata vähestest
näitlejatest ning lavaelementidest suutis end saalisviibijatele meeldejäävaks muuta.
Valga põhikooli Naeratus pärjati etendusega «Naisrannavalve silma all» vanema
vanuseastme laureaadiks.
Lisaks esikohtadele jagati
mitmesuguseid eriauhindu.
Nii näiteks tõi Otepää gümnaasiumi õpilane Merilin Kirbits koju parima naisosatäitja
auhinna kuninganna osa eest
lavastuses «Lohe Lonni kevadretk».
Ürituse korraldajad jäid
toimunuga igati rahule ning
avaldasid soovi festivali jätkamiseks Otepääl.
VIIVIKA ELJAND

Sügisel eakate päeval toimunud memme ja taadi valimistel ei osanud me arvatagi, et
maakonna taat tuleb just
meie vallast.
Juba aasta algul, kui Valga
korraldajate poolt etteantud
teemad käes, käis vilgas arutelu, kuidas ennast väljendada
ja mitte üle minna ajalimiidist.
Esimeseks veebruariks, kui
toimusid Valga maakonna
memme-taadi teised valimised, oli kõik valmis. Vaatamata tugevale tuisule ja lumesajule, mis nii mõnegi tee umbe
ajas, sõitis valla buss juba
varakult ringi ja korjas peale
soovijaid, kes tahtsid oma silmaga näha ja sõna kaasa öelda maakonna memme ja taadi valimisel.
Tore oli vaadata,kuidas

soliidses eas daamid ja härrad astusid rahva ette, et tutvustada end ja näidata, mis
nad on välja mõelnud. Valimised toimusid neljas voorus.
Teatrisaal oli pealtvaatajaid
täis. Et mitte väsida pikast istumisest, oli voorude vahepeal võimalik vaadata isetegevust ja keerutada jalga Rõngu
kapelli saatel.
Lõpuks saabus otsustav
hetk, kui komisjon ütles oma
sõna ja maakonna memm ja
taat kuulutati välja. Oh seda
käteplaginat, kui publiku lemmikuks valis rahvas meie
Puka taadi Kalju Rohtla. Pinge
oli aetud juba päris tippu ning
siis kuulutati lõpuks välja ka
maakonna memm ja taat. Ma
usun, et meie valla rahvas oli
rõõmus, et maakonna taadiks
sai just meie valla taat Kalju

Rohtla. Oleme jätnud maha
jälje maakonnas ja usun, et
sügisel, kui tulevad valla
memme-taadi valimised, on
meil rohkem kaasalööjaid.
Kevadkuu esimestel päevadel toimus Valgas kokkuvõtete tegemine üritusest ja
arutelu, kas on vaja ka edaspidi seda traditsiooni jätkata.
Vastus oli üksmeelne, et on
vaja. Nii et paneme sügiseks
oma mõtted paika ja esitame
varakult kandidaadid, kes teie
arvates võiksid osa võtta meie
valla memme-taadi valimistest. Ettepanekud saate esitada kas vallamajas sotsiaaltöötajatele, Pensionäride
Ühenduses või ka minu juures
rahvamajas. Jään ootama
teie ettepanekuid.
HELGI PUNG,
Puka rahvamaja juhataja

Perevastlapäev Puka lasteaias
Sel aastal toimus Puka lasteaia perepäev vastlapäeval. Üritusepäeva hommikul rõõmustasime
hea ilma üle. Osalejaid kogunes rohkem, kui julgesime loota: tulid emad-isad, õed-vennad. Kuulutasime, et liulaskmisvahendiks võib olla mis
tahes libisev asi, kuid turvalisuse mõttes otsustasid kõik kelkude või liulaua kasuks.
Täpselt siis, kui ühise pika rivina mäele minemisega alustasime, hakkas sadama nii laia ja
tihedat lund, et kinni olid silmad ja suu. Lisaks
tõusis ka tugev tuul. Hetkeks tundus, et üritus
on läbi kukkumas, kuid selgus, et ilmataat ainult
ehmatas meid veidi: sama äkki, nagu sadu oli
alanud, sai see ka otsa. Meie pikk kelkude, laste,
vanemate ja teiste asjaosaliste rivi jõudis õnnelikult mäele. Alustuseks tegime rütmipillide
saatel soojendust ja lugesime seltskonna üle, et
kedagi puudu ei oleks. Mäel tähistasime lippudega piirid, et keegi võssa ei põrutaks. Valisime
ka turvatöötajad, kes valvasid kõige ohtlikumates kohtades ja kelle ülesanne oli nende hoogu

pidurdada, kes sellega enne põõsaid ise hakkama ei saanud.
Vastlasõit võiski alata. Sellest hetkest kuni
ürituse lõpuni oli mäel nii palju naeru, hõiskeid
ja kilkamist, et seda kuulis küll kogu Puka. Osalejad nautisid kelgusõitu kogu hingest. Mõni ema
liugles mäest alla sel aastal esimest korda. Pakkusime ka võimalust sõita kahekesi ühel suusapaaril.
Peale liulaskmist ootas kõiki magus ja meeldiv üllatus – meie oma kokatädi tehtud maitsvad vastlakuklid ja soe tee. Kukli söömine oli
vaatepilt omaette. Mõnel lapsel olid vahukoorevuntsid kõrvadeni, mõnel tunduvalt lühemad. Õnnelikud näod olid nii lastel kui vanematel, rääkimata organiseerijatest. Premeerisime kõiki
osalejaid diplomiga ja jälle kord saime kinnitust,
et meil on tore lasteaiapere, kus vanemad aktiivselt meie poolt pakutud üritustest osa võtavad ja
seda ka naudivad.
Puka lasteaiapere
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Roseta Lentso Vana-Otepää 78
Valve Saan Otepää 78
Olga Leesik Atra 78
Rudolf Künnapuu Plika 78
Valter Jõe Otepää 77
Salme Puusep Otepää 77
Helju Pille Palamuste 77
Uno-Valter Leius Otepää 76
Viktor Linnamägi Otepää 76
Linda Järvet Hellenurme 76
Leonid Kulev Päidla 76
Linda Brikker Puka 76
Johannes Hermann Puka 76
Voldemar Kants Puka 76
Heino Napp Otepää 75
Karl Parv Neeruti 75
Leili All Otepää 70
Maimu-Glafira Ivanova Otepää 70
Anna Janovskaja Pühajärve 70
Valter-Johannes Murula Otepää 70
Heino Paves Sihva 70
Peeter Toompere Otepää 70
Ilse Velner Pühajärve 70
Maria Blinova Aakre 70
Viktor Ivanov Otepää 65
Heivi Kangro Otepää 65
Mari Koord Nüpli 65
Hele-Mai Reinas Otepää 65
Heino Soots Otepää 65
Ülo Sulaläte Otepää 65
Milvi Tiisler Otepää 65
Võrno Kulla Otepää 65
Arno Lillemaa Nõuni 65
Elvi Eller Rebaste 65
Lembit Jaaniaas Otepää 60
Mae Kriisa Otepää 60
Astrid Kukk Pedajamäe 60
Maret-Ekaterina Kukk Pedajamäe 60
Ra Ladva Otepää 60
Kaarin Paal Pilkuse 60
Arvo Palo Vana-Otepää 60
Juhan Paluoja Sihva 60
Märt Pooland Otepää 60
Elsa Komleva Hellenurme 60
Helju Raidmäe Otepää 60
Mati Kalinin Palupera 60
Jüri Puurmann Kuigatsi 60
Sirja Visnapuu Kolli 60
Lembit Valdner Puka 60
Viive Ivask Prange 60

SÜNNID
ELIISE PALMISTE 1. märts
JAKO VOOLAID 22. veebruar
KRISTIN LAIKASK 4. märts
KÄROL MÄGI 5. märts
JÖRGEN ARNE VARJUN 6. märts
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INFO
Sügisel Otepää
gümnaasiumi 1. klassi
tulevate laste
vanematele
Otepää gümnaasiumi I klassi õppima asuvate laste
vanemate koosolek ja kooli
registreerimine toimub kolmapäeval, 21. aprillil kell 18
uue koolihoone muusikaklassis (ruum nr 302).
Palume kaasa võtta:
o sünnitunnistuse ärakiri
o haigekassakaardi number
o kirjutusvahend
Avalduse-ankeedi võib ära
täita ka varem, blanketi saab
kooli
kodulehelt:
www.nuustaku.edu.ee
Sel aastal jaotame tüdrukudpoisid a ja b klassidesse loosi
alusel, seejärel loosime ka
klassijuhatajad. Põhjuseks on
see, et viimastel aastatel on
klassides tüdrukute ja poiste
tasakaal kadunud.
Kuna I klassi suuruseks on 24
õpilast, on tarvis varakult
teada saada klassikomplektide arv.
Palume kõik I klassi tulijad
registreerida kooli kantseleis
hiljemalt 31. maiks.
KRISTA SUNTS
TERJE AASAROHT

Karumõmm tervitab
Karumõmm ja Otepää Karusõprade Selts tervitab oma
vanu ja uusi sõpru. Samas kutsume tähistama Otepää linna
aastapäeva 1. aprillil koos
oma mõmmidega. Selleks
kaunistame oma korteri/maja
ümbruse karumõmmidega,
vahetame lumehelbekesed
akendel ja jõulupärjad ustel
välja karudega. Mida fantaasiarikkam, seda toredam.
Näitame linna külastajaile ja
teineteisele, kui suur karude
sõpruskond karupealinnas
Otepääl on. Huvitavamaid
väljapanekuid autasustatakse.
P.S. Neile, kes tunnevad
puudust oma mõmmikutest,
kes jäid eelmisele aastanäitusele, olete tervitatud Wulffi
talumuuseumis! Teie mõmmid ootavad teid!
Info: Otepää Karusõprade
Selts (Mariann Karupää 765
5119, Ene Niklus 5811 5133;
Tuija Lammi 528 8736)
MARIANN KARUPÄÄ

Line-tantsu
treeningud Otepääl
Line-tants on suurepärane meelelahutuse ja
treeningu ühendus, mis
annab mõnusa füüsilise
koormuse, arendab koordinatsiooni ning rütmitunnet. Line-tants ei
nõua partnerit ning on
populaarsust võitnud nii
noorte kui ka vanemate,
nii algajate kui ka varem
tantsuga tegelenute seas.
Igasugune liikumine
tekitab positiivset emotsiooni, tule ja tantsi end
tervemaks! Treeningud
toimuvad Otepää kultuurikeskuses teisipäeviti kell 17.30 ja
pühapäeviti kell 19.

Kultuuritegevus Puka vallas
Kätte on jõudnud kevadkuu ja
juba tehakse plaane suveks, nii
ka meie, kes me tegeleme rahvakultuuriga omas vallas.
Möödunud aasta viimane kuu
oli nii kiire ja tegevusrohke, et
ajast tuli isegi puudu, et teha
kõike seda, mis plaanis. Üldiselt möödus eelmine hooaeg
seltsitegevuses rahuldavalt.
Sain niipalju targemaks, et aasta lõpul ei saa pakkuda rahvale
kõike seda, mis plaanis, sest
siis on kõigil rutt. Jõulupeod olid
igas kollektiivis ja toimus ka
vallavanema vastuvõtt ning
rahvamajas jõuluõhtu koos
Mait Maltisega. Arvan, et inimesed, kes tulid peole, jäid igati rahule. Uusaasta esimestel
minutitel on saanud traditsiooniks ilutulestik vallamaja
juures kuuse all ja hiljem kogunetakse rahvamajja, kus pidu
kestab varajaste hommikutundideni.
Aasta 2004 on üldlaulu- ja
tantsupeo aasta ja seoses sellega on ka taidlejad juba oma
tegemistega suves. Toimub
maakonna laulu- ja tantsupidu,
memme-taadi Lõuna-Eesti
tantsupidu Põlvas. Kõigist neist
üritustest võtvad osa ka meie
taidlejad.
Sel aastal on meie kultuuri-

elu natuke muutunud selles
mõttes, et tahame vallas
moodustada ühtset taidlejate
kollektiivi, kes võtab osa
tegemistest nii Aakres, Pukas,
Kuigatsis kui ka ülevallalistel
üritustel. Esimesed sammud
selles suunas on tehtud ja
loodame, et ei jää poolele teele
seisma. Korraldasime Aakres
sõbrapäeva peo, kus mängis
ansambel Reliikvia ja vaheaega sisustasid oma tantsuga kohalikud noorikud Eha Männiste eestvedamisel.
Vabariigi aastapäeva kontsert oli juba suurem üritus ja
kontsert venis kahele tunnile.
Kes käisid vaatamas-kuulamas, said kuulda puhkpillimängu, vaadata rahvatantsijaid nii meie kui ka Tõlliste vallast ja Aakre naiste toredaid
tantse, kuulata Puka-Tõlliste
ühendatud segakoori ja meie
naisansambli laule ning lõpuks
jõudis ära oodata oma järje ka
meesansambel, keda tavaliselt
ei lasta lavalt kergelt tulema.
Selle ilusa kontserdi ettevalmistamise eest tänusõnad
meie tublidele ringijuhtidele.
Need on Villem Alp, kes juhendab puhkpilli ja segakoori,
Vaike Eiche, kelle õpetuse järgi seavad samme tantsurühma

Vokiratas tantsijad, Sille Villem õpetab laulud selgeks nii
nais- kui ka meesansamblile,
Eha Männiste paneb oma õpetuse järgi tantsima oma naised
ja lööb ka ise kaasa.
Naistepäevapidu toimus
Puka rahvamajas ansambliga
Midagi Head. Inimesed, kes tulid peole, said tõesti midagi
head. Oli tore, rõõmus ja sõbralik pidu. Baariga oli tulnud välja Endel Leppund. Aitäh ka temale.
Meie rahvamaja töötajate
suureks mureks on probleemne
publik noorte diskol. Nii mõnigi kord on tekkinud olukordi,
kus on vaja abi politseilt.
Lastevanematele panen
südamele, et kui olete lasknud
peole oma lapsed, kes on nooremad kui 16, siis alati on palutud nendel kell 22 lahkuda, kuid
nad on leidnud ikka võimalusi,
et jääda. Püüdkem olla üksteise suhtes mõistvad.
Tulemas on vallapäevad ja
selles suunas juba töö käib.
Jaanipäevaks on kokkulepe
ansambliga Willy. Loodame, et
ilm ei vea alt. Jälgige pidevalt
reklaami.
HELGI PUNG,
Puka rahvamaja juhataja

Pühajärve rannahoonet pakutakse
rendile
Otepää vallavalitsus kuulutab
välja kirjaliku enampakkumise
Pühajärve rannahoonele üürniku
leidmiseks. Hoone kasutusotstarbeks on ranna külastajate teenindamine (toitlustamine, rannateenuste osutamine jms).
Vara kasutusse andmise eritingimuseks on:
1: Üürnik peab tagama rannavalveteenistusele (vetelpäästjad/turvatöötajad) tööruumid vastavalt lisatud plaanile ja avaliku tualeti tasuta kasutamise ning katma sellega seotud kulud.
Vara antakse üürile 3 aastaks. Pakkumisest osavõtu tasu on 500 krooni ja tagatise suuruseks
1500 krooni. Pakkumise alghinnaks on aastaüür 5000 krooni.
1. Pakkumine tuleb esitada kirjalikus vormis, kinnises ümbrikus, varustatuna märksõnaga
«Rannahoone» Otepää valla kantseleisse Lipuväljak 13, 67405 Otepää, hiljemalt 15. aprilliks
2004 kell 16.00.
2. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
2.1 andmed pakkuja kohta;
2.2 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;
2.3 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
2.4 nõusolek vara kasutusse võtmiseks enampakkumiseks kehtestatud tingimustel;
2.5 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma, kui need ei lange kokku,
loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
2.6 pakkumise tegemise kuupäev.
3. Pakkumisele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumise tagatise olemasolu tõendavad
dokumendid.
4. Osavõtutasu ja tagatis peab olema laekunud Otepää vallavalitsuse arveldusarvele
10202008200001 15. aprilliks 2004 kell 16.00.
5. Pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele
olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).
6. Saabunud pakkumiste ümbrikutele kantakse nende saabumise kuupäev ja kellaaeg.
7. Pakkumised avab komisjon 15. aprillil 2004 kell 16.15.
Lisainformatsiooni saate telefonil 765 5581.

KULTUURIINFO
Otepää eksliibriseklubi saab kokku 25.
märtsil kell 19 kultuurikeskuses.
25. märtsil kell 16 Otepää muusikakoolis «Võta sõber kaasa»
26.-27. märtsil Tehvandi hüppemäel ja suusastaadionil Eesti täiskasvanute MV suusahüpetes ja kahevõistluses
26. märtsil Pühajärve puhkekeskuses ans. Bassein
26. märtsil Iiri pubis Setanta
diskomuusika
27. märtsil Pühajärve puhkekeskuses ans Bernhard
27. märtsil Iiri pubis Setanta
ans. Gigolo
2. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
3. aprillil kell 12 kultuurikeskuses mälumäng «Otepää
kevad»
3. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans Qvalda
5. aprillil Otepää kultuurikeskuses kell 13 teatrietendus
«Sookoll ja sisalik». Viljandi
laste- ja noorteteatri «Reky»
etendus. Pilet 25 kr
6. aprillil Audentese kevadsprint
murdmaasuusatamises Tehvandi suusastaadionil
9. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans. Günf
10. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans. Hea Story
16. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans. Hea Story
17. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans. Kolmen
23. aprillil raekoja ees Otepää
jürijooks
23. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans. Bassein
24. aprillil kultuurikeskuses
Lõuna-Eesti laste- ja noorte rahvamuusikafestival «Karupoja
trall»
24. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans. Kolmen
30. aprill kell 19 Otepää
kultuurikeskuses Rakvere teatri etendus «Heategijad», osades:
Marika Vaarik, Ülle Lichtfeldt,
Erik Ruus, Toomas Suuman. Pilet 65.- ja 45.30. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans. Bassein
1. mail Pühajärve puhkekeskuses ans. Reliikvia

Puhkeõhtu Puka
rahvamajas
17. aprillil kell 20 toimub
puhkeõhtu Toomas Anniga.
Pääse 30.-

III üleriigiline noorte
solistide ja väikeansamblite konkurss

«VIIS VIIMAST»

Otepää REISIBÜROO
•
•
•
•
•
•
•

Laeva- ja lennupiletid
Kuulutused ajalehtedes
Reisipaketid
Reisikindlustus
Liikluskindlustus
Kaskokindlustus
Varakindlustus

toimub
Lipuväljak 11 Otepää
E – R 9 - 16 (lõuna 12 -13)
uus tel number 766 1229

Võimalus valida omale SOODSAIM Salva, Inges, Nordea ja IF kindlustuse vahel.
ENNE KINDLUSTUSPOLIISI PIKENDAMIST KÜSIGE MEILT HINNAPAKKUMIST!

23.-24. aprillil
Otepää gümnaasiumis

Otepää
invaühingu
liikmetele
Ühingu 14. aastapäeva
koosviibimine toimub
31. märtsil kell 14
Edgari trahteris. Loeng.
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
1. Volitati Linnade Liidu üldkoosolekul Otepää valda esindama Aivar Nigolit ja Jaanus
Barkalat ning nende asendusliikmeteks määrati Riho Karu ja Alar
Arukuusk.
2. Volitati Linnade Liidu volikogus Otepää valda esindama Aivar
Nigolit, asendusliikmeks määrati Jaanus Barkala.
3. Moodustati majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmiseks komisjon koosseisus Ants
Manglus, Sale Kiuru ja Eha
Schmidt.
4. Lubati vallavalitsusel korraldada riigihange Otepää valla
haljasalade hooldamise teenuse
ostuks tähtajaga kuni 30. oktoober 2007.
5.
Otsustati
korraldada
Pühajärve rannahoonele üürniku leidmiseks kirjalik enampakkumine ning moodustati kirjaliku pakkumise korraldamiseks
viieliikmeline komisjon koosseisus Jaanus Barkala, Neeme Ernits, Aivo Meema, Ülle Veeroja,
Jüri Kork.
6. Kinnitati Otepää gümnaasiumi tegevuskava aastateks 20042006.
7. Muudeti lasteaed-taastusravikeskuse Võrukael nime, uueks
nimeks sai lasteaed Võrukael.
Kinnitati lasteaia Võrukael
põhimäärus.

Otepää vallavalitsuses
1. Väljastati projekteerimistingimused OÜle Atlanter Mäha
külas asuva põllumajndusliku
tootmishoone rekonstrueerimiseks; Raul Kinksile Arula
külas asuvale Madsa kinnistule
elamu ja abihoone projekteerimiseks; Ene Linnasmägile Kastolatsi külas asuvale Uue-Kaarna
kinnistule suvila projekteerimiseks.
2. Anti kasutusload ASile Otepää
Veevärk haldus- teenindushoone
kasutamiseks ning Eesti
Energiale Piirispordi 10 kV
õhuliinide kasutamiseks.
3. Väljastati ehitusload OÜle
Otepää Lihatööstus Edgar
pakkimiskorpuse ehitamiseks;
Signe Peilile elamu ehitamiseks
Veski Ruusa 3 kinnistule Sihva
külas; Aivar Ribelusele suvila
ehitamiseks Üla-Lükardi kinnistule Kääriku külas; Viljar Tederile elamu rekonstrueerimiseks
Kalda tn 22; Vahur Jõele kõrvalhoone rekonstrueerimiseks Koolitare 10; Elmo Saulile saunpuhkemaja ehitamiseks Järve

Madsa kinnistule Arula külas.
4. Väljastati kirjalikud nõusolekud Mihkel Kütmanile kuuri
ehitamiseks Pikk tn 39 krundile;
Jaanus Barkalale abihoone ehitamiseks Kase tn 1 krundile.
5. Anti nõusolek Tiiu Kuke omandis oleva Kopli katastriüksuse
jagamiseks viieks katastriüksuseks; Haldor Kruuse omandis
oleva Kaarmaidri katastriüksuse
jagamiseks kaheks katastriüksuseks; Merike Roobi omandis
oleva Põndaku katastriüksuse
jagamiseks kaheks katastriüksuseks; Tõnu Priidiku omandis
oleva Mäeotsa katastriüksuse
jagamiseks kaheks katastriüksuseks.
6. Kinnitati Otepää valla omandis
olevate sõiduautode kindlustajaks AS If Eesti Kindlustus.
7. Anti nõusolek Sihva külas Orvo
Muisto Kristian Luoma omandis oleva väetiseküüni teenindamiseks vajaliku 1,1101 ha maa
ostueesõigusega erastamiseks;
Aarne Raidile Kuuse tn 2 ehituskrundi, pindalaga 1340 m² maa
ostueesõigusega erastamiseks;
Eha Vallistole ja Arvo Vallistole
Tennisevälja 4a krundi, pindalaga 1220 m² maa ostueesõigusega
erastamiseks.
8. Otsustati tagastada Hendrik
Haldmale õigusvastaselt võõrandatud Elva Vesiveski maaüksus
pindalaga 2,60 ha, asukohaga
Pedajamäe küla; Pilvi Kullale õigusvastaselt võõrandatud Järvemäe maaüksus pindalaga 6,45 ha,
asukohaga Vidrike küla; Lembit
Kõivistikule õigusvastaselt
võõrandatud Kaasiku maaüksus
pindalaga 20,1 ha, asukohaga
Pedajamäe küla.
9. Algatati Kurnakese kinnistu
detailplaneering Pedajamäe
külas. Planeeringu eesmärgiks on
Tuulemäe kinnistu detaiplaneeringu alaga liita 1,1 ha kurnakese
kinnistu maa-alast.
10. Tehti ettepanek määrata Mart
Paama omandis olev suvila teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
0,3 ha ning Koit Mauringu omandis oleva elamu juurde ostueesõigusega erastatava maa ligikaudseks suuruseks 2 ha
11. Tunnustati Veerpalu Villa ja
Lili puhkemaja vastavust puhkemajale esitatavatele nõuetele.
12. Nõustuti Merle Tammelo ja
Tiina Mägi kaasomandis oleva
Biotiigi katastriüksuse 63602:
001:1625, pindalaga 3,23 ha, ostmisega. Katastriüksuse ostmise
põhjuseks on Vana-Otepää
korruselamute, osaühingute
Otepää Oskar ja Otepää Lihatööstus Edgar omandis olevate toot-

mishoonete teenindamiseks vajalike puhastusseadmete, sellega
kaasnevate torustike ja biotiikide
paiknemine Biotiigi katastriüksusel.
13. Kinnitati Otepää gümnaasiumi võimla, Pühajärve põhikooli
võimla ja saunade teenuste hinnad.

Palupera vallavolikogus
1. Kinnitati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse andmise
nimekiri alljärgnevalt: maatükk
nr 1 FIE Meelis Värva; nr 7 FIE
Vambola Sipelgas Alalooga
talu; nr 8 ja12 FIE Jaanus
Juhkam Jaanimäe talu; nr 10 ja
11 PPF Nurme OÜ; nr 13 ja 9
FIE Valdeko Värva Käo talu; nr
17 FIE Aili Keldo Anni talu; nr
19 ja 21 FIE Anti Kulasalu Märdi talu; nr 22, 23 ja 26 OÜ Palupera Agro; nr 27 FIE Ilvar Sarapson; nr 37 FIE Ermo Kruuse
Põrgumäe talu.
2. Kinnitati vaba metsamaad
erastada soovijate nimekiri alljärgnevalt: maatükk nr 2 F I E
Teet Sauli Äri; nr 3 FIE KilleKruuse Heiling; nr 4 FIE Teet
Sauli Äri ja FIE Kalmer Salundi (kaasomandisse); nr 5 F I E
Vambola Sipelgas Alalooga
talu; nr 6E FIE Tõnu Kukk Räbi
talu; nr 14E FIE Arne Kruuse; nr
15 ja 16 FIE Jaanus Juhkam; nr
18 ja 20 FIE Aili Keldo Anni
Talu; nr 24 ja 32 FIE Uno Kiisholts; nr 25, 30 ja 33 FIE Ilvar
Sarapson; nr 28E FIE Andrus
Pastak; nr 39E FIE Johannes
Värva Kruusamäe talu; nr 40E
FIE Valdeko Värva Käo talu; nr
41E FIE Arno Anton; nr 38E FIE
Anti Kulasalu Märdi talu.
3. Valiti 2003.a. aastaaruannet
auditeerima OÜ Juristibüroo
Fides.
4. Oma tööst andis aru Nõuni
maakultuurimaja direktor Malle
Kõll, kelle tööga oli kaasettekandjana esinenud alatise haridusekultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees H. Komlev rahul. Nõuni
Maanaiste Seltsi esindaja arvates tööd tehakse, kuid ürituste
taset peaks tõstma. Tehti ettepanek töötada välja kultuurimajale arengukava ja koos vallavalitsuse ja seltside esindajatega teha
tööplaan.

Palupera vallavalitsuses
1. Määrati hooldajad kahele raske
puudega inimesele.
2. Peeti võimalikuks järgmiste
katastriükuste jagamiseks: Kõivumäe – tekib Kõivumäe ja Kõivukalda; Raiga – tekib Raiga 3,

Raiga 4 ja Räbi-Raiga 4; Kraavi
– tekib Kraavi, Kraavi 1 ja RäbiRaiga 1; Varese – tekib Varese,
Kristeli ja Rabi-Raiga 3; VanaKissa – tekib Vana-Kissa, Kuusma ja Ehala; Tuhasilla – tekib
Tuhasilla, Ahvenajärve ja Koprakraavi.
3. Anti korraldus Räbi külas
õigusvastaselt võõrandatud ElvaVesiveski nr A-16 talu maade
tagastamiseks
Hendrik
Haldmale.
4. Väljastati Aare Nurkile projekteerimistingimused taluhoonete
ehitamiseks.
5. Määrati Neeruti külas Neeruti
6-korterilise elamualuse ja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,9 ha kinnitati maaüksuse nimeks Mäeotsa.

Puka vallavolikogus
11. märtsil
1. Kinnitati Puka valla 2004. aasta eelarve tulude ja kulude lõikes
mahus kokku 14 428 205.83 krooni.
2. Kinnitati pedagoogide töö
tasustamise alused 2004. aastaks.
3. Kinnitati vaba metsamaa
erastajate nimekiri.
4. Moodustati valla põhimääruse
seadusega kooskõlla viimiseks
komisjon koosseisus Ago Rand,
Kunnar Vahi ja Anita Kallis.
5. Arutati huvialakoolides õppivate laste õpilaskoha maksumuse hüvitamist. Valla
eelarvesse ei ole võimalik leida
täiendavaid vahendeid huvialakoolides õppivate laste koolitamiskulude tasumiseks. Vallavalitsus toetab vallas tegelevate
huvialaringide tegevust, järgmisest õppeaastast on plaanis avada
Puka keskkooli juures kunstikool,
mida on rahaliselt vaja toetada.
Vallavolikogu ettepaneku – maksta huvialakoolis õppivatele
lastele toetust lähtuvalt perekonna materiaalsest olukorrast kuni
100.-/kuus – vaatab vallavalitsus
läbi iga konkreetse avalduse.
6. Kohalike külateede võrgustiku
arendamiseks ja haldamiseks on
Valga maakonna seitsme valla
eestvõtmisel loomisel mittetulundusühing Külateed. Asutatava mittetulundusühingu rahastamisel teostatavateks töödeks on
planeeritud: 1) kohalike maanteede katastrimõõdistamine ja
katastrisse kandmine 2) kohalike
maanteede tee-ehituse tööprojektide tellimine, 3) kohalike maanteede teehoiuks vajaliku tehnika
muretsemine.

Vallavolikogu otsustas osaleda
loodavas mittetulundusühingus
ning volitas esindajaks vallavanema Heikki Kadaja.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetulekutoetust veebruaris 29 taotlejale.
2. Otsustati maksta matusetoetust 2000 krooni ulatuses
3. Otsustati maksta sünnitoetust 1000 krooni ulatuses.
4. Otsustati toetada Bruno Junki mälestusvõistlusi 1000 krooni ulatuses.
Tartu Käimisklubi korraldab käesoleva aasta 12. juunil Bruno Junki mälestusvõistlusi üheksandat
korda. Osa võtavad ka külalisvõistlejad Lätist, Soomest, Venemaalt, Poolast ja Slovakkiast.
5. Toetati Puka keskkoolis korraldatavat emakeelepäeva üritust
700 krooni ulatuses. Külalisesinejaks oli luuletaja Margus
Konnula e Contra.
6. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Peeter Kiinile Puka alevikus Kesk tn 35a
maaüksus 1651 m 2 ; Leivo
Vindile Rebaste külas Mäe-Helmi maaüksus 12,88 ha.
7. Anti nõusolek Puka alevikus
Kesk 35 katastriüksuse jagamiseks: Kesk 35 – 4683 m2 (elamumaa) ja Kesk 35 b – 647 m2 (elamumaa); Kurejärve katastriüksuse jagamiseks: Kurejärve1,60 ha (elamumaa) ja Kuremäe –
2,22 ha (maatulundusmaa); Tursti katastriüksuse jagamiseks:
Tursti – 10,96 ha (maatulundusmaa), Turstiveski 1 – 1,10 ha
(maatulundusmaa); Tursti 1
katastriüksuse jagamiseks: Tursti 3 – 14,82 ha (maatulundusmaa),
Tursti 1 – 0,78 ha (elamumaa) ning
Turstiveski 2 – 9,44 ha (maatulundusmaa).
8. Toetati majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid
kokku 5200 krooni ulatuses.
9. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maade maksumused ja
kompensatsioonisummad tagastamata jäänud Savikoja A-83
talumaade eest.
10. Määrati hooldajad kolmele
sügava ja raske puudega inimesele, hooldus lõpetati kolmele
puudega inimesele.
11. Väljastati kirjalik nõusolek
Ahti Tiirmaale väikeehitise ehitamiseks Meegaste külas Rebase
talus.
12. Väljastati ehitusluba Toomas
Õispuule Plika külas endise Pukamõisa kaupluse hoone ümberehitamiseks elumajaks.

Keda või mida meenutada Otepää mail 2004. aastal
780 a tagasi (1224) vallutati
Otepää linnus lõplikult saksa
feodaalide (ristisõdijate) poolt.
Piiskop Hermann muudab
Otepää oma valduste keskuseks.
Eestlaste linnuse asemele rajati
piiskopiloss, selle kõrvale tekkis
alev ja mõis. Otepää piiskopiloss
oli esimeseks kivilinnuseks
Eestis.
585 a tagasi (1419) märgitakse
esmakordselt Arula (Arole) ja
Ojamäe (Oimule) küla.
240 a tagasi alustas tegevust
Arula rahvakool.
200 a tagasi (1804) avaldatud
vakuraamatus olid kirjas talupidajatena Nustag Hermann ja
Nustag Johann. Nähtavasti
päris hilisem karjamõis ja alevik
oma nime Nustago talult.
175 a tagasi ( 1829) pärinevad C.
U. Sternbergi joonistused
Otepää Linnamäest. Selgub, et
sellal oli Linnamägi peaaegu lage,

ainult nõlvadel kasvas väiksemaid puid.
165 a tagasi (1839) plaanistas
Otepää Linnamäge Tartu Ülikooli
ajalooprofessor Fr. Kruse. Plaan
avaldati trükis 1842. aastal.
165 a tagasi (22. VII 1839) sündis
Jakob Hurt, Eesti rahvusliku
liikumise üks juhte, rahvaluuleteadlane, Otepää pastor
1872-1880 (suri 1907).
155 a tagasi (1849) lõpetas
Otepääl pastoriameti Bernhard
Gottlieb Hehn, kes rakendas
1808. a Otepääl tööle kihelkonnakooli, mis oli Kanepi järel teine
kogu Eestimaal.
135 a tagasi (1869) võttis Otepää
meeskoor osa I Eesti üldlaulupeost, laulukoori lipule oli maalitud karu pea.
135 a tagasi (1869) oli aktiivseim
talude päriseks ostmise aasta
Pühajärve mõisas, osteti 20
talu.

130 a tagasi (1874) lavastati
Neeruti koolmeistri Hans Nugina
poolt Otepää kihelkonnas esimene näidend: K. A. Hermanni
naljamäng «Oksjon».
130 a tagasi (20. XII 1869) sündis
Otepääl
luuletaja
Otto
Grosschmidt (suri 1941).
120 a tagasi (4. VI 1884) pühitseti
Otepää pastoraadihoones Eesti
Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge
lipp, pühitsemistalituse viis läbi
Valga pastor Rudolf Kallas.
115 a tagasi (1889) moodustati
Nuustakule iseseisev politseijaoskond, Nuustakule asus ka
Tartu-Võru VII jaoskonna rahukohtu kohtunik (miravoi).
115 a tagasi (7. IX 1889) sündis
Pilkuse Tootsijaagu talus hilisem
põllumajandusteadlane August
Miljan (suri 1973).
110 a tagasi (1894) elas Nuustaku alevikus ca 1200 elanikku.
110 a tagasi (1894) asus Vana-

Otepää vallakirjutajana tööle
luuletaja ja ühiskonnategelane
Gustav Wulff-Õis (1865-1946).
105 a tagasi (21. III 1899) asutati
Kastolatsi vallamajas Otepää
Põllumeeste Selts, mille
esimeheks valiti kihelkonnakooli
juhataja Jakob Pärn.
105 a tagasi (14. V 1899) sündis
Otepää Kõrtsi talus (praegune
tekstiilitöökoda) tulevane polaarlendur ja põhjanaba ründaja Leonhard Kruus (Kruuse; suri 1966).
105 a tagasi (1899) töötas juba
Nuustaku alevikus meierei.
100 a tagasi (10. II 1904) sündis
Juhan Jägel, pedagoog, koorijuht,
seltskonnategelane, Otepää
Aianduse ja Mesinduse Seltsi
kauaaegne esimees.
100 a tagasi (1904) asutati Nuustaku alevikku vene õppekeelega 2klassiline ministeeriumikool.
Kooli esimeseks juhatajaks oli Jaan
Kivi, kool töötas 1919. aastani.

95 a tagasi (1909) valmis progümnaasiumi ühiskondlikus korras ehitatud koolihoone (vana koolimaja).
95 a tagasi (1909) alustati Nuustaku aleviku peatänavate sillutamist munakividega.
95 a tagasi (11. I 1909) sündis Kastolatsi koolmeistri peres Olga
(Kõiv) Väärand, kellest kujunes
Otepää tunnustatuim näitleja, kes
esines laval 46 aasta vältel (suri
1975).
85 a tagasi (1919) tuli Otepääle kirikuõpetajaks Johannes Oskar
Lauri (1891-1974), kes töötas siin
kuni evakueerumiseni Saksamaale
1944. a.
85 a tagasi (1919) ühendati Nuustaku alevis tegutsenud koolid üheks
kõrgemaks 6-klassiliseks algkooliks. Koolijuhatajaks sai Jaan
Kivi, kes töötas sellel kohal 1933.
aastani.
Koostanud HEINO MÄGI
(järgneb 22. aprilli OTs)
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PUKA TANKLA
HINNAD

Kinnisvara hindamise
põhimõtetest
Kinnisvaraturul on tüüpiline situatsioon, kus korteri või eramu müüja
loeb ajalehest kuulutusi või kuuleb naabri käest kunagi müüdud korteri
hinda, lisab sellele teatud summa otsa (sageli emotsionaalse väärtuse
arvelt) ja paneb maja või korteri müüki. Sel juhul aga võib korteri
turuväärtus oluliselt erineda hinnast ja müüjale tekitab see asjatuid
sekeldusi ja ajakulu. Siinkohal vaatleme kinnisvara hindamise peamisi
eesmärke – milleks on hinnangut vaja, kuidas käib selle tellimine ning
milline näeb välja hindamisprotsess.

JANEK MOROS –
Arco Vara maakler Otepääl

Tel 529 4294
Janek.Moros@arcovara.ee
www.arcovara.ee/otepaa

Kõige sagedamini tellib hindamisteenust ostja, kes vajab
eksperthinnangut laenu võtmisel. Kuna kinnisvarabürood tegelevad
ostu- ja müügitehingutega päevast päeva, leidub aina rohkem ka aga
müüjaid, kes tellivad spetsialistidelt hinnangu objekti kohta, et osata
arvestada, missugune on võib olla nõudlus konkreetse maja või korteri
järele ning teada saada, kui pikaks võib kujuneda võimalik
müügiperiood.

Hindamisteenus ei nõua kliendi jaoks suuremat ajakulu. Hindamise tellimiseks tuleb kliendil ühendust
võtta objekti asukohajärgse kontoriga näiteks telefoni teel, isiklik kohaletulek kontorisse ei ole vajalik.
Hindajaga lepitakse kokku, millal objekti vaatama tullakse ja millise aja jooksul firma hindamisakti
koostab. Korterite ja eramute puhul ei ületa tähtaeg üldjuhul kolme ja suuremate objektide puhul viit
tööpäeva (objekti ülevaatusest alates). Elamispindade osas on teenustasud tavaliselt hinnakirjas
kindlaks määratud, äri- ja tootmishoonete puhul lepitakse need aga iga kord eraldi kokku.
Hindaja uudishimusse tuleb suhtuda mõistvalt, sest mida täpsemad on esitatud andmed, seda
adekvaatsemaks kujuneb hindamise lõpptulemus. Ülevaatuse käigus peab hindajal olema võimalik
pääseda kõikidesse ruumidesse ning vajadusel fotografeerida. Suhtlusel kinnisvarahindajaga peaks
esmalt kirjeldama objekti olemust ja omapära (asukoht, objekti tüüp jne), mille alusel on võimalik määrata
hindamisakti ajakulu. Samuti võiks täpsustada hinnangu koostamiseks vajalike dokumentide olemasolu.
Elukondliku kinnisvara puhul on tavaliselt vajalikud eramu ja selle juurde kuuluva krundi tehnilisi
näitajaid kajastavad joonised või vastav projekt. Korteri puhul piisab tavaliselt hooneregistri tõendist.
Kinnistatud objektide puhul on hea, kui hindajal on kasutada kinnistusraamatu registriosa väljavõtte
koopia. Samuti kiirendab eksperthinnangu jõudmist laenuhaldurile elektrooniliselt edastatava
eksperthinnangu tellimine. Lähemat infot nimetatud teenusliigi kohta saab hindaja käest või
laenuhaldurilt.
Seega tasub alati enne hinnangu tellimist hindaja või maakleriga kindlasti nõu pidada, millised
dokumendid peaksid olemas olema ning kuidas konkreetse objekti puhul protsess välja näeb. Hinnangu
hind on sõltuvalt objektist alates 800 kroonist.

98 EURO
95 EURO
DEURO FILT.-36 cº
DERI (sinine) FILT.-36 cº
LAHTINE

TOSOOL A-40 9.50/1L
DIISELÕLI (M10G2) 7.50/1L
MIN. KOGUS 5L

TEEME LIIKLUSKINDLUSTUST
OLEME AVATUD IGA KELL
TEL TANKLAS: 769 2294
Traktorite ja liikurmasinate tehnoülevaatuse graafik
Ülevaatust teostab ORT tehnoülevaatuse punkt
10. aprill

www.otepaamaja.ee
Otepää Maja OÜ
Lipuväljak 11
Tel 505 5545

13. aprill
17. aprill

Kinnisvara ost ja müük
512 7229
766 1805

MÜÜA elamukrundid
Otepää aedlinnas Sulaojal

AKSEL KIVIKAS
3. XI 1933 - 15. II 2003
1. surma-aastapäeval mälestavad
lesk, tütar ja poeg peredega
ning Harry

15. X 1944 - 16. II 2004

AINO KOTKAS
13. IV 1923 - 8. III 2004

Südamlik kaastunne
perekonnale

KARL KEREMI
18. II 1922 - 4. III 2004

surma puhul.

Teatame sügava kurbusega
kalli

ALEKSIS KORILA
surmast.

ALEKSIS KORILAT

Leinavad omaksed

Sügav kaastunne
Faadme Jürissaare perele
äia, vanaisa ja isa
surma puhul.
Õde Tiiu perega

4. X 1934 - 21. II 2004

Avaldame kaastunnet
Leili Kondile onu

EDUARD TARIKASE

ALEKSIS KORILA

Avo pere, Helju ja sugulased

Tunneme südamest kaasa
Rihole ja tema perele
isa, äia, vanaisa

KALEV RAAVE
surma puhul
Jüri Kork ja Enn Pallase
perekondadega

avaldame kaastunnet perele.
Perekonnad Kahr, Püss, Tanni,
Parm, Aluvee, Loog,
Golfman, Edesi

Südamlik kaastunne
Endlale lastega abikaasa,
isa, äia ja vanaisa

ALEKSIS KORILA

surma puhul.
Naabrid perek. Ruukel ja Kikkas
Muld mälestust ei kata...

Mälestame kallist abivalmis
naabrit

IDA OTSA

ALEKSIS KORILAT

ALEKSIS KORILAT

10. X 1917 - 1. III 2004

ja avaldame kaastunnet
omastele.

Sügav kaastunne abikaasale
ja poegadele perekondadega

Peeter perega

surma puhul.
Kannistiku 4 majaelanikud

Ei kustu leinavalu hinges,
ei kuiva silmist pisarad

HELJU KIVIMAAD
3. XI 1933 - 15. II 2003
mälestavad 1. surma-aastapäeval
abikaasa ja poeg Reinu pere

Pilkuse Külaselts

Mälestame head ja
sõbralikku naabrit

SA Otepää Tervisekeskus

ALEKSIS KORILA

surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Maila Hamerile
perekonnaga kalli

surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Mati Jürissaarele perega
isa, äia, vanaisa

Kallist abikaasat ja ema

ALEKSIS KORILA

Avaldame südamlikku
kaastunnet Endlale lastega
kalli

kaotuse puhul.

Elu on tundmatu tee
keegi ei tea, millal lõpeb see...

Mälestame head naabrit
ja sõpra

Otepää piirkonna vabadusvõitlejad

7. VIII 1930 - 15. III 2004

Nõuni kell 17.00
Ülevaatuse maksed tasutakse kohapeal,
kaasa kehtiv liikluskindlustuspoliis.

4. IV 1933 - 17. III 2004

PEETER ROSENBERG
ÕIE MÄGER

20. aprill

Restu kell 9. 30
Keeni kell 10.00
Mägiste kell 10.30
Komsi kell 11. 30
Palupera tk kell 12.30
Voki kell 17.00
Pukamõisa kell 10.00
Aakre kell 11.30
Hellenurme kell 14.00

Info telefonidel 766 3751 või 512 7718

Ei kuiva silmist leinapisar, jääd
mõttes meie keskele

MARINA MÜHLBERG

9.10
8.90
7.60
5.30

Vilma, Ruudi, Helju, Aksel

Rõõmu ja muret Sa meiega jagasid.
Kahju, et iial ei tule Sa tagasi.
Ei astu jalg Sul enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat.

Kallist isa, äia, vanaisa
ja vanavanaisa

ARNOLD KUKKE
9. III 1904 - 23. VII 1987
mälestavad 100. sünniaastapäeval lapsed Tiiu, Jaan, Milvi
ja Andres peredega
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OÜ Nõuni Taimekasvatus

5. JA 6. APRILLIL MURUTEHNIKA NÄITUS
Andu turismitalus

müüb:
• suviteravilja SEEMET
• söödateravlija
• väga soodsalt kaaliväetist

Valga põik 3
Otepää
E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890

ostab:
• DT-75 roomikud
Tel 765 7418 või 506 4609

Rebase talu
• müüb istikuid
• teeb haljastusprojekte
• nõustab aiandusalal

136
3490 kr

Helista 528 6605
või 766 7424
Ahti Tiirmaa

• Muruniidukid ja -traktorid soodushindadega kuni aprilli
lõpuni
• Fiskarsi köögi- ja aiatööriistad
• Hüdrovoolikute valmistamine, ka Vene päritolu masinatele

MÜÜA
• ehituslikku saematerjali, lavamaterjali ja
haava voodrilauda
• järgatud küttepindu
Osutame saekaatriteenust

Kohapeal professionaalne nõuanne, remont ja hooldus

Muruniidukitele ja mootorsaagidele järelmaksuvõimalus

müügil
seemned

j

Tel 529 5948

OÜ Ökoteh
ostab
• kasvavat metsa ja maad
müüb
• ehituslikku saematerjali
• haava ja männi voodrilauda
• 3m küttepuid
Tel 505 6829

Arvutite

ILUSAT KEVADE ALGUST !
Kõigile endistele, praegustele ja tulevastele
klientidele,
SÕPRADELE JA TOETAJATELE
Päikest!

hooldus, remont
internetilehed

Soovib: Otepää Kinnisvara

(keskmine leht 1500.-)

Otepää, Mäe 11
Tel/Faks 766 3700
GSM 515 8137
www.okv.ee

foorumid
Lipuväljak 11
(Ühispanga hoone)
E- R 10-18
L 10-14
info@darelle.ee
www.darelle.ee

Ostan
Otepää lähedal
1-4toalise korteri
Tel 5660 0738

Kruusa
müük

Müüa

2-toaline
ahiküttega korter
Otepääl Kopli tn.
Tel 506 7344

koos
transpordiga
Tel 736 7384
513 4647

ReeDe Villa ILUSALONG
TÖÖ

Teen
Interneti
kodulehekülgi
Kontakt telef 765 5959
margusson@hot.ee

Pakutakse
hooajalist tööd
KOPAJUHILE
(E304; MTP)

Pühajärve puhkekeskus
võtab tööle

ADMINISTRAATORI
ja
ETTEKANDJA

• Juuksur • Pediküür • Maniküür • SPA maniküür
• Aroomterapeut • Massaaþ •
• Kõrvarõngaste paigaldamine püstolmeetodil •
• Kreemipood
• Uudisena pakume laavakivi massaaþi ja
aroomteraapilist näo- ning kaelapiirkonna hooldust •
Info ja aegade tellimine tel 766 3606

Tel 522 6234
Müüa 2toal ahiküttega korter,
H: 200 000 kr. Tel 5805 3751.

Üürin 1-2toal korteri. Tel 5663 6446.
Müüa küttepuid. Tel 511 7109.

Pühajärve tee 3

Tel 5569 7176

www.hot.ee/margusson/portfolio/
Üürin korteri või majaosa,väikese
maja. Tel 5805 3751.

TÖÖ

Ostan 1-2toalise korteri kesklinnas. Tel 5660 0738.

Ostan 1 ha metsa Otepää lähedalt.
Tel 5660 0738.
Katlaseadmete, küttesüsteemide
ja santehnilised tööd. Garantii.
Tel 506 8509.

Müüa täisklaasist sauna- ja siseuksed alates 1400 kr.
Tel 5344 3234; 0 655 5252.

Võtan üürile maja Otepääl või selle
ümbruses (hilisema ostusooviga).
Tel 445 7374, 5803 6330.

Müüa kaevurõngaid otse tootjalt.
Hind 275 kr. Transpordivõimalus.
Tel 525 7121.

Vajame kogemustega õmblejaid ja
tehnoloogi. CV saata Tehase 11-20,
Otepää, «õmbleja». Tel 5811 5128.

