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Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht
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Palupera põhikoolis

Ja jälle punavad pihlamarjad. 
Ja jälle ta tuleb – see uus 
kooliaasta. Siin Paluperas 

juba 228. korda, seekord pisut 
vähem närvilise ja kiirustavana 
kui mitmed viimased aastad, mil 
lausa viimastel augustipäevadel 
käis koolimajas veel remont. Kus-
kil viimasel augustipäeval, -õhtul, 
isegi esimestel öötundidel tuli siis 
pesta aknaid, paigutada puhtaks-
küüritud pingid-lauad paika, tas-
sida õpikud õigesse hunnikusse, 
õigesse klassi. Aga tagantjärele, 
vaadates möödunule, pean teid, 
mu kooliõpetajad, teenistujad, 
lapsevanemad, lausa imetlema 
– ära tegime, hakkama saime! Oli 
ju teil kõigil õigus öelda: pole meie 
töö, pole meie tööaeg.

Sel suvel koolimajas sees re-
monti polnud. Need paar klassi, 
natuke koridoregi, mis meie ma-
jas veel kapitaalremonti ootavad, 
paikasime-silusime-värvisime ise 
ära. Seega on majas ikka ka vär-
vilõhna, milleta koolisügist hästi 
ette ei kujuta. Aga rahulik polnud 
koolimaja suvel siiski. Sagin käis 
ning käib maja ees ja taga ja kõr-
val, käib ka staadionil.

Raha sai vald Euroopa Liidu 
toetusel kaasfinantseeritavast 
projektist, mis on suunatud maa-
piirkondade arengule. Selle raha 
eest (koos valla omaosalusega) 
osteti väiketraktor kooliõue, par-
gialuse ja staadionimuru niitmi-
seks. Oma maja naised saavad 
masina taltsutamisega suurepä-
raselt hakkama.

Tähtaegselt näivad valmis 
saavat õueala-pargi remonttööd 
(ehitaja Valmap Grupp AS). Ma-
jaesise katkise asfaldi asemele 
on paigaldatud mõisakivist kate, 
pargiteid valgustavad laternad, 
maja taga kujuneb mänguväljak 
kiikede-ronimisredelitega. Park 

saab juurde uusi puid-põõsaid- 
hekikesi. Natuke murelikumaks 
teevad tööd staadionil, kus peab 
valmis saama sügavimmutusega 
laudpõrand korvpalliväljakuks, 
stardimajake, kaugushüpperada 
ning heite-, viske- ja tõukesekto-
rid. Ehitajalt (Otepää Ehitaja OÜ) 
on lubadus, et septembri esimese 
nädala lõpuks saab staadion ka-
sutusvalmiks. Usume, loodame ja 
täname ehitajaid.

Lisaks neile tahame aitäh öelda 
ka ES Sadolin ASle, kellelt saime 
sponsorluse korras 30 kg Pinotexi  
ja 50 kg värvi. 

Tundub, et ta võib tulla, see uus 
kooliaasta 2004/2005.

Kevadel kuulutasime Õpeta-
jate Lehes, et otsime matemaa-
tika- füüsika-, ja ajalooõpetajat. 
Ajalooõpetaja kandidaadi näpsas 
ära Ida-Virumaa oma noore õpe-
taja stardikapitali ja lisatasude 
ning täiskoormuse pakkumisega. 
Järelikult tuleb veel vähemalt sel 
aastal oma jõududega hakkama 
saada. Noore matemaatika-füü-
sikaõpetaja saime.

Aasta tuleb pedagoogidele ikka 
pingeline. Neli meist õpivad kõrg-
koolides, neist kaks lõpetavad sel-

lel aastal. See tähendab rohkem 
tööd ka teistele.

Aastaid oleme  tarkusepäeva ak-
tuse läbi viinud eraldi Paluperas 
ja Nõunis. Sel aastal koguneme 
kõik Paluperas meie vastremon-
ditud lipuväljakul. Siin saavad 
oma esimese kooliraamatu kõige 
nooremad, siin öeldakse head 
sõnad, soovitakse jaksu-jõudu 
kõigile neile, kel juba koolitee  
ja -reeglid teada. Tutvustatakse 
klassijuhatajaid, aineõpetajaid, 
teenindavat personali.

MAIRE LEMBERG,
direktor

Puka keskkoolis
Direktor Toivo Punga teatel on  Puka koolis remonditud kaks klas-
siruumi ja vahetatud põrandakate kolmes ruumis.

Uueks keemiaõpetajaks on Tartu ülikooli lõpetanud Puka kooli 
vilistlane Ly Taur.
Ootused
Algab rahvusvahelise Comeniuse projekti «Intercultural Discoveries» 
viimane, kolmas aasta. Septembri lõpus toimuvale projektikoosolekule 
Hollandis sõidavad kaks õpilast ja kaks õpetajat. Koosolekul tehakse 
kokkuvõte möödunud projektiaastast, toimub osalevates koolides 
valminud videofilmide ja lauamängu ametlik esitlus, täpsustatakse 
projekti raamides viimasel aastal toimuvad üritused. Viimase pro-
jektiaasta märksõnadeks on rahvusvaheline lõunasöök, legendid ja 
vanasõnad. Kuidas need sõnad erinevateks tegevusteks vormuvad, 
sõltub kokkulepetest projektikoosolekul. Loodame võimalusele uute ja 
huvitavate projektide läbiviimiseks ka järgnevatel õppeaastatel.

Pikisilmi ootame kooli köögi remonti.
Muutused

Käesoleva aasta sügisest alustab Puka keskkooli ruumides tööd Puka 
kunstikool, mis töötab õhtupoolikuti. Ettevalmistusrühma võetakse 
õpilasi alates esimesest  kuni viienda klassini. Sellel  rühmal on kuus 
tundi nädalas.

Põhirühma võivad tulla õpilased alates viiendast klassist ja vanemad. 
Põhirühma töö kestab viis aastat. Õpitakse joonistamist, maalimist, 
kompositsiooni ja skulptuuri. Põhirühmal on kaksteist tundi nädalas 
jaotatuna neljale päevale.

Puka kunstikooli õppetöö aluseks on  laste kunstikoolide riiklik 
õppekava. Kunstikooli astumiseks esitada kodus tehtud joonistus või 
maal.

Täpsem info telefonil 76 92 174 ja 5662 9357. Esti Kittus

Pühajärve põhikoolis
Pühajärve põhikooli direktrissi Miia Pallase teatel astub tänavu 1. 
klassi 11 õpilast ning nende klassijuhatajana alustab uut ringi õpetaja 
Aili Aigro. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikohale asub noor 
õpetaja Maarja Pedaja ning logopeedi ja parandusõppe õpetajana asub 
tööle kogemustega logopeed Asta Värnik. 

Koolil on veel täitmata IT-juhi ametikoht, kuhu oodatakse noort 
õpilassõbralikku inimest. Suvel sai värske viimistluse spordisaali 
põrand, remonditud on kaks klassiruumi ja ühte klassi hangiti uued 
koolipingid.

Otepää gümnaasiumis
Direktori kt Magnus Maiste hinnangul oli möödunud õppeaasta 
gümnaasiumis tulemusterohke: õpilased saavutasid väga häid tulemusi 
aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel. Ka õppetöö osas 
olid õpilased väga tublid: 2.- 11. klassini lõpetas kiituskirjaga 68 õpilast 
ning 12. klassi õpilane Diana Urm lõpetas gümnaasiumi hõbemedaliga. 
On heameel tõdeda, et sügisel alustanud 12. klassi õpilased sooritasid 
edukalt riigieksamid ning lõpetasid kevadel täies koosseisus.

Vaatamata sellele, et eelneva õppeaasta viimased kokkuvõtted te-
hakse 28. augustil, käivad ettevalmistused uueks õppeaastaks.

Kahte avatavasse 1. klassi on tulemas 38 õpilast. Lisaks uutele 
õpilastele teistes klassides on vahetunud ja tulnud uusi õpetajaid: 
matemaatikaõpetajana alustab tööd Helle Trossmann, saksa keele 
õpetajana Krista Prušinskaja, ajalooõpetajana Kaja Raud. Vahetus-
õpetajana aastaks Ameerika Ühendriikidesse läinud Anneli Vetka 
asemel õpetab inglise keelt Keely Cope.

Lisaks lakitud ja värvitud kooliruumidele on uueks õppeaastaks 
saanud täielikult uue sisustuse peahoone muusikaklass. Loodetavasti 
on algav õppeaasta igati edukas ning toob kaasa töörõõme õpetajatele 
ning uusi teadmisi ja kordaminekuid õpilastele.

Jälle tarkust taga nõudma...

Palupera õpetajad vastselt mõisakiviga kaetud kooliesisel uueks õppeaastaks ettevalmistusi tegemas. Esiplaanil 
uus murutraktor, mille taltsutamisega saavad edukalt hakkama ka oma maja naised.

1. septembri aktused
Otepää gümnaasiumi ja Puka 

keskkooli avaaktused toimuvad 
kell 9, Pühajärve ja Palupera 
põhikoolide ning Audentese 
Spordikooli Otepää filiaali ak-
tused algusega kell 10.

Koolibussid väljuvad tavapä-
rastel kellaaegadel.

Gümnaasiumi direktor 
siirdus Audentese Erakooli 
Tartu filiaali juhtima

Juuli lõpus esitas ootamatu 
soovi lahkuda töölt Otepää 
gümnaasiumi direktriss Riina 
Raja. Peatselt algava õppeaas-
ta eel tekitab see koolis keeru-
lise olukorra. Vallavalitsus on 
ajutiselt määranud direktori 
ametikohuseid täitma seni-
se õppealajuhataja Magnus 
Maiste ning otsib kujunenud 
olukorrale koostöös kooli töö-
tajate ja hoolekoguga parimat 
võimalikku lahendust.

Pähklikese lasteaias uus 
juhataja

Kuna juunikuus lõppes las-
teaia Pähklike juhataja täht-
ajaline tööleping, korraldas 
vallavalitsus konkursi uue juhi 
leidmiseks. Senine juhataja 
Maarika Vähi uueks ameti-
ajaks  kandideerida ei soovinud 
ning konkursikomisjon kinnitas 
lasteaia töötajate ja hoolekogu 
esimehe heakskiidul ametisse 
Pille Villemsi (vt lk 3), kes 
alustab tööd 30. augustil.

Muusikakoolis jätkab      
senine direktor

Suvel toimus konkurss ka 
Otepää muusikakooli direktori 
ametikohale, kuhu kandideeris 
neli inimest. Üks kandidaati-
dest ei  kvalifitseerunud, kuna 
tal puudus nõutav erialane 
kõrgharidus ning pedagoogiline 
staaž. Aastase tähtajalise lepin-
guga kinnitati ametisse muusi-
kakooli senine direktor Pirika 
Sööt (loe ka lk 3 ja lk 5).

Jätkub gümnaasiumi hoone-
tekompleksi renoveerimine

Tänu Teadus- ja Haridusmi-
nisteeriumi toetusele on saa-
nud võimalikuks gümnaasiumi 
internaadihoone renoveerimise 
käivitamine.

AS Telora-E, kes on palgatud 
läbi viima ehitushankega seon-
duvaid toiminguid ja teostama 
omaniku järelevalvet, viis läbi 
hankekonkursi peatöövõtja leid-
miseks. Tänaseks on ehituse 
peatöövõtu leping sõlmitud ASi-
ga Ervin Ehitus summas 2,35 
milj krooni.

Selle raha eest remonditak-
se kogu hoone (v.a välisfas-
saad) ning ehitatakse vajalikud 
keskkütte ühendustorustikud 
olemasolevast koolihoonest in-
ternaadini.

Tööde lõpptähtajaks on käes-
oleva aasta 10. detsember. 

Koolikodu projekti teises eta-
pis on kavandatud uue mööbli 
soetamine ning fassaadi remont. 
Selleks on vajalik koostada ja esi-
tada täiendav projektitaotlus. 

Jätkub huvikooli hoone I kor-
ruse rekonstrueerimine. Töid 
teostab OÜ Otepää Ehitaja, kes 
oli ka hoone 2. korruse (muusi-
kakooli osa) ehitajaks. Sõlmitud 
lepingu mahuks on 525 000 
krooni ja tähtajaks november 
2004. Lepingu kohaselt valmivad 
ruumid toimetuleku ja abiõppe 
klassidele, mis võimaldab sidu-
da erivajadustega lapsed güm-
naasiumiga ning neid paremini 
ühtsesse koolivõrku lõimida. 
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Ehitamise ja muu majandustegevuse 
korraldamisel Otepää looduspargi 
territooriumil on vaja arvestada 

olemasoleva loodus- ja elukeskkonnaga. 
Majandustegevuse korraldamisel on olu-
line järgida Otepää looduspargi kaitse-
eesmärki, milleks  on Otepää kõrgustikule 
iseloomuliku kuppelmaastiku ja bioloogilise 
mitmekesisuse, kohaliku elulaadi ja kultuu-
ripärandi ning alalhoidliku looduskasutuse 
säilitamine, uurimine ja tutvustamine. 

Otepää looduspargi maa-ala jaguneb vas-
tavalt kaitsekorra eripärale ja majanduste-
gevuse piiramise astmele kahekümne üheks 
sihtkaitsevööndiks ning  üheks piirangu-
vööndiks. Sihtkaitsevöönd on looduspargi 
osa seal väljakujunenud või kujundatavate 
looduslike ja poollooduslike koosluste säi-
litamiseks. Sihtkaitsevööndis on keelatud 
majandustegevus. Piiranguvöönd on loo-
duspargi majanduslikult kasutatav ning 
pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa, 
kus majandustegevuses tuleb arvestada loo-
duskaitseseaduses ning Otepää looduspargi 
kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega. 

Kuidas toimida, et....
10. mail 2004 jõustunud looduskaitse-

seaduse kohaselt tuleb taotleda Otepää 
looduspargi administratsioonilt nõusolek 
alljärgnevate toimingute teostamiseks: 

1) katastriüksuse  kõlvikute piiride ja 
kõlvikute sihtotstarbe muutmine

2) maakorralduskava ja maakorral-
dustoimingute (sh kinnistute jagamine) 
teostamine

3) metsamajandamiskava väljastamine 
ja metsateatise saamine 

4) detailplaneeringu kehtestamine
5) väikeehitise, sealhulgas lautri või paa-

disilla ehitamine
6) ehitiste projekteerimine ning ehitusloa 

väljastamine. 
Nõusoleku taotlemiseks tuleb esitada 

Otepää looduspargi administratsioonile 
kirjalik taotlus. Taotlusvormid on saada-
val Otepää looduspargi administratsioonis 
(Kolga tee 28, Otepää, 67405), Otepää loo-
duspargi kodulehel (www.otepaaloodus.ee) 
ning  vallavalitsustes.

Loodud krunt ei taga veel ehitamist
Ekslik on arusaam, et igale loodud krun-

dile on võimalik ehitada. Otepää loodus-
pargi administratsiooni poolt on välistatud 
loodusväärtusi hävitav, planeerimatu ning 
omavoliline ehitustegevus. Isik, kes on 
omandanud kinnistu kaitsealal sooviga 
asuda seal ehitama, peab arvestama võima-
lusega, et menetlus ehitamise lubamiseks 
võib võtta kuni 1 kuu aega ning samas ei 
pruugi soovitud kohta  ehitamiseks luba 
üldse saada. Hetkel on üsna tavaline 
viis ehitustegevuseks maatulundusmaale 
kinnistu kruntimine ja sellele hiljem pro-
jekteerimistingimuste taotlemine. Juhul, 
kui selline tegevus on toimunud planee-
ringuta ning kinnistute kruntimisel ei ole 
arvestatud maastikustruktuuri, looduslike 
tingimuste ja lähiümbruses paiknevate 
olemasolevate ehitistega, võib juhtuda, et 
avaliku huvi tulemusena ei saagi kinnistu 
omanik sinna ehitada ja peab jätkama 
senist maakasutust.

Et Otepää looduspargi ilu saaksid nautida 
võimalikult paljud

Oluline on tegutseda teadmises, et Ote-
pää looduspargi üheks oluliseks väärtuseks 
on tema toimimine puhke- ja taastusalase 
piirkonnana tuhandete inimeste jaoks. 
Vältida tuleb uute nn Potjomkini külade 
tekkimist, mis kahandavad piirkonna 
loodus- ja puhkeväärtust, vähendavad 
külastatava ala pindala ning muudavad 
küsitavaks Otepää maastike säilimise tu-
levastele põlvedele.
Inimtegevuse tulemus 

Otepää looduspargi säilimise seisuko-
halt on äärmiselt oluline ja vajalik tasa-
kaalustatud ja looduskeskkonda soosiv 
inimtegevus. Näiteks rohumaade ja teiste 
pärandkoosluste säilimiseks on vajalik 
nende alade järjepidev hooldamine. Siin 
on küsimus selles, kuidas suuta ühitada 
erinevate poolte – inimese ja looduse – va-
jadused.

ANTS  MANGLUS,
Otepää looduspargi direktor

 
Trükk:Lipuväljak 13, 67405 Otepää 

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

Aadress:
Telefon:
e-mail:

Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Järgmine Otepää 
Teataja ilmub 
 23. septembril

Pühajärve kaitseks
23. augustil toimus Pühajärve puhke-

keskuses ümarlaua nõupidamine  Otepää 
looduspargi, Pühajärve-äärsete maaoma-
nike ja keskkonnainspektsiooni töötajate 
osavõtul. Põhiteemana keskenduti või-
maluste otsimisele Pühajärvel toimepan-
dava röövpüügi ohjeldamiseks. Kohalike 
inimeste infole tuginedes on keskkonna-
inspektsioon juba tabanud mõned lätlased 
röövpüügilt võrgu ja põhjanööriga, kuid 
põhjust on kahtlustada ka röövpüüki 
elektriga. Ühiselt tõdeti, et tulemusi an-
nab ühine koostöö maaomanike, keskkon-
nainspektsiooni ning looduspargi vahel.  
Leiti,   et piirata oleks vaja  kummipaatide 
ja muude võõrujuvvahenditega sõitmise 
võimalust Pühajärvel ning paremat kont-
rolli peaks teostama omavolilise parkimise 
üle Pühajärve ääres. Parkimine on luba-
tud ainult selleks ettenähtud ja tähista-
tud kohtades. Samuti  peatuti Pühajärve 
kallaste hooldamise ja vaadete avamisega 
seotud probleemidel. Lõpetuseks  toimus 
paadisõit järvel, mille käigus oli igaühel 
võimalus  hinnata oma kinnistu kaldaäärt 
järvelt vaadatuna ning küsida hooldami-
seks vajalikku nõu.

Eelarveraha taotlemine Otepää 
vallas

Algamas on Otepää valla 2005.a. eelar-
veprojekti koostamine. Projektide kirjuta-
jatel, kultuuri-, spordiorganisatsioonide, 
sihtasutuste, mittetulundusühingute 
esindajatel, FIE-del ja kodanikel, kes taot-
levad tegevustoetust Otepää valla 2005.a 
eelarvest, esitada vormikohaselt täidetud 
blanketid 15. septembriks 2004.a. valla-
valitsuse kantseleisse. Hiljem laekunud 
taotlused eelarvest toetamist ei leia.

Blankette saab Otepää vallavalitsuse 
kantseleist ja valla koduleheküljelt aad-
ressil www.otepaa.ee

        Ehitamisest 
Otepää looduspargi territooriumil

Tänavune suvi ei ole puhkajaile väga 
armuline olnud. Vähe on olnud päi-
kesepaistet ja sooja. Pidev vihm on 

mõjutanud ka välitöid. Teede parandami-
seks ning pindamiseks on seetõttu tulnud 
otsida sobivaid võimalusi. Üheks tärminiks 
sai seatud jalgratturite maanteesõidu 
EM, milleks planeerisime Otepää linnas 
olulised teedeehitused ning heakorratööd 
lõpetada. 

Võistluste eel valmis Valga maantee ja 
uus bussijaamaplats. Lisaks suutsime sellel 
aastal viia mustkatte alla Kaasiku tänava, 
Keskuse korrusmajade juurdepääsutee ja 
osaliselt teha mustkatte Oru tänavale. Uue 
asfaltkatte sai Tehvandi tänav, Munamäe 
tänaval taastati veetorustike ehitusega 
rikutud teekate, Kastolatsi tänav pinnati. 
Lipuväljakul tehti garantiiremondi korras 
pindamine ning parandati praeguse bussi-
jaama platsi augud.

Suurimaks kordaminekuks teedeehi-
tuses tuleb pidada aga Kanepi-Otepää 
riigimaantee ja Vana-Otepää teede valmi-
mist. Aastaid kestnud ootus parematele 
liikumisvõimalustele on seega muutunud 
reaalsuseks. 

Sellel aastal on plaanis koostöös kinnistu-
omanikega korrastada teed ja plats Võrgu-
rajoonis ning remontida Pedaja teed.

Maapiirkonnas oleme teede remondiga 
küll natuke plaanidest maas, aga lepin-
gu kohaselt peavad tööd olema lõpetatud 
oktoobri esimesel poolel. Osaliselt remon-
ditakse Ando-Äidu, Vidrike-Truuta-Liinu 
ja Väike-Juusa teed. Plaanis on ka Sihva 
asula teekatete aukude parandus. 

Ehitustegevuse kõrval ei tohi ära unusta-
da planeerimist ja arendustegevust. 

Alustatud on Otepää-Rõngu maantee 
projekteerimistöödega, mille rekonstruee-
rimine peaks valmima 2006.aastal. Lisaks 

teekatte rekonstrueerimisele on remondi 
käigus kavandatud ehitada kõnnitee ja 
uus välisvalgustus. Ka oleme alustanud 
Tartu maantee kõnnitee ehitusprojekti ja 
välisvalgustuse rekonstrueerimise etteval-
mistamisega. Soovime nimetatud objekti 
koostöös Kagu Teedevalitsusega valmis ehi-
tada järgmisel aastal, et tagada jalakäijate 
ohutu liiklemine.

Linna keskväljaku planeerimine on het-
kel töös. Valminud on Otepää spordikooli 

taguse maa-ala, vana bussijaama ja turu-
platsi osa esialgsed lahendused. Lähiajal 
soovime detailplaneeringud panna avali-
kule arutelule arvamuste ja ettepanekute 
tegemiseks. Keskosa rekonstrueerimiseks 
oleme alustanud projekti kirjutamise ette-
valmistamist, et saada tööde teostamiseks 
lisavahendeid ning projekt realiseerida 
järgmisel aastal.

AIVAR NIGOL,
vallavanem

Teedeehitusest: tehtust ja planeeritavast

Linna keskväljaku planeerimine on hetkel töös. Valminud on Otepää spordikooli taguse 
maa-ala, vana bussijaama ja turuplatsi osa esialgsed lahendused.
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Otepää muusikakooli direktori ame-
tisse kinnitati tähtajalise lepinguga 
kooli senine direktor Pirika Sööt. 

Pirika Sööt on sündinud 2. märtsil 
1962. aastal. Haridustee: Tartu 5 KK, 
Tallinna Muusikakeskkool (viiul), Tal-
linna Riiklik Konservatoorium (muu-
sikapedagoogika). Töötanud Lilleküla 
keskkoolis muusikaõpetajana ja muu-
sikaklassi juhatajana, Elva gümnaa-
siumis muusikaõpetajana ja seejärel 5a 
Otepää muusikakooli direktorina.

Õppeaasta algab koolile pedagoogi-
lise tegevuse kõrval ka senise arengukava läbivaatamise ning 
kaasajastamisega. Kooli missiooniks on anda õpilastele valitud 
erialal riiklikele programmidele vastav algharidus, et koolist 
saadud ettevalmistusele tuginedes oleksid nad valmis õpinguid 
jätkama keskeri- ja kõrgemates õppeasutustes. Oluline on ka eri-
nevate õpivõimaluste pakkumine erinevate võimetega õpilastele. 
Püüame pakkuda õpilastele suuremat valikainete vabadust.

Olen sündinud 22. no-
vembril 1973. aastal. Kasva-
sin üles kolmelapselise pere 
vanima lapsena. Lapsepõl-
ve- ja kooliaastad möödusid 
Oskar Lutsu poolt tuntuks 
kirjutatud  kaunis kohas 
Palamusel. 1992. aastal 
lõpetasin Palamuse kesk-
kooli ning asusin õppima 
Rakvere pedagoogikakooli, 
kus omandasin keskerihari-
duse koolieelse pedagoogika 
erialal. Seejärel viis elu 
kokku praeguse elukaaslase 
Tõnisega ning asusime ela-
ma tema kodukohta Rõngu. 

Rõngus töötasin viis aastat lasteaia muusika- ja liikumis-
õpetajana. 2000. aasta sügisel läksin õppima Tartu ülikooli 
kasvatusteaduste eriala. Seetõttu kolisime Tartusse ning 
minu uueks töökohaks sai Tartu lastepäevakodu Midrimaa. 
2001. aasta oktoobris oli meie pere suursündmus – sündis 
tütar Janetta. 

Mõned kuud tagasi, kui lugesin konkursist Otepää valla 
lasteaia Pähklike juhataja ametikohale, otsustasin kandidee-
rida. Miks? Eeskätt seetõttu, et leida edasiarenemisvõimalust. 
Samuti soovin saada uusi kogemusi ning rakendada oma vast-
omandatud teadmisi haridusvaldkonnas. Teiseks põhjuseks 
oli Otepää iseenesest oma kauni looduse ja asukohaga.

 UUED TÖÖTAJAD

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naha-
haiguste Kliinik ootab 10-15 aastaseid 
terveid tüdrukuid (kel pole varem 
esinenud külmaville huultel) kaasa löö-
ma rahvusvavahelises uuringus, mille 
eesmärk on tõestada herpesvaktsiini 
efektiivsust ja ohutust ka tütarlastel.

Uuringu käigus vaktsineeritakse tüdrukuid 
kolmel korral poole aasta jooksul ja jälgitakse 
neid veel hiljem kuue kuu jooksul.

Eestis on laste genitaalherpese vastase 
vaktsineerimise kliinilise uuringu heaks 
kiitnud nii Eesti Ravimiamet kui Tartu 
Ülikooli Inimuuringute Eetikakomitee. Rah-
vusvaheliselt on uuring heaks kiidetud USA 
Toidu- ja Ravimiameti poolt ning toimub selle 
kontrolli all.

Uuringus osalemine on rangelt vabataht-
lik, nii lapsevanem kui laps annavad selles 
osalemiseks kirjaliku nõusoleku. Igal ajal 
uuringu kestel on võimalik uuringus osale-
mine katkestada.

Uuringus osaleja sõidukulud kompensee-
ritakse. Arstilt on võimalik saada infot ja 
konsultatsiooni uuringut läbi viiva keskuse 
kulul.

Uuringusse registreerimiseks ja täp-
sema info saamiseks pöörduda: Dr Airi 
Põder, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Nahahaiguste Kliinik, tel 5346 5000 töö-
päevadel 12-13 ja 18-19

Kliinik ootab teismelisi tüdrukuid uuringutele

Neile küsimustele vastab Tartu 
Ülikooli kliinikumi nahahaiguste 
kliiniku arst-õppejõud Airi Põder.

Genitaalherpes on üks levinumaid 
nakkushaigusi, mille põhjustab inimese 
liht-herpesviirus, sama, mis põhjustab 
külmavilli huultel. Genitaalherpes põh-
justab suurt ebamugavust ja valu, lisaks 
kipub see haigus sageli korduma.

Genitaalherpes on ohtlik eelkõige ka-
hes aspektis:
-kui inimesel on genitaalherpes, on tal 
suurem tõenäosus nakatuda kõigisse 
sugulisel teel levivatesse haigustese, 
sealhulgas AIDS-i;
-sünnituse käigus võib toimuda vastsün-
dinu nakatumine, põhjustades viimasel 
raskeid viirusinfektsioone, mis võivad 
lõppeda vastsündinu surmaga.
Kuidas on üldse võimalik genitaalherpe-
se levikut piirata?

Genitaalherpese leviku piiramine ongi 
tegelikult võtmeküsimus. Kuna käesole-
val ajal pole võimalik seda haigust täie-
likult välja ravida, on haiguse kontrolli 
all hoidmiseks kolm võimalust:
-viirusevastane ravi (supressioonravi);
-seksuaalharidus (kondoomide kasuta-
mine);
-vaktsineerimine (kliiniliste uuringute 
staadiumis).

Kas genitaalherpese vastu on olemas 
vaktsiin?

Jah, genitaalherpese vastu on olemas 
vaktsiin, aga paraku on selle kasutami-
ne võimalik ainult kliiniliste uuringute 
raames.
Miks tehakse uuring tütarlastel?

Tänaseks on GlaxoSmithKline poolt 
väljatöötatud herpesvaktsiin tõestanud 
oma efektiivsust ja ohutust kolmeteist-
kümnes kliinilises III faasi efektiivsus-
ja ohutusuuringus, mida on tehtud  
peamiselt täiskasvanud naistel. Seni 
on vaktsineeritud 11 688 täiskasvanut 
ja 362 teismelist, kelle puhul vaktsiin 
pole tekitanud kõrvalnähtusi. Et nime-
tatud vaktsiin on eelkõige tõhus neile, 
kel pole varem esinenud külmaville 
huultel ja kes ei ole alustanud suguelu 
– on mõttekas vaktsineerida eelkõige 
lapsi ja noori.
Kas uuring viiakse läbi ainult Eestis?

Tegu on ülemaailmse uuringuga. Osa-
levad tütarlapsed USA-st, Kanadast, 
Austraaliast ja paljudest Euroopa riiki-
dest, sh Prantsusmaalt, Suurbritanniast, 
Saksamaalt, Hollandist, Hispaaniast, 
Norrast, Taanist ja Rootsist.

Mis on genitaalherpes ja kuidas sellega hakkama saada

Pille Villems
lasteaed Pähklike juhataja

Maris Saar
Otepää valla turismi- 
ja arendusspetsialist

Urmas Jaagusoo
Otepää vallasekretäri 
kohusetäitja

Pirika Sööt
Otepää muusikakooli 
direktor

I klassi  astujad saavad 
ranitsatoetust
Otepää vald eraldab igale perele, kelle 
laps läheb tänavu 1. septembril I klas-
si, 300kroonise ranitsatoetuse. Toetus 
on mõeldud peredele kompenseerimaks 
töövihikute ja koolipäeviku maksumust 
ja selle saamise tingimus on, et laps või 
vähemalt üks vanemaist on Otepää valla 
kodanik.

Taotlusvorme saab Otepää gümnaa-
siumi ja Pühajärve põhikooli I klassi 
klassijuhatajatelt ning Otepää vallava-
litsuse sotsiaal- ja haridusteenistusest 
või internetist aadressil www.otepaa.ee 
(vorm täiendava sotsiaaltoetuse taotlus). 
Palume avaldusel täita kindlasti kõik 
infoväljad ja seletuste lahtrisse kirjutada  
«Ranitsatoetus».

Täidetud avaldused palume anda kooli 
sekretariaati või tuua vallavalitsusse 
hiljemalt 22. septembriks. Info telefonil 
765 5382.

Valla supiköök 
Alustame taas tööd 2. septembril kl 14 
oma endistes ruumides vallavalitsuse 
hoone keldrikorrusel. Toitlustamine toi-
mub kaks korda nädalas, esmaspäeval ja 
neljapäeval 14 – 15. 

Supiköök on mõeldud eakatele, puuete-
ga ning toimetulekuraskustes inimestele. 
Klientidel, kelle sissetulekud on alla 1400 
krooni, on supp tasuta. Suurema sissetu-
lekuga inimestel tuleb tasuda portsjoni 
hinnast pool, mis on 5 krooni. Kodanikele, 
kelle sissetulek on 1800 krooni ja üle sel-
le, maksab supiportsjon täishinna, st 10 
krooni. Informatsioon tel 765 5382

Soodustoidu taotlemine lasteaias 
või koolis
Alates üle-eelmisest aastast on igale I- IV 
klassi õpilasele  koolitoit tasuta. Lisaks 
sellele on  ka kõikidel teistel õppuritel 
või lasteaias käivatel  lastel võimalus 
taotleda Otepää vallavalitsuselt toetust 
koolilõuna või  lasteaia toiduraha täie-
likuks või osaliseks kompenseerimiseks.  
Vallal on võimalik eraldada toetust 15%le 
Otepää gümnaasiumi õpilastest, 15%le  
Pühajärve Põhikooli õpilastest ning 10%le 
valla lasteaialastest.

Alates 2. septembrist on võimalik esi-
tada soodustoidu taotlusi (I- IV klasside 
õpilased taotlust esitama ei pea). Koolides 
saab õpilane soovi korral  avalduse vormi 
klassijuhataja käest, mille lapsevanem 
saab siis soovi korral  täita ning kooli 
tagasi saata. Lasteaias saab taotlusi 
rühmatädi või juhataja käest, avalduse 
blankette saab ka sotsiaal- ja haridustee-
nistusest või valla koduleheküljelt inter-
netis aadressiga www.otepaa.ee (õpilase 
koolitoidu toetuse taotlus). Töötavatel 
vanematel palume avaldusele kindlasti 
lisada palgatõendi.

Hiljemalt 15. septembriks peaksid kõik 
taotlused olema täidetuna jõudnud kooli 
või lasteaeda tagasi, kus hoolekogu vaa-
tab nad läbi ning teeb oma ettepanekud 
soodustoidu andmiseks. 

Kooli/lasteaia hoolekogu saadab taot-
lused Otepää vallavolikogu sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjoni istungile, mis toimub 
22. septembril, seal vaadatakse hooleko-
gude esitatu üle ning kinnitatakse soo-
dustoidu saajate lõplik nimekiri.

Tasuta toitu on võimalik koolilastel saa-
da alles oktoobrikuust, seega septembri-
kuu toiduraha tuleks lapsevanemal endal 
leida. Lasteaedades saavad need lapsed, 
kellel siiani on soodustoit, kompensat-
siooni niikaua, kuni on kinnitatud uued 
nimekirjad, st septembri lõpuni. Hilje-
malt 27. septembriks edastab sotsiaal- ja 
haridusteenistus  kõikidele valla laste-
asutustele väljavõtte sotsiaalkomisjoni 
protokollist ning kinnitatud soodustoidu 
saajate nimekirja, mis hakkab kehtima 
1. oktoobrist.

Küsimuste korral pöörduda Otepää val-
lavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistusse 
tel 765 5382 või 5805 3775 (Piret Pensa)

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEENISTU-
SE  TEATED

Maris Saar on sündinud 12.04.1982 
Otepääl. 2000. aastal lõpetas Tartu 
Hugo Treffneri nimelise gümnaa-
siumi ning kõrghariduse omandas 
Tartu ülikoolis, keskkonnateh-
noloogia erialal. Samuti on osa 
võtnud Eesti Rohelise Liikumise 
koolitusprogrammidest.
Otepää valla turismi- ja arendus-
spetsialistina töötab Maris Saar 
alates augustikuust, tegeledes 
valla turismivaldkonna arenda-
misega, sealhulgas turundusalase 
tegevuse korraldamise ja arendus-
projektide läbiviimisega. 
Senise töökogemusena on osalenud 

AS Regio kaugseire projektis, tegelenud turismialase arendustöö-
ga kohaliku ettevõtluse tasandil.
Valla turismi- ja arendusspetsialisti üheks eesmärgiks on ka et-
tevõtjate nõustamine ning koostöös Otepää turismiinfokeskusega 
piirkonna ettevõtluskliima edendamine.
e-posti aadress: maris@otepaa.ee 
telefon: 765 5581

Urmas Jaagusoo on sündinud 
13.05.1974 Tallinnas. 1994. 
aastast elab Otepää vallas. 
Lõpetas 1992. aastal Tallinna 
7. keskkooli. 1997-1999 õppis 
õigusteadust sotsiaalteaduste 
erakõrgkoolis Veritas. Alates 
1999. aastast omandab kõrg-
haridust avaliku halduse ja 
õigusteaduse erialal Tartu 
ülikoolis. 
Otepää vallavalitsuses tegele-
nud lepingu alusel õigusalaste 
küsimustega 2003. aasta det-
sembrikuust ja Otepää valla-
sekretäri kohusetäitjana asus 
ametisse  k.a augustikuus. 

Tegeleb valla kantselei juhtimise ja asjaajamisega, õigus-, 
infotehnoloogia- ja ettevõtlusalase töö korraldamisega.
Urmas Jaagusoo vastuvõtuaeg Otepää vallavalitsuses on 
esmaspäeviti kell 11-12 kabinetis 211.
e-posti aadress: urmas@otepaa.ee 
telefon: 765 5581
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SÜNNIPÄEVAD

SÜNNID

Idee korraldada triatlon üm-
ber Nõuni järve tuli kohalikult 
noorteklubilt O2 juba möödund 
aastal, kui nad otsisid võimalusi 
elavdada kohaliku küla seltsi- ja 
spordielu. Eelnevalt oli korral-
datud orienteeriumisvõistlusi 
ümber Nõuni küla, ehitatud laste 
mänguväljak jne.

17.juulil ootasid Kullipesa 
puhkemaja rannas Nõuni järve 
ääres võistlejaid kohtunikud 
Raini Pohlak ja Jaan Uibo, et 
saata neid võistlusrajale, mis 
koosnes 150m ujumisest, 7,6km 
rattasõidust ja 1,3km jooksust 
ümber kauni  Nõuni  järve. Et 
tegu oleks ikka tõelise rahvaspor-
diüritusega, siis oli tavapäraste 
võistlusklasside kõrval eraldi 
klass ka meestele üle 95kg.

Peale Kullipesa puhkema-
ja peremehe Andrus Kulasalu 
antud stardipauku tormasidki 
võistlejad rajale. Arvatavalt oli 
ujumine kõige raskem, kuna vesi 
külm ja harjutatud vähe. Külm 
vesi polnud aga takistuseks, 
vapralt ujudes ja vetelpäästja 
Kaido Annmani valvsa pilgu all 
jõudsid kõik kaldale ja sealt rat-
taga edasi. Kogu ratta- ja jooksu-

trassi turvalisuse eest hoolitses 
valla konstaabel Toomas Kikas. 
Võistlejad jõudsid kõik ilusasti 
finišisse, kus ootas kosutav jõu-
jook ja grillvorstid.

Peale kokkuvõtete tegemist 
alustati autasustamisega. Kõi-
gepealt sai iga võistleja mä-
lestuseks päevakohase kirjaga 
pastapliiatsi. Parimad said aga 
valida endale auhinnalaualt 
meelepärase meene.

Noorte hulgas oli parim ja 
ühtlasi ka päeva parim Nõuni 
oma poiss Hannes Viks Kaur 
Lõhmuse ja Sandro Kiiviti ees. 
Neidude vanemas astmes või-
dutses Inga Keldo ja nooremas 
Egeli Keldo.  Meeste klassis oli 
võitja Allar Merisaar Paluperast, 
Lauri Klamase ja Rein Lehtmet-
sa ees. Kõige raskemate meeste 
heitluses tuli võitjaks Kalev 
Lõhmus Ivo Lani ees. Ära märgiti 
ka kõige noorem osavõtja Lauri 
Lani ja Jüri Viks, kes tehniliste 
probleemidega maadeldes ikka 
vapralt lõpuni võistles. Kõigi ar-
vates läks võistlus igati korda. 

Et üks selline tore üritus kor-
raldada, on alati vaja abi ja toe-
tust. Kõige suurem tänu kuulub 

Valgamaa kultuuri-ja spordi-
osakonnale, kuhu kevadel sai 
esitatud projekt harrastusspordi 
ürituste läbiviimiseks, mis sai ka 
rahastuse.

Auhinnalauda aitasid rikasta-
da Paber&Pliiats OÜ, Ivo Lani 
ja Ain Veemees. Korraldajad ja 
läbiviijad olid MTÜ P-Rühm, 
Nõuni noorteklubi O2 ja Nõuni 
Maanaiste  Selts. Võistluste-
aegse transpordi eest hoolitses 
Margus Keldo. Toetava panuse 
andis omalt poolt ka Palupera 
vallavalitsus. Tahaks tänada 
kõiki neid, kes ürituse hea kor-
ralduse ja läbiviimise juures 
abiks olid.

Kõigi osavõtjate arvates oli 
tegu toreda üritusega. Jääb nen-
dega ainult nõustuda ja loota, et 
üritus jätkuks ja tuleks veel juur-
degi uusi, huvitavaid ja toredaid 
ühisettevõtmisi. Neid on maal 
väga vaja, see liidab  küla ja piir-
konna inimesi, annab tegevust 
noortele ja tutvustab kodukanti 
ka laiemale ringkonnale.

Korraldustoimkonna nimel
KALEV LÕHMUS

Eelmisel sügisel esmakord-
selt toimunud sari kutsub 
osalema selgi aastal!

Suvine rannahooaeg ning pa-
tareide laadimise aeg on selja 
taha jäänud ning ees ootavad 
uued sündmused. Kooliaasta 
alguse puhul korraldab Otepää 
vallavalitsus septembrikuu teisel 
nädalavahetusel kolme päeva 
jooksul pallimängude sarja valla 
erinevatel palliväljakutel.

Kõikidel päevadel on kavas 
kaks ala – meeskondlik korvpalli 
vabavisete võistlus ning teise ala-
na Eestimaal üha rohkem popu-
laarsust koguv indiaca. Mõlemal 
alal on võistkonna suuruseks 6 
inimest. Korvpalli vabaviskeid 
sooritatakse 3 minuti jooksul. 
Peetakse ka poolfinaalid ja fi-
naal. 

Indiaca reeglid kattuvad suu-
res osas võrkpalli reeglitega. 
Mängud toimuvad 15 punktini. 
Eelvoorudes mängitakse 1 geimi 
võiduni ning poolfinaalides ja 
finaalides 2 geimi võiduni.

Võistkondade nimeline regist-
reerimine (esitada võistkonna 
nimeline koosseis sünniaastate-

ga) algab 45`enne eespool toodud 
kellaaegasid 

Eraldi arvestus on täiskasva-
nute (1985 ja varem sündinud)  
ning noorte klassides (1986 ja 
hiljem sündinud). 

Iga võistluspäeva turniiri võit-
nud võistkonnale (eraldi korvpalli 
vabavisked ja indiaca) kuuluvad 
eriauhinnad ning kolme päeva 
kokkuvõttes autasustatakse 
vanuseklasside kolme paremat 
võistkonda karikatega.

Osavõtumaksu ei ole, võist-
kondade soolise koosseisu osas 
piiranguid ei tehta.

Info ja registreerimine tel. 
55 42 648 või e-maili aadressil 
osk@hot.ee

Kohtumiseni palliväljakutel!
KALMER TRAMM

Oti-Audentese spordiklubi 
kutsub Otepää valla noorte 
meistrivõistlustele mägiratta-
sõidus
Start pühapäeval, 26.septembril 
kell 12 Karupesa hotelli ees park-
las, registreerimine võistlusteks 
algab kell 11.

Vanuseklassid
kuni 6a/7-8a/9-10a/11-12a/13-
15a/16-18a distantsid vastavalt 
vanuseklassidele 1-10km. Kiiver 
või slemm on kohustuslikud.

Medalitega autasustatakse vanu-
seklasside I-III kohta tüdrukute ja 
poiste arvestuses. Kõikidele osavõt-
jatele ergutusauhind.

Info tel. 55 42 648 (Kalmer Tramm) 
517 5377 (Toomas Liiva).

Otepää valla 2004. a meistri-
võistlused krossijooksus
Start laupäeval, 9.oktoobril kell 12 
Otepää suusastaadionil, registree-
rimine võistlusteks algab kell 11.

Vanuseklassid  ja distantsid
MN10 (1994 ja hiljem sündinud) 
- 1km
MN12 (1992-1993) 1km
MN14 (1990-1991) 2km
MN16 (1988-1989) M 3km; N 
2km
MN18 (1986-1987)mM 3km; N 2 km
MN 20 (1984-1985) M 5km; N 3 km
M21 (1965-1983) 5km, N21 (1970-
1983) 3km
M 40 (1955-1964) 3km, N35 (1960 
- 1969) 3km
M50 (1945-1954) - 3KM, N45 (1950 
- 1959) 3km
M60 (1944 ja varem sündinud) 
3km
N55 (1949 ja varem sündinud) 2 km
Medalitega autasustatakse vanu-
seklasside I-III kohta. Kõikidele 
osavõtjatele ergutusauhind. Loo-
siauhinnad!
Info tel. 55 42 648 (Kalmer Tramm)         
517 5377 (Toomas Liiva).

Toimus esimene Nõuni järve triatlon 

Järjekordne Otepää pallimängusari 
toimub 10.-12. septembrini

Reedel, 10. septembril alus-
tatakse Vana-Otepää pal-
liväljakutel kell 18.

Laupäeval, 11. sept kell 11 
jätkub sari Kannistiku küla 
palliväljakutel.

Sarja viimane osavõistlus 
toimub pühapäeval, 12. sept. 
algusega kell 11 Kääriku pal-
liväljakutel.

Otepää on Eestimaa pärl. Ilu-
võimlemine on spordialade 
pärl. Aktiivsete lastevane-

mate poolt on tulnud ettepanek 
avada Otepääl iluvõimlemise tree-
ningrühm. 

Iluvõimlemine on spordiala, mis 
nõuab pühendumist. Arendab laste 
füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, 
vastupidavust, ilumeelt, armas-
tust töö vastu ja palju-palju muud. 
Laps, kelle lemmikspordialaks on 
iluvõimlemine, ei jää reeglina koo-
lis hätta. Koostöös aktiivsete las-
tevanematega üritame 2004/2005 
aastal avada kaks võimlemisrüh-
ma Otepääl. Anname võimaluse 
koolieelikutele ja koolilastele leida 
enda jaoks uus spordiala, millega 
Otepääl pole olnud siiani võima-
lik tegeleda. Loodame, et kunagi 
kasvavad Otepää kaunitest tüdru-
kutest Eestimaa ja miks ka mitte 
maailma parimad iluvõimlejad. On 
ju tingimused selleks ideaalsed.

JANIKA MÖLDER

Salme Päss  Otepää  100
Meeta Salur  Otepää  95

Ferdinand Pihl  Urmi  95
Marie Uibo  Otepää  93
Anna Kõvask  Puka .93
Evald Kahro  Märdi  92

Linda Lillipuu  Puka  91
August Vissak  Puka  91

Eino Loog  Pilkuse  89
Aino Siilbek  Otepää  87
August Täär  Otepää  87

Anita Velt  Purtsi  86
Aade Pahlberg  Sihva  85

Ella Äitse  Otepää  85
Elsa Ilves  Otepää  85

Leida Lessing  Rebaste  85
Amanda Lõõndre  Meegaste  85

Arsiina Arak  Otepää  84
Rosiina Lopman  Kastolatsi  84

Agu Selge  Otepää  84
Viktor Kartau  Sihva  84

Veera Marjapuu  Märdi  84
Endla Puusep  Otepää  84

Leontine Lokk  Astuvere  84
Olev Neemeste  Puka  84

Irene Kahro  Märdi  83
Loreida Samuli  Otepää  83

Heldi Jürgenson  Kaurutootsi  83
Agnes Klais  Vana-Otepää  83

Koidula Maspanov  Otepää  83
Olga Velner  Otepää  83

August Orav  Soontaga  83
Sale-Adele Laul  Aakre  83
Linda Nikland  Ruuna  83

Susanna Lidmets  Sihva  82
Elga Mitt  Arula  82

Aino Lillemaa  Otepää  82
Helvi Põldmägi  Puka  82

Lilli Lepp  Rebaste  82
Elsa Paapstel  Puka  82

Laine-Leontine Eller  Pedaste 82
Ilse Jeeret  Koigu  81

Mare Mandli  Kassiratta  81
Aino Prans  Otepää  81

Hella-Renata Allev  Koigu  81
Endla Brikker  Otepää  81

Agnia Laul  Otepää  81
Linda Trummal  Otepää  81

Aino Ruus  Plika  81
Leenart Pallon  Pedaste  81

Endla Jürissaar  Pilkuse  80
Elmar Luik  Vidrike  80
Liidia Vilde  Otepää  80

Endla Liljental  Otepää  80
Valli Saar  Puka  80

Elsa Kikas  Otepää  79
Agnes-Loreida  Pleksepp  

Otepää  79
Karl Karm  Pühajärve  79

Maria Alatalo  Mäelooga  79
Hilda Koovik  Puka  79

Ermilde Helštein  Kuigatsi  79
Aino Reigo  Pühajärve  78
Evald Kase  Kastolatsi  78

Martha-Loreida Lapp  
Otepää 78

Vilma Saar  Otepää  78
Linda Tobre  Pastaku  78

Veera Ubin  Puka  78
Margarita Golubeva  

Otepää  77
Helju Orav  Otepää  77

Eino Rohtla  Otepää  77

ANDREAS PETERSON  15. juuni 
SIMMO SÄRG  29. juuni 

PIPI ÕUN  4. juuli
JANNO VIDRIK  12. juuli

RENEE TOMBERG 26. juuli
 HELEN KIVISIKK 27. juuli
 JAAKO POSSUL  28. juuli

MARTEN TIIDEBERG 29. juuli
GRETE TIGANIK  2. august

MARKUS KRUUSA  11. august

Võimlemisklubi Janika alustab sel hooajal 
treeninguid Otepääl

Võimlemisklubi Janika avab Otepääl septembris võimlemisrühmad.
Ootame treeningutele liikumishuvilisi tütarlapsi alates neljandast 
eluaastast. 
Info ja registreerimine tel 502 9682 (Janika Mölder) või 
janika@vkjanika.ee

Juba teist aastat tähistatak-
se rahvusvahelist eakate        
inimeste päeva
Selle päeva raames on toimunud 
memme-taadi valimised, tuginedes
erinevatele kriteeriumitele. 
Taas on tulemas järjekord-
ne  üha enam populaarsust
kogunud üritus. 
K õ i g i l  h u v i t a t u t e l  p a l u -
me 1. oktoobril aset leidvale
k o o s v i i b i m i s e l e  r e g i s t r e e -
r i d a  O t e p ä ä  p ä e v a k e s k u -
ses  (Kasto lats i  tee  25)  võ i
helistada telefonil 551 6418 (Helle 
Kuldmaa). Ootame kõiki huvilisi!

Koostamisel on raamat Puka 
valla kohta 
Selles raamatus on plaanis ka-
jastada võimalikult palju valla 
eluvaldkondi minevikus ja tä-
napäeval (majandust, haridust, 
kultuuri, sporti, loodust, tuntud 
inimesi, vaatamisväärsusi jm.).

Pöördume kõigi valla asutuste, 
ettevõtete, seltside, koduuurijate 
ja teiste aidata soovijate poole pal-
vega, et saadaksite meile materjali 
oma tegevuse kohta. Soovime, et 
kajastaksite oma asutuse, ettevõt-
te või seltsi: ajalugu; saavutusi;  
kes on juhtinud asutust, ettevõtet 
või seltsi; millega praegu tegel-
dakse; tulevikunägemust; fotosid, 
dokumente jm.

Palume tuua või saata materjal 
Puka vallavalitsusse, Kooli tn 6, 
15.septembriks.

Vallavanem HEIKKI KADAJA
Raamatu koostaja AKSEL 

TIIDEBERG



26. august 2004 5

23.-25. juulil toimunud puhk-
pillipeole oli seekord saabu-
nud rekordarv osavõtjaid: 
130 mängijat Aserist, Sakust, 
Tartust, Elvast, Valgast, Rõn-
gust, Otepäält. Rahvusvahelist 
kaalu andis üritusele puhkpil-
liorkester Viedzeme Lätist.

Kolme päeva jooksul võisime kuu-
lata üle kümne kontserdi Otepääl, 
Hellenurmes, Rõngus ja Valgas. 
Väga professionaalse kollektiivina 
näitas end Läti orkester, kelle esi-
nemine oli väga nauditav just tänu 
orkestri heale balansile. 

Kutseliste muusikute esinemine 
oli seekord Tallinna fagotikvarteti 
kanda. Puhkpilliorkestrite jaoks on 
fagott tõeliselt eksootiline instru-
ment. Kontsert andis kuulajatele 
võimaluse tutvuda ka 17.-18. sa-
jandi pillidega.

Muljeterohke puhkpillipidu on 
selleks korraks läbi. Paljud or-
kestrid on olnud väga rahul meie 
üritusega ja lubanud aasta pärast 
uuesti meie keskel olla.

Pühajärve VII puhkpillipäevade 
heale kordaminekule aitasid kaasa 
meie toetajad ja koostööpartnerid: Eesti 
Kultuurkapital, Otepää vallavalitsus, 
Palupera vallavalitsus, Rahvakultuuri 
arenduskeskus, Pühajärve puhke-
keskus, Otepää muusikakool, Otepää 

gümnaasium, Otepää kultuurikeskus, 
Jüri Roots, Raekohvik, Teet Saul. Aitäh 
kõigile.

ARNO ANTON
Pühajärve puhkpillipäevade korraldaja

SUVELÕPUÜRITUSED

27. aug Pühajärve puhkekeskuses 
ans Qvalda
28. aug Pühajärve puhkekeskuses 
ans Hea Story
1. juuli - 31. aug Pühajärve 
rannas algusega kell 10 Otepää 
rannavõrkpallisari 2004. Kontakt: 
Neeme Ernits, e-post:  otepaa.
rattasoit@mail.ee,tel 506 4950 
26. aug kell 18 ja 20 Otepää kul-
tuurikeskuses koguperekomöödia 
«Veepomm paksule kõutsile» Ees-
ti-Läti ühisfilm eesti keeles; pilet 
15/20 krooni
3. sept Pühajärve puhkekeskuses 
ans Bassein
4. sept Pühajärve puhkekeskuses 
ans Ragnar & Co
10. sept Pühajärve puhkekesku-
ses ans Sleepwalker
11. sept Pühajärve puhkekesku-
ses ans Hea Story
17. sept Pühajärve puhkekesku-
ses ans Naabri Valve
18. sept Pühajärve puhkekesku-
ses ans Bassein
19. sept kell 11 start Otepää suu-
sastaadionilt Ühispanga 7. Tartu 
rattamaratonile (mägiratastele 
distantsidel 63 km ja 33 km)
25. sept kell 12 Käärikul Kekkose  
sügismatk
26. sept kell 11 Karupesa hotelli 
ees ja Tehvandi suusastaadionil: 
Otepää valla MV mägirattasõidus. 
Traditsiooniline võistlus noortele 
tulevikulootustele! 
24. sept Pühajärve puhkekesku-
ses ans Hea Story
25. sept Pühajärve puhkekesku-
ses ans Kolmen

Teater otsib näitlejat
O t e p ä ä  t e a t e r  o t s i b  u u s l a v a s -
t u s s e  m e e s o s a t ä i t j a t  ( 3 0 - 4 0 a ) . 
Huvilistel võtta ühendust lavastaja Ivari 
Viigimetsaga tel 524 9961.

Vanda Tamm  Sihva  77
Aksel Vuks  Pilkuse  77

Jelisaveta Kask  Puka  77
Asta Simm Puka  77

Raun Hõbemägi  Aakre  77
Endel Pukits  Purtsi  77

Lisette Valge  Kuigatsi  77
Eelind Tutk  Puka  77

Lembit Luts  Aakre  77
Endla Kikas  Otepää  76

Eha Tamm  Otepää  76
Virve Kurs  Otepää  76

Helmi Tiirmaa  Mägestiku  76
Harald Viikmann  Otepää  76

Aliide Sööt  Atra  76
Herta Visnapuu  Neeruti  76

Valve Värton  Hellenurme  76
Evi Ivan  Puka  76

Asta Mägi  Puka  76
Salme Vaab  Puka  76

Matrena September  Märdi  75
Õie Peterson  Otepää  75

Siegfried Rebane  
Vana-Otepää  75

Liivia Suu  Palupera  75
Ilse Vaher  Vaardi  75
Vilma Vain  Puka  75

Evald Virk  Vaardi  75
Helju-Helene Ilja  Puka  75

Niina Tiisler  Puka  75
Felix Baumann  Otepää  70

Lehti Dorch  Ilmjärve  70
Laine-Luule Kuusk  Otepää  70

Voldemar Rõõm  Otepää  70
Eevi-Milvi Õlli  Otepää  70

Ellen Barkala  Pedajamäe  70
Ilmar Kutsar  Otepää  70

Silvi Linnamägi  Otepää  70
Mihkel Tiks  Kassitatta  70

Pauline Slog  Plika  70
Alli Kõiv  Aakre  70

Paul Jermolajev  Puka  70
Eldor Leverdant  Komsi  70

Paul Kiisk  Puka  70
Ülo Kõlus  Otepää  65
Elvi Tagel  Otepää  65

Ants Tiirmaa  Otepää  65
Tiiu Baumann  Otepää  65

Uno Kikkas  Otepää  65
Asta Kollak  Otepää  65

Jaan Mitt  Sihva  65
Aare-Aimur Tarrikas  

Pilkuse 65
Aare Kruusamäe  Aakre  60

Mare Unt  Otepää  65
Enn Pettai  Nõuni  65

Eeva Pokk  Mäelooga  65
Maie Tutk  Puka  65

Lea Tinask  Rebaste  65
Elve Ilves  Aakre  65

Heino Einling  Otepää  60
Helle Jaanson  Otepää  60

Raigo Kirsimäe  Otepää  60
Andres Kukk  Pedajamäe  60

Tiina Mägi  Otepää  60
Erich Sild  Vana-Otepää  60

Mare Kalev  Otepää  60
Ilmar Kiivit  Sihva  60
Ants Lüüs  Otepää  60

Salme Teemant  Otepää  60
Anne Kirk  Palupera  60

Maila Lehtmäe  Nõuni  60
Enno Plado  Puka  60

Arno Puusepp  Puka  60
Endel Trik  Kolli  60

Luule Reimets  Puka  60
Avo-Ragnar Kelt  Pühaste  60

Esimese käsitöölaada korral-
damise ajendiks oli 1997. 
aastal Otepääl toimunud 

Vänlek. Eestimaises suves tun-
dub see uskumatuna, kuid algus-
aastatest peale on üritus olnud 
ilmataadi soosingus.

Võrreldes eelmise aastaga oli 
laadal kaubitseda soovijate hulk 
tagasihoidlikum. Kindlasti olid 
üheks põhjuseks selle suve heitli-
kud ilmad ja samal ajal toimuvad  
suurlaadad.

Vanu ununenud käsitööliike 
olid soovijaile õpetama tulnud 
Annelie Lumi Põlvamaalt, kes 
esitles tüllpitsi tikkimist, millega 
meie esiemad kaunistasid oma 
tanusid; Ele Kõiv Kanepist õpe-
tas kaaruspaela tegemist, mida 
kasutati rahvarõivaste juures 
üleriiete kaunistamisel ning 

Kristiina Halberg Tallinnast, 
kelle käe all sai proovida, kui 
keeruline on niplispitsi punumi-
ne. Konsultatsiooni kuusejuurest 
korvide punumises jagas Aksel 
Niinelo Alalt.

Käsitöötoas toimetasid sel kor-
ral Aila Näpustuudio lapsed Aila 
Kikase juhendamisel ja õpetasid 
soovijaile, kuidas jupist traadist 
ja pärlitest valmivad imeilusad 
lilled.

Sai sõita hobusega või lasta  
näomaalijatel vahelduseks teha  
endale uus nägu. Ringi liikus fo-
tograaf. Põnevust päevale lisasid 
laadaloto loosimised.

Avahelid puhus torupillist väl-
ja Ants Taul. Peale vallavanem 
Aivar Nigoli sõnavõttu  ja rahva-
laulupäeva avatuks kuulutamist 
oli kõigil kohalviibijail võimalik 

leelotada maestro Veljo Tormi-
se eestvedamisel. Pika  päeva 
jooksul sai laval näha esinemas 
erinevaid rahvakunstikollektii-
ve: Tsirguliina memmede rah-
vatantsurühma Madli, Otepää 
noori muusikuid Ott Kartaud 
ja Margit Tali, rahvatantsu-
rühma Nuustaku Noored Tiie 
Jaaniste juhendamisel, Sihva 
rahvatantsurühmi Linavästrik 
ja Vesiroos, rahvatantsu nais- 
ja segarühma Nuustaku Angela 
Toome juhendamisel, Pühajärve 
puhkpilliorkestrit, ans Laulu-
rõõm, laulukoori Relami, rahva-
muusikaansambleid Karupojad 
ja Nuustaku Karuotid. Suur tänu 
kõigile esinejatele.

Esinejad ja laadakülalised 
said kõhu täis Otepää Naisseltsi 
keedetud maitsvast kapsasupist, 
taimeteest ja Karupesa hotelli 
küpsetatud koogist. Täname  
Pühajärve puhkekeskust, kes 
esinenud lastekollektiive kring-
litega kostitas.

Tänusõnad ürituse toimumisele 
ja kordaminekule kaasaaitamise 
eest: Otepää vallavalitsusele, 
Kultuurkapitali Valgamaa Eks-
pertgrupile, Rahvakultuuri Aren-
dus- ja koolituskeskusele, XX 
Kämmule, Hotell Bernhardile, 
vaibavabrik Oteksile, Otepää 
kultuurikeskusele, Avallone Lõu-
na-Eesti ASile. Suur tänu kõigile 
abilistele, kes ürituse kordamine-
kule jõu ja nõuga kaasa aitasid.                        
Meeldivate kohtumisteni järgmi-
sel korral! 

MARGE TADOLDER,
korraldaja

Otepää käsitöölaat ja rahvalaulupäev 
ilmataadi ja rahva soosingus

SÜNNIPÄEVAD

Pühajärve VII puhkpillipäevad 
on taas ajalugu

1. augustil toimus Otepää kultuurikeskuse pargis juba kaheksandat 
aastat järjest käsitöölaat, mida täiendas esinejatega seitsmendat 
aastat toimuv rahvalaulupäev ürituse patrooni maestro Veljo Tormise 
osavõtul.

Pühajärve puhkpilliorkester kutsub
Alustame uut hooaega reedel, 17. septembril 
kell 19 Otepää muusikakoolis. Teretulnud on 
kõik uued pillimänguhuvilised.

Otepää muusikakool 
alustab 29. kooliaastat

Sel õppeaastal jätkab oma muusikaõpinguid pea 
80 last, keda õpetavad kümme õpetajat. Koolis on 
võimalik õppida viiuli, kitarri, klaveri, akordioni ja 

puhkpillide erialal. Õpetajad on Tartu Heino Elleri nim 
muusikakooli, TÜ õpetajate seminari, Tallinna pedagoo-
gikaülikooli ja Eesti muusikaakadeemia haridusega.

Õppetöös lähtume riiklikust õppeprogrammist, mis an-
nab õpilasele võimaluse jätkata muusikaõpinguid kesk- ja 
kõrgastme õppeasutustes. Lisaks akadeemilisele õppele 
saavad õpilased osaleda õpetaja Vaike Hannust pop-laulu 
tundides ja kooli rahvapilliorkestris. Akordioniõpetaja 
Merike Roop on rahvamuusikaalast koolitust saanud 
Kaustinenis (Soomes), kus igal suvel toimub rahvusvahe-
line rahvamuusikafestival. Puhkpilliõpetajad Külli Teearu 
ja Arno Anton hoolitsevad Pühajärve puhkpilliorkestri 
järelkasvu eest.

Otepää muusikakoolil on head suhted ka teiste muu-
sikakoolidega. Möödunud õppeaastal tähistasime koos 
Valga ja Tõrva muusikakoolidega Eesti Muusikakoolide 
Liidu 10. sünnipäeva ühiskontsertidega Valga kultuuri-
keskuses, Tõrva kirik-kammersaalis ja Otepää raekojas. 
Viiuliõpetaja Eveli Pruuli õpilased on koos H. Elleri kooli 
õpilastega andnud mitmeid ühiskontserte.

Traditsiooniliselt jätkame ka sel õppeaastal kontsertide 
korraldamist vallarahvale. Iga kuu viimasel neljapäeval 
toimub kontsert «Võta sõber kaasa!».

Tänu Otepää vallavalitsuse ja volikogu hoolitsusele on 
meil head töötingimused. Suur tänu ka meie sõpradele 
Rejlersist (Rootsist), kes on koolile olnud abiks uute pillide 
muretsemisel.

Kooli avaaktus toimub 1. septembril kell 12 
Koolitare 7 koolimajas.
Head tulemusrikast algavat uut õppeaastat!

PIRIKA SÖÖT,
direktor

Valju Aloeli foto

Kaalujälgijaile
Uus kaalujälgijate rühm alustab tööd 7. septemb-
ril kell 17 lasteaias Pähklike, Pühajärve tee 22. 
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AMETLIK INFO TEADMISEKS

Palupera vallavalitsuses
1. Määrati Palupera puurkaevule 
teenindusmaa suuruseks 714 m².
2. Anti korraldus Päidla külas 
õigusvastaselt võõrandatud Kal-
memäe A-10 talu, kinnistu nr 
1961 maade tagastamise alusta-
miseks.
3. Anti nõusolek Päidla külas 
Kalme-Saare kinnistuga nr 3576 
piirneva vaba maa ostueesõiguse-
ga erastamiseks.
4. Määrati korteriomandi seadmi-
se eesmärgil Mäe katastriüksuse 
müügihind.
5. Nimetati Räbi külas moodus-
tatud 4942 m² suurune maa-ala 
Vahekraavi katastriüksuseks.
6. Määrati hooldajad 13 raske ja 
sügava puudega inimesele.
7. Kinnitati Mõisa Aed maa-alal 
Hellenurme sotsiaalhoolekandekes-
kuse projekteerimise ja lähteand-
mete ettevalmistajaks OÜ Filia 
projektibüroo, kelle pakkumine oli 
kõige soodsam.

Puka vallavolikogus
augustis:
1. Nõustuti Põru kinnistu nr 
17868 üleandmise loa vormista-
misega maavanema kohusetäitja 
poolt.
2. Valgamaa Omavalitsuste Lii-
du liikmetele Heikki Kadajale ja 
Heldur Vahtile nimetati asendus-
liikmeteks Kalev Brikker ja Kalle 
Põldmägi.
3. Kinnitati 2004. aasta eelarve 
muudatused.

Puka vallavalitsuses
juulis ja augustis:
1. Otsutati maksta toimetuleku-
toetust juulis 27le ja augustis 23 
taotlejale.
2. Otsustati maksta sünnitoetust 
4000 krooni  ja matusetoetust 500 
krooni ulatuses
3. Anti korraldus Valve Ustalile 
õigusvastaselt võõrandatud Pika-
silla talumaade, suurusega 19,03 
ha tagastamiseks.
4. Väljastati ehitusluba OÜle 
Erametsa Haldur motelli ehi-
tamiseks Soontaga külas asuvale 
Greete kinnistule.

5. Anti nõusolek projekteerimistin-
gimuste väljastamiseks Kunnar 
Vahtrasele Põru külas asuval 
kinnistul asuva lauda rekonst-
rueerimiseks.
6. Väljastati kirjalik nõusolek 
Valev Juusile Kähri külas asuvale 
Põhu maaüksusele väikehoone 
– sauna ehitamiseks.
7. Toetati majanduslikult raskes 
olukorras olevaid abivajajaid kok-
ku 3500 krooni ulatuses.  
8. Hooldus lõpetati kahel ning  
uued hooldajad määrati viieteist-
kümnele sügava ja raske puudega 
inimesele.

Otepää vallavolikogus
Juunikuus
1. Kehtestati Mäha küla golfi-
väljaku ning Savikoja ja Andru-
se kinnistute detailplaneeringud.
2. Otsustati võõrandada enam-
pakkumise korras kinnistu 13713 
(Virulombi 15, endine muusika-
kooli hoone) alghinnaga 600 000 
krooni.
3. Otsustati võõrandada Otepää 
vallale kuuluvad sõidukid Maz-
da 626 reg märgiga 626 TCY ja 
Citroen Berlingo reg märgiga 
775 TDE. Võõrandamisest planee-
ritud tulud (vastavalt 85 000 ja 65 
000 krooni) otsustati määrata uue 
sõiduvahendi soetamiseks vajami-
neva sissemakse katteks.
4. Võeti vastu valla 2004.a I 
lisaeelarve. Vastavalt linna ja 
valla ühinemise järgselt saamata 
jäänud summale 1,401 miljonit 
krooni otsustati suurendada valla 
eelarve kulusid (loe täpsemalt 1. 
juuli OT lk 1).
5. Otsustati kehtestada koolieelse-
tes lasteasutustes muude kulude 
osaliseks katmiseks vanemate 
poolseks määraks senise 100 
krooni asemel 110 krooni kuus ühe 
lapse kohta.
6. Muudeti SA Valgamaa Äriinfo-
keskus põhikirja. Asutuse uueks 
nimeks saab sihtasutus Valga-
maa Arenguagentuur.

Otepää vallavalitsuses
1. Anti nõusolek maa ostuees-
õigusega erastamiseks Mihkel 
Kappile Pedaja teel 1229 m²; ja 

Silvi Kazantsevale Sihva külas 
6906 m².
2. Algatati detailplaneeringud 
Vidrike külas, Väike-Punsu 
kinnistul.
3. Määrati hooldajad 15le ja lõpe-
tati hooldus kahele kodanikule.
4. Lõpetati Enn Pukiga sõlmitud 
sotsiaalkorteri üürileping. Sõlmiti 
üürileping SA Valgamaa Äriin-
fokeskusega ruumile asukohaga 
Lipuväljak 13.
5. Määrati ühekordne abiraha 
kahele kodanikule kogusummas 
1500 krooni.
6. Väljastati ehitusload Pilvi-Heli 
Vettikule üksikelamu ehitami-
seks Ruusa maaüksusele Arula 
küla; Peeter Kroonbergile ela-
mu ehitamiseks Suitsu maaüksu-
sele Pilkuse külas; OÜ Falberile 
külalistemaja ehitamiseks Gaia 
maaüksusele Truuta külas; OÜ 
Erich Ehitusele kahe puhke-
maja ehitamiseks Andruse maa-
üksusele Sihva külas; Indrek 
Tiidole üksikelamu püstitamiseks 
Kaurutootsi külas; AS Eesti 
Energiale Eva Vettiku ja Ma-
rika  Koppeli elektrivarustuse 
kaabelliinide ehituseks Arula ja 
Pühajärve külas; Otepää valla-
valitsusele Kannistiku 1 elamu  
rekonstrueerimiseks; AS Otepää 
Golfile golfiväljaku rajamiseks 
Mäha külas; Lilian Holtsile ük-
sikelamu püstitamiseks Mäeveere 
maaüksusele Truuta külas; Mati 
Alaverile suvila püstitamiseks 
asukohaga Kaspari maaüksusele 
Kääriku külas.
8. Väljastati kirjalik nõusolek OÜ 
Falberile sauna ehitamiseks ja 
puurkaevu rajamiseks Gaia maa-
üksusele Truuta külas.
9. Väljastati kasutusload Otepää 
vallavalitsusele kuuluvatele ala-
jaama biotiikidele Otepää külas, 
Pühajärve puhkekodu ja Saare 
tänava veevarustuse ja kanali-
satsioonitrassidele; Indrek Tiidole 
kuuluvale elamule asukohaga Soo-
vere maaüksus Kaurutootsi külas; 
Kagu Teedevalitsusele kuuluvale 
T-46 Tatra-Otepää-Sangaste re-
konstrueeritud riigitee lõigule 
Otepää linnas km 25,9-26,8; OÜ 
Otepää Oskarile kuuluvatele 
teedele ja platsidele Vana-Otepää 
külas. 
10. Väljastati projekteerimistin-

gimused AS Eesti Energiale 
Lilian Holtsi (Truuta külas) ja 
Kalev Aigro (Kastolatsi külas) 
liitumisühenduste ehitusprojekti 
koostamiseks; OÜ Loodusvarale 
Arula külas Männioru maaüksus 
ele üksikelamu ja abihoonete ehi-
tusprojektide koostamiseks; Rein 
Kasepuule Vidrike külas, Männi-
salu maaüksusele üksikelamu ja 
abihoonete ehitusprojektide koos-
tamiseks; Madis Rahule Otepää 
linnas elamu ehitusprojekti koos-
tamiseks; Mati Alaverile Kääriku 
külas Kaspari maaüksusele suvila 
ehitusprojekti koostamiseks; AS 
Genurile Kääriku külas Lepiku 
maaüksusele puhkemaja ehitus-
projekti koostamiseks.
11. Nimetati ametisse Pirika 
Sööt Otepää muusikakooli direk-
torina.
12. Väljastati majutusettevõtte 
tunnistused Vidrike puhkema-
jale Truuta külas; Kesklinna 
hotellile Lipuväljak 11; Kolga 
hostelile Nüpli külas; Edgari 
külalistemajale Lipuväljak 3.
13. Otsustati jagada Taga-Mäha 
katastriüksus, Poti ning Soldati 
katastriüksused.
14. Otsustati moodustada ko-
misjon taksoteenust osutavate 
isikute kontrolliks ja läbi viia tak-
sode ülevaatus 15.07.2004.a.
15. Kinnitati OÜ Otepää Maa-
mõõdubüroo aastaaruanne.
16. Kinnitati riigihange «Otepää 
valla õpilaste veo korraldamine».
17. Määrati lapse sünnitoetused 
2000 krooni  Sirli Õunale, Lii Pe-
tersonile, Marju Hõbejärv-Särgile, 
Marika Vidrikule.
18. Kutsuti tagasi SA Otepää 
Spordirajatised nõukogu liik-
med Alar Arukuusk, Riho Karu, 
Kaido Kukk ja Aivo Meema. Nime-
tati SA nõukogu uuteks liikmeteks 
Andres Arike, Ando Jukk, Indrek 
Vähi ja Silver Ambos.
19. Tunnistati riigihanke «Otepää 
valla õpilaste veo korraldamine» 
parima pakkumise tegijaks Esno 
Otepää OÜ.
20. Anti luba ilutulestiku korral-
damiseks Firestudio OÜle ja OÜle 
Eesti Ilutulestikud.

Augusti viimasel päeval on 
suurem plaaniline elektrikat-
kestus Otepää linna ja valla 
piirkonnas 

31. augustil alates kella 9 hom-
mikul teeb Eesti Energia 9-tun-
nise plaanilise elektrikatkestuse, 
mille käigus teostatakse hooldus- 
ja remonditöid elektripaigaldiste 
töökindluse suurendamiseks.

Katkestus on alljärgnevates 
Otepää vallas paiknevates ala-
jaamades ning neist elektritoidet 
saavatel hoonetel.
Tehvandi külas Tehvandi ja 
Pentagoni AJ; 
Nüpli külas Antsu, Tedremäe, 
Puuritsa, Ojamäe, Pohlametsa, 
Mülke, Puustusmäe, Munamäe, 
Lätte, Lehe, Kaga, Nüpli, Margu-
se, Hüppemäe, Kolga, Lasketiiru, 

Kodreste ja Kelmi AJ; 
Sihva külas Voki, Norma, Var-
samäe, Saksoo, Kondi, Ala-Kondi, 
Mateks, Madsa, Lätte, Juusa-
Peetri, Mäeotsa, Kullipuidu, Sih-
va-Kooli ja Annimatsi AJ;
Raudsepa külas Norma ja Mar-
jamäe AJ;
Vidrike külas Säremaa ja Mar-
jamäe AJ; 
Märdi külas Saksoo, Mee, Otsa 
ja Lokumatsi AJ;
Kääriku külas Otsa, Tornijärve 
ja Kondi AJ;
Koigu külas Ruska,Koigu ja 
Järvemaa AJ;
Truuta külas Truuta ja Teose 
AJ;
Vidrike külas Teose, Järvemaa 
ja Vidrike AJ;
Kaurutootsi külas Kaurutootsi, 
Kikkaküla ja Vidrike AJ;
Pedajamäe külas Pedajamäe, 
Jaanuse ja Liivamäe AJ;
Pühajärve külas Seeri, Laose, 

Liivamäe, Kauri, Puhkekodu ja 
Ahvena AJ;
Mäha külas Liivamäe, Männi-
ku, Tammuri, Mäha, Bursa ja 
Looritsa AJ;
Arula külas Madsa, Arula ja 
Mõtsniku AJ

Otepää linnas on elektrikat-
kestus alljärgnevates majades: 
Tehase tn 2; Hundisoo tn 1, 1a, 
5; Koolitare tn paarisnr 2-24 ja 
paaritud nr 3-33; Lipuväljaku 
majades 1, 1a, 3a; Munamäe tn 
paarisnr 2- 26 ja paaritud nr 1-15; 
Tehvandi põik 3; Tehvandi tn 
paarisnr 4-8 ja paaritud nr 1-11; 
Valga mnt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 
8, 8a, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 33a, 27, 29, 33, 35; Pühajärve 
tee 2, 3a, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 
28a, 30, 32, 34, 36, 38, 38a Kopli 
tn paarisnr 2-16 ja paaritud nr 1-
13; Mäe  tn 1-33; Savikoja tn 5, 

11, 12; Kolga tee paarisnr 2-30 ja 
paaritud nr 1-11, 17-39; Kase tn 
1, 2, 4, 5, 6, 12; Kesk tn 9, 17, 19, 
21; Kirsi tn paarisnr 4-8 ja paari-
tud nr 1-9; Kuuse tn 6; Saare tn 
paarisnr 2-26 (v.a 8) ja paaritud 
nr 1-21; Sireli tn paarisnr 2-8 
ja paaritud nr 1-7; Sulaoja tee 
1, 3, 5, 7, 9,11,13,17, 25, 27, 29; 
Keskuse tn 2 ja 3; Tamme pst 
paarisnr 2-24 ja paaritud nr 1-
21; Kadaka tn 2, 4 ja paaritud 
nr 1-15; Tennisevälja tn 2-12; 
Uus tn paarisnr 2-22 ja paaritud 
nr 3-7; Vahtra tn paarisnr 2-8 ja 
paaritud nr 1-7

Eesti Energia teeb omalt poolt 
kõik esitatud katkestusaegade 
lühendamiseks.
Loodame teie mõistvale suhtu-
misele. 
Elektririkete korral väliselektrivõr-
gus helistage Eesti Energia rikke-
telefonil 1343

MTÜ Hellenurme Mõis 
direktori konkurss
Seoses tähtajalise töölepingu 
lõppemisega kuulutab MTÜ 
Hellenurme Mõis välja konkursi 
tegevdirektori ametikoha täit-
miseks. Kandidaatidelt eelda-
me: kõrgharidust, võõrkeel(t)e 
oskust, juhtimistöö kogemust, 
head suhtlemisoskust. Nõutav 
hooldekodude juhtide tööalase 
täienduskoolituse (V) tunnistus. 
Avaldus ja CV koos tunnistuse 
koopiaga saata 67502 Valgamaa 
Hellenurme Palupera vallava-
litsus, märgusõna DIREKTOR 
hiljemalt 13. septembriks 2004.
a. Info tel. 5174740 (juhatuse 
esimees T.Korss).

• 12. juuli õhtul teatas tähele-
panelik Otepää elanik, et lin-
nas kihutab ringi rohelist värvi 
Volkswagen, mille juht võib 
olla joobes. Kontrollima sõit-
nud politseipatrull pidas kinni 
Volkswagen Sciroco, mille roolis 
oli alkoholijoobes Läti Vabariigi 
elanik Eriks (1983). 
• 24. juuli õhtul toimus Otepääl 
Tartu mnt bensiinitankla lähe-
duses ahelkokkupõrge, milles 
said kannatada neli sõidukit. 
Volkswagen Sharaniga liigelnud 
Katrin (1979) ei hoidnud ohutut 
pikivahet ja sõitis tagant otsa 
Opel Astrale, mis omakorda 
rammis eespool peatunud Opel 
Omegat ja see omakorda Honda 
Civicut. Inimesed õnnetuses 
kannatada ei saanud.
• 7. augusti õhtul sõitis Puka 
alevikus kultuurimaja juures 
teelt välja ning vastu puud sõi-
duauto Opel Ascona, mida juhtis 
alkoholijoobes Ahti (31). Avariis 
inimesed viga ei saanud, sõidu-
auto sai tehnilisi vigastusi.
• 7. augusti öösel tungisid Ote-
pääl Tehvandi tänava ja Valga 
maantee ristmikul kaks meest 
kallale kahele Otepääd külasta-
nud välisriigi kodanikule. Kalla-
letungijad võtsid Norrast pärit 
noormehelt (28) ära rahakoti 
koos 100 Eesti krooniga ja Belgia 
kodanikust meesterahvalt (32) 
umbes 300 Eesti krooni. Politsei 
on ühe röövimises kahtlustatava 
isiku kinni pidanud, tema käest 
leitud raha koos rahakotiga ta-
gastati kannatanutele.
• 15. augusti ennelõunal juhtus 
liiklusõnnetus Lutike külas, kus 
sõiduautot Opel juhtinud alko-
holijoobes ning juhtimisõiguseta 
Mihkel (23) sõitis suure kiiruse 
tõttu kraavi. Sõiduk sai õnnetu-
ses tehnilisi vigastusi, inimesed 
kannatada ei saanud.
• 16. augusti ennelõunal teatati, 
et Puka vallas Tartu maanteel 
on kraavis avarii teinud sõidu-
auto. Teate kontrollimisel leidis 
politseipatrull maantee 186. ki-
lomeetrilt kraavi sõitnud sõidu-
auto Peugeot 405. Kuna politsei 
ühtegi inimest auto lähedusest 
ei leidnud, toimetati sõiduk ta-
sulisse parklasse
• Ajavahemikul 20.-21. august 
läks Otepääl Keskuse tänaval 
asuva maja esimese korruse 
rõdult kaduma 21käiguline jalg-
ratas Classic Stayl. 
• 21. augusti öösel varastati 
Otepääl Keskuse tänaval seis-
nud sõiduautolt BMW ära neli 
valuvelge koos rehvidega. Samal 
ööl viisid vargad Lille tänavale 
pargitud sõiduautolt Citroen 
Xsara ära neli originaalvaluvelge 
koos rehvidega. 

POLITSEIINFO

TÄPSUSTUS OT täpsustab suve erilehe 4. lk ilmunud infot: taksoteenuse pakkuja on Kikas & Reisid OÜ tel 508 8432
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LINDA JÕESAAR
26. IX 1912 - 19. VII 2004

SALME KANA
16. X 1912 - 16. VII 2004

ELLA KLINK
16. IV 1911 - 19. VII 2004

ELVE LOKK
9. VII 1959 - 4. VII 2004

ÕIE HIIOB
5. VI 1926 - 22. VII 2004

ALEKSANDER VESKI
23. VII 1907 - 23. VII 2004

TAMARA SUURRAID
20.XI 1915 - 16. VIII 2004

ELMAR HERMANN
23.II 1921 – 26.VI 2004

MAIMU TAMMEMÄGI
19.V 1945 – 19.VII 2004

ENDLA KIRK
19.IX 1918 – 08.VIII 2004

Muusika oli Sulle justkui teine keel, 
millega Sa väljendasid kurbust ja rõõmu, 

igatsust ja unistusi...

TAMARA SUURRAIDI
mälestavad endised kaaslased kul-

tuuripõllult Viive ja Ene ning avaldavad 
kaastunnet omastele.

Siiras kaastunne Urve Tiivelile 
kalli venna 

KAAREL TIIVELI 
surma puhul.

Aino, August, Mareta, Jaan, Saima, Jüri

Vaikne öö, oh kalla Sa
oma üllast rahu ka

minu südamesse nüüd
kui ma olen jätnud tööd.

VIIVE KIVIMAA
8. V 1938 - 2. VII 2004

Mälestame endist kaubamaja osakonna-
juhtajat ja avaldame siirast kaastunnet 
abikaasale, poegadele ja venna perele.

Kaubandustöötajate ametiühingu juhatus

Maha jätsid mured, vaevad
mälestused kõigile.

VIIVE KIVIMAA
Südamlik kaastunne Akselile perega ja 

vend Uudole perega.
Heino, Heisi, Anita, Aino, Mikk

Lõppes aeg ja elu ja valgus,
otsa sai päikese sära.

Südamlik kaastunne Viive Reinsoole 
ema

ALVIINE-JOHANNA VAARDI
17. III 1913 - 13. VII 2004

kaotuse puhul.
perekond Neimann

Urve! 
Südamlik kaastunne Sulle kalli venna 

KAAREL TIIVELI 
surma puhul.

Malle ja Roland

MÜÜA elamukrundid Otepää aedlinnas Sulaojal
Avaldame oma kodulehel soodsatel tingimustel 
Teie kinnisvarakuulutuse.

www.otepaamaja.ee
Otepää Maja OÜ

Lipuväljak 11
Tel 505 5545

Kinnisvara ost 
ja müük

512 7229
766 1805

      ReeDe Villa ILUSALONG Pühajärve tee 3 
  AVATUD:   T – R  9 -18  •  L  9 -14

juuksur • maniküür • pediküür • geelküünte paigaldus ja hooldus • 
laavakivimassaaž • kõrvaaukude tegemine püstolmeetodil • 

 • kreemipood
UUDISENA 
• kosmeetik kõigil lahtioleku päevadel (GATINEAU näohooldused)
• akrüülküünte paigaldamine ja hooldus (kasutatakse naturaalset 
akrüüli, mis ei kahjusta oma küünt)
• turbonail-kiire küünepikendussüsteem (küünepikendused 7-10 
päevaks nt.erilise sündmuse tarbeks või küüne parandamiseks)

Info ja aegade tellimine tel 766 3606
ReeDe Villa ILUSALONG sai 1aastaseks - 

täname südamest kõiki oma kliente!

Talvepealinn Otepää võ-
lub kauni loodusega nii 
oma elanikke kui ka mu-
jalt tulevaid uudistajaid, 
kes otsivad nii suvel kui 
talvel võimalust privaat-
seks puhkuse veetmiseks. 
Järjest enam tuntakse 
suvitusmaja või eramu 
rajamise eesmärgil huvi 
suuremate maatükkide 
vastu, mis soovitavalt 
veekogu läheduses ning 
pakuvad piisavalt vaikust 
mugavaks puhkamiseks. 
Siinkohal vaatleme ini-
meste peamisi eelistusi, 
hinnatasemeid ning piir-
kondi, mis enim huvipak-
kuvad.

Eriti atraktiivseks pee-
takse veekogu lähedal asuvat kinnistut, kuhu hea 
juurdepääs, hoolitsetud loodus (võsaraie vms) ning mis 
asub Otepää läheduses, et kõik eluks vajalik hõlpsasti 
kättesaadav oleks. Oluliseks peetakse ka naabrite ole-
masolu kodu lähistel, kes vajadusel ka naaberkinnistul 
silma peal hoiaks. Teisalt väärtustavad eelkõige linnast 
tulevad inimesed põhjalikku privaatsust, mistõttu on 
sageli eelistatud pigem  suuremad maatükid. Kindlasti 
ei tasu maad müües sellesse eelnevalt liialt investeerida 
(põhjalik niitmine, raie vms), kuna sageli soovib klient 
oma kodu iseseisvalt kujundada ning seega ei pruugi 
suure emotsionaalse panuse tõttu kinnistu pakkumis-
hind kujuneda turuväärtusele vastavaks.

Hinnatase on maade osas paljuski varieeruv, sõltu-
des nii asukohast, suurusest, ümbritsevast loodusest 
kui ka veekogu lähedusest. Siiani on aga mitmed 
müügis olevad maad veidi ülehinnatud, mistõttu ku-
juneb müügiperiood oodatust pikemaks või ei õnnestu 
soovitud hinnaga vastavat maatükki üldse realiseeri-
da. Siinkohal soovitaks kindlasti kinnisvarabürooga 
esmalt nõu pidada, et määrata teie kinnistule vastav 
turuväärtus.

Kinnisvarale omaselt on ka maade hinna osas määra-
vaks siiski asukoht. Tänaseks on Otepää lähiümbruses 
(ca 3km raadiuses) maatükke pakkumises minimaal-
selt – need on kas juba omaniku leidnud või saabunud 
teistkordselt ning märgatavalt kallima hinnaga müüki. 
Pakkumisse on lisandunud Otepääst ca 10-15 km raa-
diuses asuvaid maid, mis hetkel suhteliselt mõistlikul 
hinnatasemel. 

Näitena võib siinkohal tuua mõningaid toimunud 
tehinguid 

ca 10 km kaugusel Otepääst:
ca 10-20 ha maatükid hinnaga 250 000 kuni 400 000 
krooni
ca 1-10 ha maatükid 100 000  kuni 250 000 krooni 

Otepää ümbruses kuni 3km 
Suurus ca 1ha, ilus loodus ja järveäärsed kinnistud 

hinnaga 280 000.- kuni 450 000.- 
Suuremad kinnistud (alates 5ha) 350 000 krooni ja 

ülespoole.
Otepää piirkonna maa keskmise hinna väljatoomine 

on suhteliselt keeruline, kuna tehingud on toimunud 
vahemikus 2kr/m² – ca 50 kr/m². Kõik oleneb siinkohal 
kinnistu looduslikust paiknemisest, suurusest ning 
vajaliku infrastruktuuri lähedusest ja muudest sarnas-
test lisaväärtustest. Eramu- ja suvilakrundid keskmise 
suurusega 1000 – 5000 m² on pakkumises hinnatasemel 
190 000 kuni 400 000 krooni. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Otepää kaunis loodus on 
aasta-aastalt enam väärtustatud, mis omakorda kergi-
tanud ka kinnisvara hinnataset. Mõistliku hinnaga on 
hetkel pakkumises ca 15 km linnast asuvaid kinnistuid, 
kuid sageli kohtab ka omaniku poolt emotsionaalsetel 
alustel ülehinnatud maid, mistõttu soovitan kinnisvara-
bürooga enne müüki kindlasti konsulteerida, leidmaks 
mõlemaid pooli rahuldava turuhinna.

Lõuna-Eesti kuppelmaastik 
– ahvatlev kinnisvaraobjekt

JANEK MO ROS – 
Arco Vara maakler Otepääl
Tel 529 4294
Janek.Moros@arcovara.ee
www.arcovara.ee/otepaa

OÜ NÕO PIIMATÖÖSTUSE PIIMAPOOD  
Otepää turu juures Munamäe tn 8 

RASVATA KOHUPIIM  27,80
HAPUKOOR 0,5L   6,80
HAPUPIIM 2,5% 0,5L  3,90
HAPUPIIM 0,05% 0,5 L  3,30
ERIKU JUUST   25,00
ERIKU JUUST ANANASSIGA  35,00
KODUJUUST HAPUKOOREGA 26,90
VIRSIKUKREEM   35,00
ROSINAMASS   31,80
ja teised naturaalsed piimatooted

JUUSTUD        alates 62,-

Lipuväljak 11 Otepää
E-R 9-16 (lõuna 12-13)

Uus tel number 766 1229
• LAEVA- JA LENNUPILETID
• KUULUTUSED AJALEHTEDES
• REISPAKETID
• REISIKINDLUSTUS
• LIIKLUSKINDLUSTUS
• KASKOKINDLUSTUS
• VARAKINDLUSTUS

Võimalus valida omale SOODSAIM Salva, Inges, 
Nordicum  ja IF kindlustuse vahel.
Enne kindlustuspoliisi pikendamist küsige meilt hin-
napakkumist!

Lipuväljak 11 Otepää

PUKSIIRABI
tel.  525 5545

Veoteenus (2,5 t)
Tartu – Otepää al 400.-

Veame tasuta ära autovrakke

KRUUSA MÜÜK

koos transpordiga

Tel    736 7384
         513 4647

Ujula avatud iga päev 7-23
Jõusaal avatud iga päev 8-22
Info tel 766 5555
KOOLIALGUSE PAKKUMINE ÕPILASTELE! 
E-R 15-17     2 tundi bowlingumängu=100.-
Info tel 766 5400

Ujula avatud iga päev 7-23
Jõusaal avatud iga päev 8-22
Info tel 766 5555
KOOLIALGUSE PAKKUMINE ÕPILASTELE! 
E-R 15-17     2 tundi bowlingumängu=100.-

Iga sündmus on ainulaadne ning 
seepärast kuulaksime kõigepealt 

ära Teie soovid.

Helistage meile ja me räägime 
kõigest lähemalt!

Tel 766 1500 
Hotell Karupesa

Tehvandi 1 a, Otepää 67406
e-mail: karupesa@karupesa.ee



26. august 2004 8

TÖÖ
Hotell Karupesa korraldab 
konkursi
   • portjee
   • ettekandja/kelneri
   • koka abi
      ametikohtadele
Avaldus ja CV saata 8. septemb-
riks Tehvandi 1a Otepää 67406

Katlaseadmete ,  küttesüs-
teemide ja santehnilised tööd. 
Garantii. Tel 506 8509.

Müüa täisklaasist sauna- ja sise-
uksed al 1400 kr. Tel 5344 3234; 
655 5252.

Müüa lõhutud küttepuid. Samas 
müüa sõnnikut koos kohaletoomi-
sega. Tel 511 7109.

Pakun tööd astelpaju korjajaile 
Sihva külas. Tel 505 0501.

Ostame kunsti (õlimaa lid, graafi-
ka, joonistused). Hinnad soodsad, 
tasumine kohe sularahas. Tel 526 
7907 Meelis.

Ostan maamaja Otepää vallas. 
Tel  5569 6404.

GAZ 53 teenus.  Müüa küttepin-
du. Tel 529 5948.

Müüa kaevurõngaid otse toot-
jalt. Hind 275 kr. Transpordivõi-
malus. Tel 525 7121.

Üürile anda 3toal kõigi mugav. 
korter Otepääl, otse omanikult. 
Tel 5196 5777.

Müüa 1toal mug korter Sih val. Tel 
738 0045; 5803 8900.

Valmistan ja müün lipu   maste 
Otepääl. Tel 5342 0510.

Abivalmis hea südamega aus ini-
mene saab elamiseks tasuta toa 
Otepääl ratastoolis naise juures. Info 
tel 5197 2650.

Ostan kinnistu järve äärde su-
vekoduks Otepää ümbruses. Tel 
528 5574.

Ühistu ootab pakkumisi katuse 
remondiks. Info 506 0488.

Müüa küttepuid (2m). Tel 5649 0209.

Soovin osta lapsekäru. Tel 5344 7368.

Ostan kuivi lõhutud kütte  puid 
(50cm) Sihval koos kohaletoomisega. 
Tel 521 3314 või 522 4754.

Kellel on ära anda või soodsalt 
müüa väiksemad kangasteljed 
päevakeskusele. Tel 766 8592 või 
551 6418. Samas ära anda mus-
tavalgekirju kassipoeg.

Üürile anda kaks tuba ahiküt-
tega majast, võimalus kasutada 
sauna ja garaaži. Helistada õhtuti 
741 5650.

Üürile anda 3toaline korter 
Otepääl. Tel 527 3743.

Müüa 
küttepuid

Lõigatud, lõhutud, 
koos kohaleveoga

Tel  5559 0450

AS Parmet pakub 
erinevaid tüüpe alumiiniumist ripplagesid, 

ehituseks vajaminevaid terasprofiile, 
fassaadikassette ja muid 
plekist painutatud profiile.

tel 766 9444
fax 766 9440

TÖÖ

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

Muruniidukitele ja mootorsaagedele järelmaksuvõimalus    

• HUSQVARNA saed, murutrimmerid, võsalõikurid, 
muruniidukid ja -traktorid
• STIHL saed, murutrimmerid, võsalõikurid
• MTD ja YARDMAN muruniidukid ja -traktorid
• FISKARS aiatööriistad
• KÄRCHER kõrgsurvepesurid
• Einhell sukelpumbad
• CLABER niisutus- ja kastmistarbed
• Aiakärud FORT
• JACK käsisaed nii isale kui pojale
• Töökindad, kaitseprillid ja maskid, kõrvaklapid
• Hüdrovoolikute valmistamine
Kõik suvekaubad endiselt väga soodsate hindadega!

Kõikidele toodetele varuosad, hooldus, remont ja 
professionaalne nõuanne.

MEIE ABIGA ÕUED JA 
PARGID KORDA!

Rebase talu 
pakub
• köögiviljad
• marjapõõsad
• okaspuud
• ilupõõsad
• haljastusteenus

Tel 766 7424 
Ahti Tiirmaa

Teen interneti 
kodulehekülgi
Kontakt 765 5959
margusson@hot.ee

loe lähemalt: 
www.hot.ee/margusson

MÜÜA
VW Golf-II
85a, punane, 4 ust, 
asukoht Otepääl. 
Hind 15 000,-

Tel 529 5223
765 5556

MÜÜA ehituslikku 
saematerjali, haava-
lauda, järgatud kütte-
pindu.
OSTAME metsa-
kuiva kuusepalki.
Osutame sae kaatri-
teenust.
Tel 529 5948

Ekskavaator 
kaevab 

tiike
Tel 5569 7176

Pühajärve 
puhkekeskus 
pakub tööd 

     • pubi kokale 
     • koristajale

Tel 522 6234

TÖÖ
Projektidega tegelev 
arendusüksus otsib 

meeskonda nutikat ja 
suhtlemisjulget

noort inimest. 

Tel 511 5914


