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Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

UUDISED
Pukas korrastatakse vee- 
ja kanalisatsioonitrasse 

Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse eraldatud raha eest 
vahetati Pukas välja veetrass 
200-300 meetri pikkusel lõigul, 
töödeks kulus ca 500 tuhat 
krooni. Töid teeb Valmap AS.

«Vee- ja kanalisatsioonisüs-
teemide korrastamine on valla 
arengukavas üks esmatähtsa-
maid,» selgitas Puka vallava-
nem Heikki Kadaja.

Veetrassi väljavahetamisega 
alustati nädalapäevad tagasi, 
praeguseks on esialgu plaanitu 
valmis. Trassi väljavahetamine 
jätkub vastavalt sellele, kuidas 
saadakse raha.

Sama projekti teise osana 
alustati kanalisatsioonitrassi 
rekonstrueerimistöid, plaanis 
on paarisaja meetri ulatuses 
korda teha probleemsed kohad 
trassil. 

«Rekonstrueeritakse need ko-
had, mis trassi rajamisel kuna-
gi tehtud ehituslike vigade tõt-
tu vahepealseil aastail alevikus 
palju ummistusi põhjustasid,» 
rääkis Heikki Kadaja.

Töömehed arvasid, et saavad 
trassi kavandatud ulatuses 
korda oktoobri alguseks.

VITA
valgamaa@e-vita.ee

Maakonnas käivitus naiste 
tööhõiveprojekt

Üleeile allkirjastas Töötu-
ruameti peadirektor kolme 
Lõuna-Eesti maakonna tööhõi-
veprojekti rahastamisotsused. 
Üheks Euroopa Sotsiaalfondist 
80% ulatuses rahastatavaks 
projektiks on «Valgamaa naiste 
ja noorte emade tööpuuduse vä-
hendamine ja väikeettevõtluse 
soodustamine».

Projekti on kaasatud 60 töö-
tut naist. Projekti maksumus 
on 3,9 miljonit krooni ja kes-
tus 18 kuud. Partneriks on 
Sihtasutus Valgamaa Äriinfo-
keskus, kus korraldatakse ja 
viiakse läbi ettevõtlusalaseid 
konsultatsioone alustavatele 
ettevõtjatele. 

Tööturuamet

Turismitöötajate päev
Õnnitleme kõiki piirkonna 

turismiettevõtjaid rahvusva-
helise turismitöötajate päeva 
puhul 27. septembril ja soo-
vime koostöö jätkumist ka 
tulevikus!

Otepää vallavalitsus ja turismi-
infokeskus 

Rattasõite jagub Otepääl 
igale tasemele 
ja vanusele

26. septembril kell 11 
toimub Karupesa hotelli 
ees ja Tehvandi suusa-

staadionil traditsiooniline 
võistlus tulevikulootustele 

Otepää valla MV   
mägirattasõidus

Terviselinn Otepää kutsus taas kõiki 
sportlikule nädalavahetusele

Laupäeval, 18. septembril toimus Otepää 
vallavalitsuse eestvõttel neljandat korda rah-
vusvahelisele autovabale päevale pühendatud 
jalgrattamatk.  Osalejate hulk on iga aastaga 
kasvanud: eelmisel aastal osales 120 ratturit, 
neist noorim oli 3aastane. Ootasime ka sel aastal 
suurt osalejate arvu, kuid kas siis suure tuule 
ja pilvise ilma või pühapäevaseks jalgrattama-
ratoniks valmistumise tõttu jäi sõitjate hulk 
oodatust kesisemaks. Kohaletulnud olid aga 
rõõmsas meeleolus ning nautisid aktiivset puh-
kamist looduses täiel rinnal. Kaugemad osalejad 
olid pärit Pärnust ja Tartust ning tulid Otepääle  
tänu Sky Plussi raadioreklaamile.

Matkatrass kulges mööda Rõngu maanteed 
Hellenurme teeristini ja sealt Hellenurme mõisas 
asuvasse ajahambast puretud arhalisse vesi-
veskisse, kus veskiemand Mae ja tema toredad 
abilised kostitasid meid kuuma piparmünditee, 
sooja odrajahukaku ja tangupudruga. Pärast 
tunnist puhkepausi ja veski ning muuseumi-
tubade põhjalikku külastust asutasime mööda 
Hellenurme-Päidla kruusateed Otepää poole 
tagasi. Kõik matkanud jõudsid turvaliselt, vä-
sinult, kuid rõõmsatujuliselt Otepääle tagasi, et 
järgmisel aastal taas tulla...

Täname Otepää politseijaoskonda ja Hellenur-
me vesiveski personali ürituse õnnestumiseks 
osutatud abi eest!

PIRET PENSA,
sotsiaalnõunik

Autovabal päeval harjutati rattasõitu
22. septembril, rahvusvahelisel autovabal päe-

val toimus kell 18 Otepää raekoja ees rattapäev. 
Kavas olid traditsioonilised võistlused ja 
mängud väikestele ning suurtele: slaalo-
misõit, paigalseismine, ajaline täpsussõit. 
Auhinnad üritusele olid koostöös Valgamaa 
Kultuurkapitaliga välja pannud MTÜ Kekkose 
Rada ja Otepää vallavalitsus.

UUDISED

17.-23. septembrini viibisid 
partnerlinnade programmi 
raames Eestis USA Marylan-
di maakonna juhtivtöötajad. 
Neist kolm,  Oaklandi linna 
arendus- ja projektijuht 
Cherie Ross, Garretti maa-
konna volikogu liige David 
Beard ja Garretti kolledži 
president Steven Herman 
külastasid Valgat ja Ote-
pääd. 

Garretti kolledži president 
Steven Herman on esindanud  
Otepääl sõpruslinna McHenryt 
ka varem. Lühikese Otepääl vee-
detud aja jooksul tutvuti kohali-
ku  käsitööga Lammas Galeriis 
ning külastati muuseume.  Lipu-
muuseumis tervitas Marylandi 
delegatsiooni  Otepää nimel abi-
vallavanem Riho Karu. Külalised 
said meeldivatele elamustele 
lisaks mälestuseks Otepää val-
la meened. Suurt huvi pakkus 
külalistele suusamuuseum seo-
ses samalaadse projektiideega 
Garrettis. Sealse rekreatsiooni-
keskuse juurde tahetakse rajada 
seiklusturismi muuseum, seetõttu 
oli palju küsimusi nii muuseumi 
külastatavuse kui töökorralduse 
kohta. 

Pidulikul õhtusöögil aruta-
sid kaugete külalistega ühiseid 
arendusvõimalusi Valga linnapea 
Margus Lepik, Valga linnavalit-
suse arendusnõunik Marika Post, 
Otepää vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala ja allakirjutanu. 
Arutati kahe väga sarnase piir-
konna koostöövõimaluste üle just 
turismi ja hariduse valdkonnas.  
22. septembril toimus Tallinnas 
partnerlinnade projekti raames 
ka konverents, kus kõrgemal 
tasandil arutati koostöövõimalu-
si Marylandi ja Eesti Vabariigi 
vahel. Otepää valda esindas 
konverentsil sotsiaalnõunik Piret 
Pensa.
Garretti piirkonnast

Garretti piirkonda iseloomus-
tavad kõige paremini sellised 
märksõnad nagu spordiharidus, 
rekreatsiooniturism, tervis ja 
loodus. Sarnaselt Otepääle on 
ka Garrettis probleemseks kaks 
hooaega. Selleks, et piirkonna kü-
lastatavus oleks ühtlaselt suur ka 
kevad- ja sügishooajal, on Garretti 
kolledži osalusel-elluviimisel 
kogu piirkonda arendav suur 
projekt «Athletic and Community 
Recreation Center». Projekti läh-

tepunktiks on Garretti kolledž, 
millest areneb spordi- ja rekreat-
sioonikeskus, kus saab omandada 
seiklusturismialast haridust. Loo-
davas kliinikus ja spordikeskuses 
on ka tippsportlastel võimalik 
spetsialistide käe all treenida. 
Eesmärgiks on kujundada piir-
konnast rahvusvahelise spordi- ja 
seiklusturismi keskus, mis aitaks 
kaasa kohaliku turismipiirkonna 
arengule ning pakuks tegevust 
aastaringselt.
Senised koostöösuhted

Eelmise visiidi käigus 2002. 
aasta augustis saavutati lisaks 
vallatasemel partnerlusele  ka hea 
koostöö Otepää gümnaasiumiga.  
Selle tulemusena suunati koos 
teiste Eesti noortega Garretti kol-
ledžisse õppima Otepää neiu Ave 
Kikas, kes kolledži ka edukalt 
lõpetas.  Steven Hermani sõnul 
on sama õpilasvahetusprogramm 
avatud praegugi: üle kogu Eesti 
on võimalik kümnel õpilasel min-
na Marylandi Garretti kolledžisse 
õppima.

MARIS SAAR,
Otepää valla turismi- ja arendus-

spetsialist

Marylandi delegatsioon külastas Otepääd

Garretti kolledži president Steven 
Herman (pildil) oli Otepääst vaimus-
tuses. Ta leidis Garretti ja Otepää 
olevat väga sarnased piirkonnad. 
Sarnasused avalduvad nii looduses, 
seiklusturismis, spordihariduses kui 
ka hooajalisuse probleemides. 
Esimeseks koostöövormiks pakkus 
S. Herman kogemuste vahetamist 
seiklusturismi arendamises ja tu-
runduses ning oli huvitatud õpeta-
jate- ja õpilasvahetusprogrammide 
jätkamisest.  

Möödunud pühapäeval tõi suvine ilm 7. Tartu rattamaratonile üle nelja tuhande jalgratturi. Iga 
aastaga muutub paremaks osavõtjate ettevalmistus ja täiuslikumaks varustus, lühenevad ka 
distantside läbimise ajad.  Seega muutub võistlustrassi läbimine aasta-aastalt ohtlikumaks, mis-
tõttu eriti tähelepanelikud peaksid olema need võistlejad, kel pole grupisõidukogemust. 
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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 
 21. oktoobril

Siiani on riiklikus koolipii-
maprogrammis osalenud 
meie valla koolide õpilased 

I-IV klassini ja  saanud 2003/2004 
õa riigilt iga päev klaasi tasuta 
piima või jogurtit või mõnd teist 
piimatoodet projektis lubatud 
toodete sortimendist.

Seoses Eesti saamisega EL liik-
mesmaaks ning sellega kaasnevast 
võimalusest saada üleeuroopalisest 
programmist toetust koolipiimale, 
muutis vabariigi valitsus senini keh-
tinud koolipiima jaotamise süsteemi 
omavalitsuste jaoks keerulisemaks. 
Muutus nii toetuse eraldamise kord, 

piimatoodete sortiment kui ka toetuse 
saajate sihtrühm.
Koolipiima võiks pakkuda neli 
korda enam, kuid...

Selle seaduse toel saaksime käes-
olevast õppeaastast toetust taotleda 
kõikidele valla lasteaialastele ning 
koolide õpilastele gümnaasiumi lõ-
puklassini välja, misläbi oleks toetuse 
saajaid praktiliselt neli korda enam kui 
mullu ning projekti areng Eestis  igati 
suurepärane. Kõik oleks seega justkui 
palju paremi, kuid nagu mujalt mee-
diastki kuulda, on uus kord omavalit-
suste ning koolide-lasteaedade jaoks 

tõsiseks probleemiks, sest toetusraha 
eraldatakse alles ca 5 kuud pärast 
toodete ostmist. Hetkel tuleks  valla 
eelarvest leida vajalikud finantsid, osta
piim, see kinni maksta ja alles hiljem, 
st järgmise aasta veebruarikuus saak-
sime kulutatud summa tagasi. Kuna 
uus kord võeti vastu alles augustikuu 
teises pooles ning 2004.a valla eelarve 
kokkupanemise ajal ükski riigiastutus 
sellest omavalitsusi ei teavitanud, on 
probleem üle Eesti suur, ning seda 
kahjuks ka Otepää vallas, sest toetuse 
väljamaksmiseks kõikidele sihtgruppi-
dele kuluks ainuüksi käesoleva aasta 
lõpuni üle 81 tuhande krooni ning 

maikuuni lisanduks umbes teine 
sama suur summa. 
Valla reservfond piimara-
haks?

Arvestades vallavolikogu 
käsutuses oleva reservfondi 
suurust ja seda, et see raha on 
mõeldud valla eelarve kaitsmi-
seks ootamatuste vastu, on terve 
selle summa väljakäimine meie 
omavalitsuse jaoks ilmselgelt 
üle jõu käiv kulutus. Seega on 
igati mõistuspärane tekkiv küsi-
mus: Kuidas edasi?

Hetkel püüame edasi minna 
nii, et koolipiima temaatika 
on arutamisel valla koolide 
ja lasteaedade hoolekogudes, 
kes esitavad oma seisukohad 
septembri lõpus kokkutulevale 
Otepää vallavolikogu sotsiaal-
komisjonile. Komisjon töötab 
neile esitatud ettepanekud läbi, 
teeb kokkuvõtted ja lõplikud 
finantsanalüüsid ning esitab 
need oktoobrikuus toimuvale 
volikogu istungile, kus lõplikult 
kinnitatakse koolipiimatoetuse 
eraldamise kord Otepää vallas 
käesoleval aastal. Seega loo-
dame toetuse väljamaksmist 
alustada volikogus kinnitatud 
sihtgrupile hiljemalt novembri-
kuus. Seniks palume vanematelt 
kannatlikku meelt, mõistvat 

suhtumist  ning ootame ka teie seisu-
kohti teemal, missugusele sihtrühmale 
neljast (lasteaialapsed, I-IV klass, V-
IX klass, X-XII kl)  peaksime toetust 
ilmtingimata eraldama.

Ettepanekud on teretulnud meili-
aadressil piret.pensa@otepaa.ee või 
telefonil 765 5382.

Teated projekti kulgemisest ning 
otsustustest avaldame oktoobrikuu 
Otepää Teatajas.

PIRET PENSA,
sotsiaalnõunik

Talvepealinna Tegija 2005 
tiitel antakse välja talvehooaja 
kõige originaalsemale objekti-
le/projektile Otepää piirkonnas. 
Tegija võib olla ka inimene või 
inimeste grupp, kes on piirkon-
nale tuntust toonud.
Talvepealinna Teenindaja 2005
tiitel antakse välja talvehooaja 
kõige kliendisõbralikumale tee-
nindajale Otepää piirkonnas.
Talvepealinna Toitlustaja 2005
tiitel antakse välja nii teeninduse 
taseme, toidu kvaliteedi kui ka 
üldise miljöö poolest parimale toit-
lustusteenuse pakkujale Otepää 
piirkonnas.
Talvepealinna Kujundus 2005  
tiitel antakse välja originaalseima 
sise- või väliskujunduse eest Ote-
pää piirkonnas.

Konkursside kestvus: 18.det-
sember 2004 – 1.märts 2005.
Osalema on oodatud kõik Otepää 
valla firmad, asutused, seltsid, 
ürituste korraldajad. Konkursside 
tulemuste hindamiseks on moo-
dustamisel žürii.

Hindamise aluseks on žürii 
liikmete tähelepanekud, talvepea-
linna külastajate ning kohalike 
elanike poolt täidetud arvamus-
talongid.

Täpsemat teavet konkursside 
kohta saab 14. oktoobril ettevõt-
jate koosolekul.

TALVEPEALINNAS 
Otepää Teatajas hakkab 
oktoobrikuust ilmuma rubriik «Tal-
vepealinnas», et kajastada talvehoo-
ajal toimuvat ja arutada avalikult 
leheveergudel selle projektiga esile 
kerkivaid küsimusi. Rubriigis antakse 
ülevaade talvehooaja tegemistest nii 
korraldajate kui ka ettevõtjate poolt. 
Siinkohal ootab Otepää Teataja toi-
metus  vallaelanike aktiivset osavõttu 
kaastööde ja arvamuste näol meiliaad-
ressile teataja@otepaa.ee või OT post-
kasti vallavalitsuse esimese korrusel. 

Mida tähendab talvepealinnaks olemine?
Talvepealinnaks olemine tähendab kõrgen-

datud huvi ja tähelepanu koondumist Ote-
pääle – ei ole ju Eestis teist sellist piirkonda, 
mis talvel nii elama hakkab. Pealinna tiitel 
aitab paremini tutvustada ja müüa Otepääd 
kui tervikut, samas kohustab ta meid roh-
kem mõtlema tiitli sisule ja kvaliteedile e.  
pakutavatele turismiteenustele, -toodetele.  
Üheks konkreetseks aastaajaks  pealinna tiitli 
omistamine on ju tegelikult mäng. Mäng, mis 
on edu toonud nii suvepealinnale Pärnule kui 
kevadpealinnale Türile. Sel mängul on aga ka 
omad reeglid: mida rohkem kaasamängijaid, 
seda rohkem võitjaid. Üha enam kasutatakse 

müügiprotsessis edu saavutamiseks mängulisi 
elemente, atraktiivset ning veidi erilist lähe-
nemist. Kui meie – Otepää valla elanikud, 
ettevõtjad ja turistid – ühiselt kaasa mängime, 
siis võidab sellest kogu piirkond tervikuna. 

Ettevalmistused talvehooajaks
Selle aasta Talvepealinna projektijuht on 

Otepää valla turismi- ja arendusspetsialist 
Maris Saar (maris@otepaa.ee, 765 5581). 
Projekti edukaks läbiviimiseks moodustati 
töörühm. Esimene töökoosolek toimus 17. 
septembril, kus arutati avaürituse üldist 
formaati, pakuti välja uusi ideid ja analüüsiti 
eelnevatel aastatel tehtut. Pikemalt peatuti 
talvepealinna väliskujundusel, mis on seni 
kiitvaid hinnanguid pälvinud nii vallaelanike 
kui ka talvepealinna külastajate suust. Selle-
ga seoses arutati plaani sel talvel laiendada 
valgustusprojekti vastvalminud Tehvandi 
teel. Samuti otsustati jätkata konkursside 
traditsiooni, mille käigus selguvad selle aasta 
«Talvepealinna Tegija 2005», «Talvepealinna 
Teenindaja 2005», «Talvepealinna Toitlustaja 
2005» ning «Talvepealinna Kujundus 2005». 
Ühiselt jõuti järeldusele, et tegusa Talvepea-
linna projekti käimatõukamiseks on vajalik 
kohaliku elanikkonna ja ettevõtete aktiivne 
kaasamõtlemine ja ühine tegutsemine.  

Koostöö ettevõtjatega
Uudsena kutsume talvepealinna avapäeval 

kõiki ettevõtjaid pakkuma oma tooteid ja teenu-
seid soodushindadega. Ikka selleks, et potent-
siaalsetele kliendigruppidele saaks tutvustada  
hooajal toimivaid taliturismitooteid. Põhjalikum 
ideetutvustamine toimub ettevõtjatele kor-
raldataval koosolekul 14. oktoobril kell 15 
raekoja saalis. 

Otepää talvepealinna korraldustoimkond 
ootab ettevõtjatelt ning elanikkonnalt kõik-
võimalikke ideid ja ettepanekuid, et ühiselt 
panustada projekti õnnestumisse!

Talvepealinna avamine
Talvepealinna avaüritus toimub sel hooajal 

laupäeval, 18. detsembril. Selle puhul on plaa-
nis pakkuda kogu päeva vältel meelelahutust 
nii noortele kui vanadele – kõigile, kes siin 
piirkonnas elavad või siia nädalalõppu veetma 
tulevad. Valla eesmärgiks peaks  sel päeval 
olema piirkonna toodete ja teenuste tutvusta-
mine, et teavitada inimesi ja näidata, milliseid 
võimalusi pakub talvepealinn Otepää. Lisaks 
toimuvatele kontsertidele ja spordiüritustele on 
kultuurikeskuses plaanis korraldada jõululaat 
ning taasavatud noortekeskusel on plaanis 
pakkuda üllatusi. Kell 20 toimub ka ametlik 
avatseremoonia raekoja esisel platsil teema-
pealinnade osavõtul.  

Tasuta koolipiima jagamisest 
Otepää valla koolides ja lasteaedades

Puka vallavalitsus kuulutab 
Puka kunstikooli 

direktori vaba ametikoha 
täitmiseks välja konkursi

Kunstikooli direktorile esita-
tavad nõuded:
• kunstikooli profiilile vastav 
kõrgharidus;
• juhtimisalased oskused;
• hea suhtlemisoskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• algatusvõime ja loovus;
• arvutioskus;
• eelnev tegevus kunstivaldkon-
nas;
• organiseerimsvõime.
Kandideerimiseks tuleb esi-
tada:
1) avaldus;
2) elulookirjeldus;
3) tunnistuse või diplomi ärakiri 
vajaliku hariduse kohta;
4) kirjalik töö teemal «Minu näge-
mus Puka kustikoolist»;
Kandideerimiseks vajalikud doku-
mendid palume esitada Puka val-
lavalitsusele aadressil Kooli tn 6, 
Puka alevik 1. oktoobriks 2004.

Pähklikese lastele maitses värske piim peale isuäratavat lõunasööki hästi.

KONKURSID
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Koeraomanikud, austage kaasinimesi!
Otepää linna kooliõpilaste jaoks on suureks 

probleemiks peremehed, kes oma koertega koo-
liaias jalutamas käivad. Olukord on muutunud 
murettekitavaks just nüüd, sügisel, mil õpilased 
kehalise tundides koolistaadionil jooksmas käivad. 
Noorte sportimisvõimalused on häiritud, sest 
pea igal sammul võib kohata koerte väljaheiteid. 
Peremehed, kes on harjunud lemmikloomadega 
regulaarselt kooliaias käima, peaksid oma kar-
vaste sõprade jalutamiskultuuri muutma. Eriti 
õudusttekitav on olukord kevadel, mil talvised 
õueskäigud lume alt ilmsiks tulevad. Üheks 
lahenduseks võivad olla kilekotid, mis peaksid 
igal koeraomanikul kaasas olema, teisalt tuleks 
vahetada harjumuspäraseks saanud kohad vähem 
avalike vastu. Austagem kaasinimesi!

LY AUNAPU

Metsamajandamiskava kohustus-
likkusest.

Vastavalt metsaseaduse muuda-
tusele muutub metsamajandamis-
kava kohustuslikuks. Üldjuhul 
koostatakse metsamajandamis-
kava maale, mis on metsamaana 
maakatastrisse kantud.

Metsaseaduse järgi ei laiene 
metsamajandamiskava koostami-
se kohustus kinnistule, kus metsa 
pindala on kuni kaks hektarit.
Metsakorraldustöid võib teha luba 
omav isik

Metsakorraldustöid võib teha 
metsakorraldustööde tegevusluba 
omav isik. Metsakorraldustööde 
tegevusluba omav isik on jurii-
diline isik, üldjuhul era- või rii-
giettevõte, kellele on väljastatud 
Eesti Metsakaitse- ja Metsauuen-
duskeskuse poolt metsakorral-
dustööde tegevusluba, mis annab 
õiguse teha metsakorraldustöid. 
Metsamajandamiskava koosta-
mine ning välja andmine on üks 
osa metsa korraldamisest. Metsa 
korraldamise osad on veel metsa 
inventeerimine ning metsa majan-
damise hindamine. Tegevusloaga 
metsakorraldusettevõtete nimeki-
ri on nähtav Eesti Metsakaitse- ja 
Metsauuenduskeskuse interneti 
kodulehel aadressil: http://www.
metsad.ee

Metsamajandamiskavast
Metsamajandamiskava koosta-

takse riigihangete kaudu eelarve 
võimaluste piires. Riigihange 
korraldatakse 1 kord aastas ning 
metsamajandamiskavad koosta-
takse korraldamata kinnistutele 
valikuliselt. Metsamajandamiska-
va koostamise võib tellida ja selle 
eest tasuda ka erametsaomanik, 
sellisel juhul on tulemus kiirem 
ning vahetum. Metsa majanda-
miseks koostatakse metsamajan-
damiskava riigile mittekuuluvas 
metsas kinnistute kaupa, riigile 
kuuluvas metsas metskondade 
või muude majandamisüksuste 
kaupa. Metsamajandamiskava 
koostatakse vähemalt iga kümne 
aasta järel. Metsaomanikul on 
õigus teha täiendavaid ettepane-
kuid metsamajandamiskava sisu 
osas, hüvitades selleks tehtava 
lisatöö kulutused. Kaitsealal 
paikneva metsamajandamiskava 
kooskõlastab metsakorraldustöö-
de teostaja kaitseala valitsejaga. 
Metsamajandamiskava sisaldab 
vähemalt:

· metsamaa plaani koos metsa 
kirjeldusega ja metsaosade seo-
tust ümbritseva situatsiooniga 

· õigusaktist või planeeringust 
tulenevaid metsa majandamise 
kitsendusi, kasutamise eesmärke 
ja neile vastavaid metsakategoo-

riaid, metsa kasutamise viise ja 
neid soodustavaid metsa majan-
damise võtteid

· kaitse- ja tulundusmetsas 
maksimaalselt lubatavat uuen-
dus- ja harvendusraie mahtu ning 
raiekõlblike metsaosade loetelu

· püsimetsana majandamiseks 
sobivate metsaosade loetelu ja 
neis maksimaalselt lubatavat 
valikraie mahtu

· metsa uuendamise, metsamul-
la vee- ja toiterežiimi reguleeri-
mise, metsakaitse ja metsateede 
ehitamise ning valgustus- ja sani-
taarraie tegemise soovitusi

· bioloogilise mitmekesisuse 
elementide kirjeldust ja nende 
säilitamise abinõusid

· hinnangut metsa senisele ma-
jandamisele

Lisaks on metsamajandamiska-
va tiitellehel kohustuslik eraldi 
ära näidata planeeritud uuendus- 
ning hooldusraiete maht ning väli-
tööde teostaja ning metsaomaniku 
andmed.
Metsamajandamiskava kehtesta-
misest

Metsamajandamiskavad keh-
testab Eesti Metsakaitse- ja Met-
sauuenduskeskus. Kehtestamisel 
kontrollitakse metsamajandamis-
kava ja inventeerimisandmete vas-
tavust õigusaktidele. Valikuliselt 
kontrollitakse välitöödel kogutud 

andmeid. Otsus metsamajanda-
miskava kehtestamise või keh-
testamata jätmise kohta tehakse 
1 kuu jooksul ning otsus tehakse 
teatavaks 7 päeva jooksul. Seega 
võib maksimaalselt kehtestamine 
aega võtta u. 5 nädalat. Kehtes-
tatud metsamajandamiskava 
koostamiseks kasutatud inven-
teerimisandmed koos kavandatud 
metsamajandusliku tegevusega ja 
metsakaardi andmed kantakse 
metsaregistrisse ning metsa-
majandamiskava kehtestamise 
otsuses  märgitakse eraldi ära 
lubatavate raiete maksimaalsed 
mahud raieliikide lõikes. 
Metsaomaniku õigused

Metsaomanikul on õigus teha 
enne Metsaseaduse § 7 2004. 
aasta 28. jaanuari redaktsiooni 
jõustumist (s.o. enne 07. märtsi 
2004.a.) esitatud metsateatises 
kavandatud ja asukohajärgse 
keskkonnateenistuse poolt mitte-
keelatud raieid kuni 2004. aasta 
31. detsembrini. Uuendatud on 
ka metsateatiseta raiumise tin-
gimusi: ilma kinnistu asukoha-
järgse keskkonnateenistuse loata 
(metsateatiseta) võib füüsilisest 
isikust metsaomanik raiuda tuu-
leheite, tuule- ja lumemurru puid 
juhul, kui neid on eraldusel alla 5 
protsendi eralduse tagavarast või 
raiuda metsamaa iga hektari koh-

ta aastas kolm tm puitu, kui raiu-
tava puidu üldkogus ei ületa kin-
nistu kohta 15 tm aastas. Samuti 
on metsaomanikul õigus esitada 
protest metsamajandamiskavas 
kirjeldatud takseerandmete osas 
igal hetkel metsamajandamiska-
va kehtivuse ajal (10 aastat), mil 
erinevused ilmnevad. Protest tu-
leb esitada Eesti Metsakaitse- ja 
Metsauuenduskeskusele.
Tasub teada

Samuti teavitab metsaomanik 
metsateatisega kinnistu asukoha-
järgset keskkonnateenistust:

· metsa uuendamisest, metsa-
kuivendussüsteemide ja -teede 
ehitamisest ning uuendamisest 15 
tööpäeva enne nimetatud töödega 
alustamist

· metsakahjustustest kohe pä-
rast seda, kui omanik sai teada 
või pidi teada saama metsa kah-
justamisest

Metsaomanik tohib alustada 
metsateatises lubatud raieid pä-
rast keskkonnateenistuselt met-
sateatise tagasisaamist. Lubatud 
raieid tohib teha ühe aasta jooksul 
metsateatise esitajale kättetoime-
tamisest arvates.

MEELIS KASEMAA
Metsanõustamise OÜ

GSM 51 64 066
info@taks.ee

http://www.taks.ee

Metsamajandamiskava – muudatused seadusandluses

27. augustil toimus noortekeskuse Karm 
Jänes ametlik avamine, kus viibisid spon-
sorid, ümbruskonna vallavalitsuste, koolide 
ning Valgamaa noortekeskuste esindajad 
ja noortest koosnev aktiiv, kes on aidanud 
ruume remontida ning koristustöid teostada. 
Külalistele esineti etendusega «Nuustaku», 
mille lavastamisele on kaasa aidanud ka 
tunnustatud näitleja Veikko Täär. 

3. septembril avas noortekeskus uksed 
aga kõigile huvilistele. Avamispidu algas 
vallavalitsuse eest rongkäiguga, kus olid  
esindatud ka Otepää maskott karu ning 
noortekeskuse sümbol karm jänes Julius. 
Kultuurikeskuses peeti vallavalitsuse ja 
noorte vahel teatevõistlus, kus noortekeskus 
pidi alla vanduma «vanadele tegijatele». 
Pärast jõukatsumisi nauditi üheskoos por-
gandikooki ja kohvi. Õhtul toimus kultuuri-
keskuse saalis sügise alguse disko, kuhu oli 
kohale tulnud üllatavalt palju noori. 

Alates 6. septembrist on Otepää noortekes-
kus Karm Jänes avatud kolm korda nädalas: 
E kell 13 – 20, K ja R kell 14 – 21.

LY AUNAPU

Otepää noortekeskus on taas avatud

Pühajärve haridusseltsi rahvakool 
alustab uut õppeaastat aktusega 1. 
oktoobril kell 18 Pühajärve põhikoo-
lis.

Rahvakooli tegutsemise eesmärgiks 
on elukestev õpe, vaba aja sisusta-
mine, uute oskuste ja kogemuste 
andmine.

Õppida võivad kõik, kes on tasunud 
õppemaksu. Sisseastumiskatseid ei 
ole, samuti ei tehta piiranguid hari-
duse ega vanuse osas.

Peremees, palun oleme kultuursed!

Sandra ja Piibe sisustavad noortekeskuse hubastes ruumides oma vaba aega 
klaasi maalides.

Pühajärve haridusseltsi rahvakool kutsub õppima 
Sellel aastal on võimalik õppida
Inglise keelt: õp Ene Kelder. Kõnekeel algajatele 25t, edasijõudnutele 50t ja 
hotelli töötajatele 50t. 
Keraamikat: õp Tanel Tell 50t.
Iluaia rajamist: õp Reti Randoja-Mets.
Jätkub giidide kursus, kavas on alustada puuskulptuuride kursusega ja 
kelnerite õppepäevadega.

Kursustele registreerimine tel 766 8555; 522 8000 või 1. oktoobril Pühajärve 
põhikoolis.

Kõigile teid huvitavatele küsimustele saate vastused, kui tulete avaaktusele, 
kus on kohal ka teie kursuste juhendajad.
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25. septembril toimub Rõngu lähistel 
arvatavasti aasta põnevaim ja oodatuim 
4x4 off-road võistlus – maasturite kest-
vussõit Klaperjaht 2004. See viiakse läbi 
mägisel ja savisel, kohati ka soisel ja 
vesisel maastikul. Möödunud aastal oli 
sama võistlust jälgimas üle 2000 silma-
paari. 

Raja ja võistluse käik on hästi jälgitavad. 
Viimasega hoiab pealtvaatajaid kursis kom-
mentaator ning võistluse edenemist on võima-
lik jälgida ajaarvestussüsteemi monitooringu 
abil. Pealtvaatajatele on võimalused sõidukite 
parkimiseks, kehakinnitamiseks-kergenda-
miseks, aga ka arstiabiks. Korraldajatel on 
kavas põnevust ja meeleolu haripunktis hoida 
mitmete üllatuste ja kingituste loosimisega. 
Võistluse piletiga on võimalus soodsamalt 
külastada Tartu autonäitust ning vastupidi. 
Korraldajatepoolne uuendus on spetsiaalne 
rada neljarattaveolistele traktoritele ning 
veoautodele. Samuti on kõigil asjast huvitatud 
maasturisõpradel võimalus osa võtta võistlu-
sest vabas maasturiteklassis, kus on piiratud 
ainult rehvi mõõt – 32“. 

Võistlustandriks on orienteeruvalt 3-4 km 
ringrada, mida võistlejatel tuleb kolme tunni 
jooksul võimalikult palju kordi läbida. Kest-
vussõidu käigus selgitatakse kolmes maastu-
rite võistlusklassis (TR1, TR2 ja TR3) kolm 
parimat off-road ekipaaži ja väljaspool amet-
likku arvestust väljastatakse võidukarikas 4x4 
vabas maasturiteklassis, ATV, veoautode ning 
traktorite klassis.
Pääs võistlustele

Sissepääs võistlusele maksab täiskasvanute-
le 20 krooni, õpilastele 10 krooni, parklapääse 

20 krooni. 60kroonine perepilet sisaldab ka 
pääsu parklasse. Lapsed, kes veel koolis ei 
käi, saab kaasa võtta tasuta.
Ohud rajal
1. Kiiremate rajalõikude kurvides on oht 
võistlusautode ümberpaiskumiseks, ohutuks 
kauguseks on 10 m
2. Tõusude ja takistuste juures võib võist-
lusautode rataste alt välja paiskuda lahtist 
muda, kive või muud rajamaterjali. Ohutuks 
kauguseks on 10 m
3. Kui näed võistlusautot vintsimas, ära ku-
nagi jälgi seda tegevust piki vintsimise telge, 
s.o. eest või tagant, õige ohutum on seda teha 
küljelt, kuid mitte lähemalt kui 10 m
4. Puudevahelistel rajalõikudel võivad olla 
ohtlikud ootamatult langevad puud. Õigest 
kiiruse ja kursi valikust eksinud maastur 
võib paiskuda puu otsa, mis üldreeglina lõpeb 
puu kiire murdumisega. Seepärast on parem 
hoiduda sellistes kohtades vähemalt 10 m 
kaugusele.

Pealtvaatajate sissepääsupiletid on num-
merdatud ning nende vahel loositakse heldete 
sponsorite poolt välja pandud kingitusi. Kü-
simused korralduse kohta – 503 5039, e-post: 
offroad@cooperland.ee
Ajakava

Reede, 24. september – alates kella 14st on 
võimalik teostada tehnilist kontrolli ja läbida 
kvalifikatsioonirada. 

Võistlusautod, mis saabuvad 25. septembril, 
lähevad rajale tehnilise komisjoni läbimise 
järjekorras, pärast kvalifikatsiooni läbinud 
võistlusautode stardijärjestuse järel. 

Laupäev, 25. september – sel päeval saabu-
nud võistlusautodele saab teostada tehnilist 

kontrolli kuni kella 12ni, kuid mitte hiljem kui 
30 minutit enne oma võistlusklassi starti.

Kell 9 avatakse võistlustander, 9.30 TR1 
ja 4x4 vaba maasturiteklassi start,12.30 
finish, 12.45 4x4 traktorite ja veoautode 
start,13.45finish, 14.00 TR2 ja TR3 ja ATV 
start, 17.00 finish, 17.30 esialgsete tulemuste 
väljastamine, 18 autasustamine.
Võistlejatele

Kuni 21. septembrini on võimalik regist-
reerida ööpäevaringselt interneti kaudu. 
Osavõtumaks on 1200 krooni. Osavõtumaks 
4x4 vaba maasturiteklassile on 1000 krooni. 
Osavõtumaks ATVdele, traktoritele ning veo-
autodele 600 krooni. Tasuda saab ülekandega 
samuti 21.septembrini kella 23.59.-ni (vt. 
järgmine lõik). Peale 21.septembrit on veel 
võimalik registreeruda ja osavõtutasu tasuda 
kohapeal 24. ja 25. septembril (info kohapeal 
telefonil 510 0657) ja siis tuleb kõigil maksta  
2000 krooni.

Makse tasumisel veenduge, et see lae-
kuks tähtaegselt ning õigele adressaadile 
(OÜ Cooperland, reg. nr. 10676388, KMKR 
EE100629093, aadr: Kose-Uuemõisa, Hansa-
pank a/a 221014818818, kontakttelefon 503 
5039), säilitage kindlasti maksekorralduse 
koopia. Kui soovite arvet firmale, palume 
registreerimisankeedile lisada arvet tasuva 
firma andmed ja faksi number. Selgitusse peab 
iga maksja lisama võistkonna nime.

Registreerunuks loetakse võistlusekipaaž, 
kellel on korrektselt täidetud registreerimis-
leht ning vastavalt registreerimise tingimus-
tele makstud osavõtutasu.

VAIKO PÜTTSEPP

2002. aasta juulis valminud 
Vana-Otepää ja Kannistiku 
külade ning juba aastakümneid 
spordihuvilisi võõrustanud  Kää-
riku puhke- ja spordikeskuse 
väljakutel peeti 10.-12.septemb-
rini 3päevane pallimängusari 
indiacas ning meeskondlikus 
korvpalli vabavisete võistluses. 
Esimest korda toimus pallimän-
gusari 2003. aasta septembris. 

Kokku käis kolmel päeval väl-
jakul 36 mängijat ning 6 erine-
vat võistkonda. Arvestust peeti 
1985.a. ja varem ning 1986 a. ja 
hiljem sündinute arvestuses.

Üritusele panid olulise toetuse 
ja õla alla Valgamaa kultuur-
kapital, Otepää vallavalitsus ja 
Oti-Audentes spordiklubi. Ka-
rikad valmistas Tallinna firma 
RT-auhinnad ning kõigil kolmel 
päeval valmistas osalejatele tor-
did AS Nordest.

Sellelgi aastal andsid tooni 
võistkonna Iga Ilmaga naised 
– Liia Tamm, Õie Saar, Reet 
Dalberg, Ragne Dalberg, Marina 
Lehismets, Liia Soe, Merje Kõiv, 
Kaja Kartau, Margit Kõiv. Noor-
teklassis paistsid silma meessoo 
esindajaid Siim Lehismets ja 
Henri Mündi. Nemad olid üri-
tuse raudvara ning aktiivne 
osalemine sai premeeritud päe-
vakohaste karikatega.

Esimesel päeval läks uudne 
indiaca-mäng veel rabedalt, kuid  
järgmistel päevadel võis juba 
nautida mitmeid pikki palliva-
hetusi, enne kui punkt ühele või 
teisele poole kirja läks.

Mängiti 15 punktini ning põ-
himõttel 3 geimist parem. Mees-
kondlikus korvpallivabaviste 
võistluses tuli võistkonnal 3 

minuti jooksul visata 3 sekundi 
ala joone tagant võimalikult 
palju korve. Kui eelmisel aastal 
fikseeriti sarja rekordiks  44 kor-
vi, s.t. keskmiselt iga 4 sekundi 
järel korv, siis sellel aastal esi-
nes Kääriku esindus koosseisus 
Avo Orav, Richard Orav, Kadri 
Orav, Kristiina Kopli, Martti 
Sala ja Kristjan Oinus võim-
samalt, saades tulemuseks 64 
tabamust. Nii et võite kodustes 
tingimustes proovida, kuidas 
oleks teil läinud.

Mõlemal kavas olnud alal kuu-
lus võistkonda 6 liiget. Soolist 
piirangut ei olnud.

Hea meel oli tõdeda, et külade 
palliväljakud olid heas korras 
ning võimalused sportlikuks 
vaba aja sisustamiseks maarah-
vale lähemale toodud.

Tänusõnad ürituse kordamine-
ku eest kuuluvad nii toetajatele 
kui ilmataadile, kes jagas sel 
nädalavahetusel heldelt päike-
sepaistet.

Kui sel korral toimusid män-
gud 3 väljakul, siis järgmisel 
aastal on kavas sarja lisada 
mängud Otepääl Keskuse ela-
murajooni ning Sihva küla väl-
jakutel.

Järgmine pallimänguüritus 
on toimumas 2. oktoobril, kui 
selgitatakse 9. korda Pühajärve 
karikavõitja meeste korvpallis. 
Täpsemat infot turniiri koh-
ta saab peakorraldajalt Tõnu 
Ainsoolt tel 523 3299. Lisaks on 
oktoobris-novembris toimumas 
uues Otepää spordihoones ja 
Pühajärve spordihoones tradit-
sioonilised võrkpalli- ja lauaten-
niseturniirid.

KALMER TRAMM

Otepääl toimus taas
pallimängusari 
külaväljakutel

MARITE-MARIELLE TREIAL 
22. august

KEVIN KLOPETS  31. juuli 
MARIBEL TEDER  12. august
KERT ALTOSAAR  27. august
REELIKA ALMAR  23. august

MERILIIS ILVES  2. september
KARL MARTIN RAID  11. september

Elviira-Marie Vähi  Otepää  98
Leida Tipka  Kibena  92

Elfriide Eino  Otepää  91
Helmi Lentso  Plika  91

Alide Karu  Nõuni  89
Elvi Künnapuu  Plika  88

Ella Kikkas  Otepää  87
Anastasia Malõševa  Otepää  86

Elmar Piho  Kastolatsi  86
Heldela Pihl  Urmi  86

Helma Taukar  Otepää  85
Veera Kokkonen  Puka  85

Ester Mägi  Nüpli  84
Aino Talv  Vana-Otepää  84

Salme Toom  Neeruti  84
August Johansoo  Sihva  83

Erna Urm  Otepää  83
Lehta Kadakas  Nõuni  83

Paul Hellenurme  Otepää  82
Olev Sisask  Sihva  82

Laine Ilves  Räbi  82
Tehvania Kõiv  Vidrike  81

Õie Suurkask  Sihva  81
Leida Milvek  Purtsi  81

Aino Aart  Otepää  80
Aino Eensoo  Sihva  80

Hilda Kasemets  Raudsepa  80
Edgar Koosapoeg  Otepää  80
Maria Koosapoeg  Otepää  80

Salme Tens  Otepää  80
Lidia Peterson  Puka  80
Janis Beitelis  Otepää  79

Hilja Kritt  Tõutsi  79
Johannes Nagel  Otepää  79

Kalju Roosaar  Pilkuse  79
Leonhard Täär  Vidrike  79

Olga Uulits  Sihva  79
Laine Brikker  Komsi  79

Lembit Kattai  Otepää  78
Selma Lõhmus  Ruuna  78
Lembit Pallon  Pedaste  78

Kaljo Vahtrus  Palamuste  78
Ants Kukk  Neeruti  78
Adele Kull  Otepää  77

Õie Kutsar  Pedajamäe  77
Tiio Haljasmäe  Arula  76

Eha Talvik  Otepää  76
Aino Tõld  Otepää  76

Elsa Reidolf  Lutike  76
Heljula Mehine  Otepää  75

Hilda Rohtla  Otepää  75
Herbert Tõnsing  Otepää  75

Einar Leppund  Puka  75
Aino Jõemets  Rebaste  75

Arno Leesik  Purtsi  75
Sonja Mõtsar  Palamuste  75

Olev Altosaar  Sihva  70
Leida Kaljuvald  Vana-Otepää  70

Ellen Karavin  Otepää  70
Elveera Kiisler  Otepää  70
Erbert Nimbach  Tõutsi  70

Veera Luga  Astuvere  70
Alfred Kiho  Otepää  65

Eha Laul  Vidrike  65
Heldur Kiivit  Puka  65

Uno Rääk  Ruuna  65
Elli Kaldma  Kuigatsi  65
Heli Reidolf  Otepää  60
Maie Laiva  Kääriku  60

Eha Roosbaum  Otepää  60
Ingrid Ruusa  Otepää  60

Juhan Uik  Nüpli  60
Antana Rudzenskas  Vaardi  60

Lembit Lääne  Lutike  60
Õie Tellismaa  Hellenurme  60

Sulgpall on suurepärane!

Lõpuks ometi on ka otepää-
lastel võimalus harrastada 
mängu, mis mitu tuhat aas-

tat vana, kus pall lendab oskaja 
käes üle 200 km/tunnis, ent mida 
saavad mängida nii algklasside 
õpilased kui keskealised, võrdselt 
ühe platsi peal mehed ja naised, 
olenemata kaalust või pikkusest. 
Ja kulud mängimiseks on võrreldes 
mäesuusatamise või autospordiga 
üüratult väiksemad.

Jutt on sulgpallist, mida Eestis 
mängivad politsei peadirektor Ro-
bert Antropov (mitmekordne seenio-
ride meister) ja Ergo Kindlustuse 
lõunapiirkonna juht Anneli Luht, 
seda grafiidist imekerget reketit on 
käes hoidnud suursaadik Margus 
Laidre ja minister Ken-Martti Va-
her, lavastaja Hendrik Toompere ja 
professor Igor Gräzin, seda nimekir-
ja tuntud inimestest-sulgpalluritest 
võib pikendada küll ajakirjanike 
ja advokaatide, loomaarstide ja 
haridustöötajate arvel. Sulgpall 
on äärmiselt demokraatlik mäng, 
kus platsil on kõik võrdsed, ole sa 

poliitik või pedagoog. Muide, just 
hakkas seda mängu harrastama 
populaarne Vanemuise näitleja 
Hannes Kaljujärv.

Noortele on kahtlemata stiimuliks 
see, et meie sulgpallurid võistlevad 
alates 13. eluaastast ka juba rahvus-
vahelistel jõuproovidel. Rääkimata 
täiskasvanuist eesotsas Kopenhaa-
genis Sulgpalliakadeemias õppiva 
Kati Tolmoffiga, kes võistleb igal 
aastal enam kui tosinas riigis ja kel 
on suured šansid pääseda Pekingi 
olümpiamängudele 2008.

Otepääl alustatakse regulaarsete 
sulgpallitreeningutega 5. oktoobril 
esialgul kaks korda nädalas, tei-
sipäeviti ja neljapäeviti. Treener 
Mart Siliksaar näeb asja nii, et 
moodustuvad eraldi grupid täis-
kasvanuile ja lastele, tema telefon 
kirjapanekuks on 514 8121. Veelgi 
lihtsam on seda teha Otepää spor-
dihoone administraatori juures 
telefonil 766 3677. Ootame!

VELLO LÄÄN,
Eesti Sulgpalliliit

foto: www.sulgpall.pri.ee

Ülehomme toimub Rõngus maasturite kestvussõit
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KULTUUR / SPORT

1. oktoobril kell 19 
kultuurikeskuses 

OPERETI JA MUUSIKALI
TEATRALISEERITUD KONTSERT-

ETENDUS

KAVAS: valikuliselt katken-
deid, ansambleid, duette ja laule 
tuntumatest operettidest ning 
muusikalidest «Nahkhiir», «Lõ-
bus lesk», «Silva», «Onupoeg 
Bataaviast», «Rummu Jüri»,  
«Minu veetlev leedi», «Kabaree», 
«Suudle mind, Kate» jpt

Muusikajuht: Jaanus Juul või 
Anne Dorbek

Lavastus: Ülo Matesen 
tantsud: Janis Garancis
esitavad: Marika Köster, Kai 

Parmas, Marianne Tomikas, 
Tiit Aruvee, Ülo Matesen, Villu 
Valdmaa või Rein Taidla.

Pääse 40 krooni. ISIC Teacher 
kaardiga tasuta. 

Õpetajate päeva kontserti toetab:

OG eelklass
Õpilastele, kes tulevad kooli 

2005.aasta sügisel ja ei käi las-
teaias, alustab 5. oktoobril kell 
13 ruumis 207 tööd eelklass, 
õpetaja Ene Raak.

Beebikoolid lasteaedades
Lasteaed Pähklike ootab ala-

tes oktoobrist igal teisipäeval 
kell 11 beebisid lasteaeda män-
gima.

Lasteaed Võrukael ootab lap-
si vanuses 4-7 kuud beebikooli. 
Esimene kokkusaamine 5. ok-
toobril kell 13 lasteaia saalis.

Mängurühm kodustele 
lastele

Ootame igal kolmapäeval kell 
11-13 lasteaia mängurühma 
koduseid lapsi (saab laulda, 
sportida, mängida, käelisi te-
gevusi proovida ja palju muud 
põnevat teha). 

Info telefonil 765 5363.

Vesiaeroobika Pühajärve 
ujulas

Alates 4. oktoobrist oled ooda-
tud vesiaeroobika trenni: E ja K 
kell 11; T ja N kell 18.

Taas võimlema
Alates 5. oktoobrist on taas 

võimalus võimelda Otepää 
spordihoones aeroobikasaalis 
teisipäeviti kell 20 ja neljapäe-
viti kell 19. Juhendaja Miia 
Pallase.

Line-tantsu huvilistele
Alustame uut line-tantsu 

hooaega. Ootame kõiki huvilisi 
5. oktoobril kell 17 Otepää kul-
tuurikeskusesse. 

Info: 521 4683 (Karin).

Kõhutants algajatele ja 
edasijõudnutele

Kõhutantsu trennid spordi-
keskuses teisipäeviti kell 19 
(algajad) ja 20 (edasijõudnud). 
Info 529 4740.

Ootame praegusi ja endisi 
rahvateatri tegelasi

27. septembril kell 18 kultuu-
rikeskuses MTÜ Otepää Teater 
üldkogu. Ootame nii endisi kui 
praeguseid teatritegelasi. 

Invaühingu liikmetele
Mihklipäeva koosviibimine 

ja üldkoosolek toimub 30. sep-
tembril kell 14 Edgari trahteris. 
Uute liikmete vastuvõtt kolma-
päeviti kella 9-13ni vallavalit-
suses tuba101.

Mäesuusatamise trenn
Võtame treeninggruppi vastu 

7-9aastaseid mäesuusahuvilisi 
poisse ja tüdrukuid teisipäe-
viti ja neljapäeviti Tehvandi 
staadionil.

Info: Peeter Siim tel 513 4877.

Noortele rahvapillihuvilistele
Rahvapillihuvilised alates 

7. eluaastast, kes soovivad 
lähemalt tutvuda rahvapilli-
dega (väike kannel, kannel, 
akordion, lõõts, torupill jne), on 
oodatud 27. septembril kell 15  
kultuurikeskusesse. Kohapeal 
saate küsimustele vastuseid  
õpetaja Merlelt.

Mahlapunkt
Otepää AMSi (Hurda 5) mah-

lapunkt laupäeviti kella 10-15. 
Eelregistreerida aja kokkulep-
pimiseks tel 765 4056 (Sale 
Ilves).

23. sept kell 18 kultuurikeskuses 
Otepää eksliibriseklubi koosolek. 
24. sept Pühajärve puhkekeskuses 
ans Hea Story
25. sept Pühajärve puhkekeskuses 
ans Kolmen
25. sept kell 12 Käärikul Kekkose 
nelikürituste sarja sügismatk
26. sept kell 11 Karupesa hotelli 
ees ja Tehvandi suusastaadionil 
Otepää valla MV mägirattasõidus. 
Traditsiooniline võistlus noortele 
tulevikulootustele 
1. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Bassein
1. okt kell 19 kultuurikeskuses 
opereti ja muusikali teatraliseeri-
tud kontsert-etendus Estonia ope-
retitrupilt. Pääse 40 krooni. ISIC 
Teacher kaardiga tasuta. 
2. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Hea Story
2. okt kell 10 Pühajärve põhikooli 
spordihoones Pühajärve 9. KV 
meeste korvpallis
2. okt kell 11 Tehvandi suusa-
staadionil Tehvandi sügis`2004, 
traditsiooniline vabariiklik noorte 
suusatajate krossijooksuvõistlus
8. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Amadeus
9. okt kell 11 Tehvandi suusa-
staadionil Otepää valla MV kros-
sijooksus 
9. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Ragnar ja Co
12. okt kell 19 Otepää kultuurikes-
kuses VAT-teatri etendus «Kohtu-
me trompetis»
15. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Sleepwalker
16. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Bassein
17. okt kell 10 Apteekrimetsas 
rattasari Sügiskross`2004, tradit-
sioonilise ratturite vabariikliku 
sügiskrosside sarja finaaletapp, 
osalemas Eesti parimad maantee- 
ja maastikuratturid, kontakt 504 
1494 Madis Kivilo 
22. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Kolmen
23. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Hea Story
30. okt Pühajärve puhkekeskuses 
ans Bassein
31. okt Pühajärve põhikoolis Püha-
järve 7. karikavõistlused lauatenni-
ses, kontakt: 502 4608 Jüri Tamme, 
Arne Steinbach

21.- 23. augustil viibis Otepää 
noortekeskuse aktiivist koosnev 
näitetrupp Karm Jänes Laulas-
maal draamalaagris «Teenisuvi 
2004». Laager oli mõeldud 7- 
17aastastele noortele näitleja-
tele, kel oli eelnevalt lavastatud 
etendus, mis žürii kriitilise pilgu 
all ka ette kanti. Karm Jänes 
pälvis Marika Soidra ja Margus 
Mölli lavastatud lühinäidendiga 
«Nuustaku» auväärse kolmanda 
koha ning küllaldaselt poolehoid-

jaid nii publiku kui ka žürii hul-
gast. Noorte tegemisi- toimetusi 
jäädvustas ka TV3 võttegrupp. 
Lisaks võistlustulle astunud 
etendustele kanti viimasel päeval 
ette ka ühislavastus «Laulasmaa 
legend», millest võtsid osa kõik 
laagris viibijad. Meeleolukad 
õhtud olid sisustatud stiilipi-
dudega ning laulu ja tantsuga. 
Lühinäidendi «Nuustaku» üks la-
vastajatest Marika Soidra sõnul 
oli Otepää noorte esinemine igati 

õnnestunud ning palju oli kuul-
da positiivset vastukaja. Suure 
pettumuse valmistas noortele 
ning korraldajatele kutsutud ja 
oodatud külalise Jan Uuspõllu 
mitte kohale ilmumine. Karmi 
Jänese näitetrupi liikme Piret 
Veeroja arvates oli laager õpet-
lik, kuid samas ka lõbus. «Sain 
juurde motivatsiooni ka edaspidi 
näidelda ning leidsin uusi tutta-
vaid,» nentis ta.

LY AUNAPU

   Otepää noornäitlejad 
esinesid Laulasmaal edukalt

Vasakult: Merilin, Margit, Ly ja Piret stiilidiskol.

12. oktoobril kell 19 kultuurikeskuses VAT-teatri etendus «Kohtume 
trompetis»  Autor ja lavastaja: Urmas Vadi. Kunstnik: Liina Unt. 
Muusikaline kujundaja: Pastacas. Näitlejad: Ines Aru, Silvia Laidla, 
Andrus Vaarik, Janek Sarapson, Elgitha Zeno. Pilet 65.- ja 45.-

Tule Puka sügislaadale!
9. oktoobril algusega kell 8 toimub Puka rahvamaja esisel spordiplatsil sügislaat.

1. oktoobril kell 14 
kultuurikeskuses 

SUUR SÜGISPIDU 
Programmis: memme-taadi 

valimine, muusikat teevad 
Elmet Neumann ja Heldur 
Jõgioja. 

  Üllatused
 Üritus on tasuta

SÜNNIPÄEVAD
INFO

Aianduse 
SÜGISLAAT Otepääl 
laupäeval, 2. oktoobril kell 9 

aiandusmaja ees.
Müügil viljapuude, marjapõõsaste. 

ilupuude ja püsikute istikud, toidu- 
ja tööstuskaubad, mesinduse ja aian-
duse tarvikud, käsitööd, puuviljad, 
köögiviljad ja muu talutoodang.

Laadapäeval kell 9-17 on 
aiandusmajas SÜGISNÄITUS.

Samas ka einelaud. 
Ootame traditsioonilisele Nuustaku 

sügislaadale rohkearvuliselt müüjaid 
ja ostjaid.
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AMETLIK INFO DETAILPLANEERINGUD

POLITSEIINFO

Otepää vallavolikogus
1. Kehtestati Kasepalu kinnistu, asuko-
haga Sihva küla, detailplaneering.
2. Kehtestati Tuulemäe kinnistu, asuko-
haga Pedajamäe küla, detailplaneering.
3. Anti vallavalitsusele nõusolek sõidu-
auto kasutusrendile võtmiseks.
4. Anti luba riigihanke «Otepää valla 
tänavate ja teede teehoiu korraldamine» 
läbiviimiseks.
5. Otsustati moodustada töögrupp Ote-
pää valla üldplaneeringu lähteülesande 
koostamiseks.

Otepää vallavalitsuses
1. Algatati järgmiste kinnistute detail-
planeeringud: Väike-Kellamäe Nüpli 
külas; Pärna tn 3; Lille tn 6; Nilsi Sihva 
külas; Neitsitamme Pühajärve külas; 
Lutsusoo Vidrike külas; Kaldaääre Nüpli 
külas; Järvevana Vidrike külas; Alliku 
Nüpli külas; Järvekalda Otepää külas.
2. Kinnitati õpilaste veo sõiduplaanid.
3. Väljastati kasutusload: Ralf Õngele 
kuuluvale suvilale Piiri maaüksusel Ote-
pää külas; Katrin Rehelemile kuuluvale 
elamule Tehase tänaval.
4. Anti kirjalik nõusolek: Ilme Vannasele 
sauna püstitamiseks Tammemäe maaük-
susele Kassiratta külas; Indrek Tiidole 
aida püstitamiseks Soovere maaüksusele 
Kaurutootsi külas.
5. Väljastati ehitusload: OÜ Genurile 
suvila püstitamiseks Kääriku külas; 
AS K&H'le reoveepuhasti rajamiseks 
Kääriku külas; Olari Kõivule elamu 
püstitamiseks Kangro maaüksusele Sihva 
külas; OÜ Kotkamäele abihoone püsti-
tamiseks ja motelli rekonstrueerimiseks 
Metsatu maaüksusele Kastolatsi külas; 
Aivar Villemsile suvila püstitamiseks 
Kikka maaüksusele Nüpli külas; Indrek 
Tiidole suvila püstitamiseks Soovere 
maaüksusele Kaurutootsi külas; Ago 
Vilumaale elamu püstitamiseks Kolm-
nurga maaüksusele Kastolatsi külas; 
Merle Antonile puhkemaja rekonstruee-
rimiseks Veskimäe maaüksusele Pilkuse 
külas; Toomas Asserile tiigi rajamiseks 
Ojakalda ja Hindreku kinnistutele Kää-
riku külas; Relika Värnikule elamu 

püstitamiseks Tehase tänavale. 
6. Väljastati projekteerimistingimused: 
Relika Värniku elamule ehitusprojekti 
koostamiseks (Tehase tn); Allan Edesi 
tootmishoonele juurdeehituse ehitus-
projekti koostamiseks (Valga põik); OÜ 
Jaotusvõrk ASi Otepää Veevärk liitu-
misühenduse ehitusprojekti koostamiseks 
(Savikoja tn) ning Peeter Loopere liitu-
misühenduse ehitusprojekti koostamiseks 
(Ojatiigi kinnistu Nüpli küla).

Palupera vallavolikogus
1. Kuulati arendusnõustaja Aili Keldo 
tööaruannet.
2. Kinnitati Kullipesa veesüsteemide 
rekonstrueerimiseks korraldatava võistu-
pakkumise eeldatavaks maksumus ja anti 
vallavalitusele volitused tööde teostamise 
korraldamiseks.
3. Kinnitati Palupera põhikooli teenin-
duspiirkond.
4. Suurendati Palupera valla eelarvet  
summas 1 128 761.krooni, millega re-
konstrueeritakse Kullipesa veesüsteemid, 
paigaldatakse Nõuni kontorihoonele vih-
matorud jne.
5. Nimetati asendusliikmed Valgamaa 
Omavalitsuste Liitu.
6. Anti  ülevaade alatise maa-, majan-
dus- ja ettevõtluskomisjoni avalduse, 
milles sooviti eksperthinnangu tellimist 
Palupera valla haritava maa keskmise 
mullaviljakuse hindepunkti määrami-
seks, lahendamise käigust .
7. Otsustati arutada Makita küla nime 
ennistamist  järgmisel istungil.

Palupera vallavalitsuses
1. Määrati Elva Vesiveski A-16 maa  
tagastamata jääva osa eest Hendrik 
Haldmale kompensatsioon.
2. Peeti võimalikuks Neeruti külas asuva 
Anni katastriüksuse  jagamist Anni  ja 
Loore katastriüksusteks ning Tsura 4 
kinnistu jagamist Tsura 4 ja Väike-Anni 
katastriüksusteks.
3. Moodustati Palupera külas 6519 m³ 
suurune Lille katastriüksus.
4. Väljastati projekteerimistingimused 
OÜ-le Probil.

5. Anti korraldus Nõuni külas õigusvasta-
selt võõrandatud Tüki 38 talu maade ta-
gastamiseks Ando-Hendrik Arikesele, 
Inda Arikesele ja Arne Arikesele.
6. Nimetati Neeruti külas 9903 m³ suu-
rune maa-ala Kaasiku maaüksuseks ja 
anti nõusolek maa erastamiseks Tõnu 
Raakile.
7. Määrati hooldaja ühele sügava puu-
dega inimesele.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetulekutoetust 
septembris 23 taotlejale.
2. Otsustati maksta sünnitoetust 2000 
krooni ja matusetoetust 500 krooni 
ulatuses
3. Anti korraldus Põru külas asuva Põru 
katastriüksuse jagamiseks kaheks maa-
üksuseks – Põru (elamumaa) ja Põru-Põl-
lu (maatulundusmaa); Kähri külas asuva 
Vetsli 1 katastriüksus kaheks maaük-
suseks – Vetsli 1 (maatulundusmaa) ja 
Karumetsa (maatulundusmaa).
4. Asutati Puka kunstikool asukohaga 
Puka alevik, Kooli tn 3.
5. Määrati kindlaks Arvo Kõksile Aakre 
külas asuva tema majavalduse juurde os-
tueesõigusega erastatava maa suuruseks 
11,06 ha.
6. Anti nõusolek  Urmas Hurtile Soontaga 
külas asuva Nauska talumaa tagastama-
ta jäänud maa, 1,54 ha, tagastamiseks
7. Väljastati ehitusluba Jaak Pikkale 
Palamuste külas asuva Hansa-Räisa 
maaüksusele elamu ehitamiseks.
8. Väljastati ehitusluba osaühingule Val-
ga Teed Aakre asulas ja Komsi asulas 
teede remondiks.
9. Väljastati kirjalik nõusolek Jaak 
Pikkale Palamuste külas asuva Hansa-
Räisa maaüksusele väikehoone (kuuri) 
ehitamiseks.
10. Toetati  majanduslikult raskes olu-
korras olevaid abivajajaid kokku 3360 
krooni ulatuses.
11. Hooldus lõpetati kahel ning määrati  
uued hooldajad viiel 16-aastase ja vanema 
sügava ja raske puudega inimesel.

Otepää vallas
Otepää vallavalitsus on algatanud järg-
mised detailplaneeringud: 
• Väike-Punsu kinnistu Vidrike külas.  
Planeeringu ala asub Inni järve kaldal. 
Kinnistu omanik on Neeme Nurmoja. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistul 
endise taluhoonestuse taastamine, puhke-
majanduse arendamine, ehitusõiguse alade 
määramine (kämpingute paigutamise või-
maluse väljaselgitamine). Liikluskorralduse 
ja tehnovõrkude ühenduste lahendamine, 
servituutide vajaduste väljaselgitamine, 
maa sihtotstarbe muutmine
• Järvekalda kinnistu Otepää külas. Pla-
neeringu ala asub Kaarna järve kaldal. 
Kinnistu omanik on Kristina Šmigun. 
Planeeringu eesmärk on välja selgitada ehi-
tusõiguse ala määramise ja tiikide rajamise 
võimalikkus, maa sihtotstarbe muutmine 
vastavalt planeeritavale maakasutusele 
ning servituutide vajaduse väljaselgitami-
ne.  
• Alliku kinnistu Nüpli külas. Planeeringu 
ala asub Linnamäe oru kaldal Karupesa 
hotelli taga asuval pargialal. Kinnistu 
omanik on Ene Tammann. Planeeringu 
eesmärk on välja selgitada maa jagamise 
võimalikkus ning servituutide vajaduse 
väljaselgitamine ja määramine 
• Neitsitamme kinnistu Pühajärve külas. 
Planeeringu ala asub Neitsijärve ääres Ote-
pää poolsel küljel. Kinnistu omanik on OÜ 
Angelton Kinnisvara. Planeeringu ees-
märk on välja selgitada kinnistu jagamise 
ja ehitusõiguse ala määramise võimalikkus. 
Servituutide vajaduse väljaselgitamine.
• Nilsi kinnistu Sihva külas. Kinnistu 
omanik Pille Raidmets. Eesmärk kinnis-
tu jagamine kaheks ning ehitusõiguse ala 
määramine.
• Väike-Kellamäe kinnistu Nüpli külas. 
Planeeringu ala asub Väikese Munamäe 
vahetus läheduses Valga maantee ääres. 
Kinnistu omanik AS Astri soovib pla-
neeringu käigus välja selgitada kinnistu 
jagamise ja ehitusõiguse alade määramise 
võimalikkuse.
• Kaldaääre kinnistu Nüpli külas. Kinnistu 
omanik Pille Priilinn-Türk. Planeeringu 
ala asub Pühajärve ja Sihva-Otepää maan-
tee vahelisel alal. Planeeritav maa-ala 
asub osaliselt Pühajärve sihtkaitsevööndis. 
Planeeringu eesmärk on välja selgitada 
kinnistu jagamise ja ehitusõiguse ala mää-
ramise võimalikkus. Servituutide vajaduse 
väljaselgitamine.
• Järvevana kinnistu Vidrike külas. Planee-
ringu ala asub Inni järve kaldal. Kinnistu 
omanik on Teemar Kont. Planeeringu 
eesmärk on kinnistu jagamine kaheks ning 
ehitusõiguse ala määramine. 
• Lutsusoo kinnistu Vidrike külas. Kin-
nistu omanik AS Kinnisvarabüroo Maa 
ja Talu. Planeeringu eesmärk on välja 
selgitada kinnistu jagamise ja ehitusõiguse 
ala määramise võimalikkus. Servituutide 
vajaduse väljaselgitamine.
• Otepää linnas Pärna 3 ja Lille 6 kinnistud. 
Detailplaneeringuga soovitakse kinnistute 
jagamise käigus moodustada uus kinnistu. 
Servituutide vajaduse väljaselgitamine ja 
määramine. 

AIRE PRIKS
vallavalitsuse maanõunik

Palupere vallas
15. septembri Palupera vallavolikogu istun-
gil võeti vastu Silla kinnistu detailplanee-
ring. Nimetatud detailplaneeringu lähte-
seisukohti ja lahendust tutvustav avalik 
arutelu toimub Nõuni kultuurimajas 
29. septembril kell 10. 
Detailplaneering on avalikul väljapanekul 
Palupera vallamajas Hellenurmes ning 
Nõuni raamatukogus 4. oktoobrist kuni 18. 
oktoobrini 2004.a kl. 9-16.

• Ööl vastu 27. augustit murdsid 
vargad sisse Vidrike külas tehni-
lise rikke tõttu tee äärde jäetud 
Soome ettevõttele kuuluvasse 
veoautosse. Vargad lõhkusid ära 
sõiduki esiklaasi ning viisid mine-
ma kaks auto akut, veljevõtme, 15 
tonnise tungraua, tehnilise passi 
ja kindlustuspoliisi

• Ööl vastu 1. septembrit läks 
Otepääl Pikal tänaval asuva maja 
eest kaduma sõiduauto järelkäru, 
samal ööl varastati Kopli täna-
val Toyota Land Cruiserilt kaks 
lisatuld.

• 1. septembri öösel on ühe Soonta-
ga küla maja juurest varastatud 
metalltorusid. Metalli kogus ja 
tekitatud kahju on  selgitamisel.

• Ööl vastu 4. septembrit lõhkusid 
vargad Pukas kaupluse akna-
klaasi ning varastasid poest neli 
pudelit üheliitrilist viina ja ühe 
pooleliitrise viina.

• Ööl vastu 8. septembrit torgati 
Otepääl Keskuse tänaval seisnud 
sõiduautol VAZ läbi kõik sõiduki 
neli rehvi, samuti lõhuti auto ta-
gumine klaas.

• 17. septembril teatas politsei-
le Puka vallas tegutseva põllu-
majandusettevõtte esindaja, et 
möödunud ööl on Aakrest ära 
varastatud ettevõttele kuulu-
nud traktori T-150 järelhaagis. 
Kaduma läinud haagis leiti üles 
Aakres transporditeenust osutava 
ettevõtja territooriumilt. Inimene 
kes varastatud haagise transpor-
timiseks sinna toimetas on välja-
selgitamisel.

• Ajavahemikul 5.-12. septembrini 
on vargad murdnud Arula külas 
asuvasse elumajja ning viinud 
minema trimmeri Partner Cabrio 
261, tekitades omanikule kahju 
4000 krooni.

• 20.septembri hommikul teatas  
Mäe kaupluse töötaja, et selts-
kond noormehi varastas poest 
kahekilogrammise koti odrajahu 
ja puistas selle poe taha murule. 
Politsei selgitas välja viis varguse-
ga seotud noorukit, kellest neli olid 
alaealised. Jahukoti varastamise 
tunnistas üles Maido (18.a), kellele 
vormistati ka väärteo protokoll 
ning rahatrahv 600 krooni. Ühel 
neljast alaealisest tuvastas po-
litsei ka alkoholijoobe. Jahukotti 
oli noormeeste sõnul vaja neil sel-
leks, et sellega poe taga jalgpalli 
mängida.

Valmis Palupera valla 
teeregister
Ka Palupera vallas on valminud valla teeregister, mis 
hõlmab teid, mida kohalik omavalitsus on leidnud ole-
vat vajalik laiema kasutusega olevate teede nimekirja 
kandmiseks. Vallakodanik on siiani märganud nimekirja 
võimalikku kuulumist teatud tee osas eelkõige kindlasti 
seetõttu, et siiani on lükatud talvel lumi, remonditud 
tee või truup.
Teeregistri koostamine oli vajalik tulenevalt teesea-
dusest, mis sätestab vajaduse teede registreerimiseks 
kohalikus teeregistris. Väga oluline on ka see, et peagi 
saab kohalik omavalitsus remondiraha vaid nendele 
teedele, mis on kantud esiteks teeregistrisse ja teiseks on 
kas kohaliku omavalitsuse omandis või on sõlminud ko-
halik omavalitsus eratee omanikuga avaliku kasutamise 
lepingu. Et aga eratee omanik saaks soovi korral oma 
tee kanda registrisse, peaks ta selle tee kõigepealt inven-
tariseerima. Inventariseerimistoiminguga seotud kulud 
otsustas Palupera vald enda kanda võtta ja nii valmis 
AS Regioga ühistöös Palupera valla teeregister, kuhu 
on kantud 65 teelõiku, kokku 78,7 km. Lisaks sellele on 
registris igal teelõigul oma number, nimi, mõõdistatud 
pikkus, laius, katte tüüp, sillad, truubid, liiklusmärgid, 
ristmikud ning tee seisukord. Teeregistriga saab tutvuda 
praegu veel vaid vallamajas. Koduleheküljele paigutaks 
valla teeregistri, kui enamuse eratee omanikega ka ava-
liku kasutamise lepingud sõlmitud saavad. Sel sügisel 
tahakski hakata aktiivselt tegelema maaomanikega, 
kelle omandisse maareformi käigus erinevatel põhjustel  
avalikult kasutatav  tee saanud on. Oktoobrikuu teisest 
poolest (kuna tee avaliku kasutamise lepinguvorm alles 
koostamisel) on igati teretulnud ka maaomanike oma-
poolne huvi lepingu sõlmimiseks, sest jällegi saabumas 
lumesajud ja lumetõrjetööd vajavad tegemist.

TERJE KORSS,
vallavanem
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Kinnisvara soeta-
mine on üldjuhul pi-
kaajaline ning väga 
emotsionaalne prot-
sess ning enda vaja-
dustele sobiva pinna 
leidmine võib kesta 
kuid. Eelkõige antud 
valdkonnaga enne 
mitte kokku puutu-
nud inimesel on turul 
valitsevas info üle-
külluses üsna raske 
orienteeruda. Erineva-
te kinnisvarafirmade 
pakkumised, kuulu-
tuste lehed, Internet 
ning reklaamid mit-
mete objektide juures 
on vaid mõned näited, 
kust vastavat infor-
matsiooni koguda. Et 
aga soovitud eluaseme 
leidmine oleks võima-
likult lihtne, siis on 

mõned teemad ning 
lähtekohad, mis võiks 
esmalt läbi mõelda.

Kõige esimene kriteerium on loomulikult rahalised 
vahendid ning väljavaated, mis määravad nii objekti 
tüübi kui ka asukoha. Samuti on üldjuhul vastavalt 
elustiilile selge, kas soovitakse korterit, eramut või 
hoopis krunti, et sinna siis omal käel elamine rajada. 
Seejärel oleks mõistlik mõelda, kas huvi pakub uus 
elamispind mõnes vast arendatud piirkonnas ning 
hoones või hoopis korter väljakujunenud elukeskkon-
nas mõnes vanemas elamus. Kindlasti on mõistlik 
end erinevaid kuulutusi sirvides veidi turuolukorra-
ga ning pakkumises olevate objektidega kurssi viia, 
kuid õiglase turuväärtuse saab välja selgitada siiski 
maaklerite ning hindajate abiga. Müügis on mitmeid 
turuhinnast kõrgemaid objekte ning endiselt leidub 
pettureid, kes heauskse huvilise usaldust kuritarvi-
tada võivad. Valikul mängivad olulist rolli ka elutem-
po, pere suurus, autode olemasolu, korruse eelistus, 
hoone kvaliteet ja välimus ning transpordiühendus 
ja infrastruktuur. Kui suuta enda jaoks kaardistada 
soovitava elamu antud aspektid, siis on ka maakleriga 
läbirääkimisi kergem läbi viia.

Kinnisvarabürooga tasub kindlasti vähemalt nõu 
pidada. Konsultatsioon on tasuta ning see ei kohusta 
klienti millekski. Maakleri näol on tegemist isikliku 
konsultandiga, kelle ülesanne on kliendi kõrval kogu 
protsessi vältel viibida ning kõikvõimalike probleemi-
de korral abiks olla. Tema käest võib küsida kõike uue 
koduga seonduvat – laenuvõimalusi, turuanalüüsi, 
hinnavõrdlusi, plaanitavaid arendusprojekte, juriidi-
lisi nõuandeid ning lisaks valmistatakse korrektselt 
ette kõik vajalik dokumentatsioon. Igapäevaselt 
tegutsedes kogutakse väga erinevaid teadmisi, mis 
omakorda võimalik võrdlusena uue kliendi puhul 
kasutada. Kindlasti pole maakleri eesmärk koheselt 
ja kiirelt teenida, vaid leida vastavalt iga kliendi  
personaalsetele vajadustele vastav elamispind. Kin-
nisvarabüroo valimisel tuleks lähtuda kindlasti firma 
mainest, tuntusest, turul tegutsemise kogemustest, 
aktiivsusest meedias ning teenuste valikust. 

Mõiste kinnisvaraturg on väga lai ning vaatamata 
sellele, et pidevalt ilmub arvukalt analüüse ning 
arvamusi hinnamuutuste, soositud piirkondade ning 
muude turusektorite kohta, on siiski igal inimesel 
oma kodu valikul isiklikud kriteeriumid ning seepä-
rast on mõistlik maakleriga täpselt vastavad vaja-
dused ja eelistused kaardistada. Põhjaliku analüüsi 
tulemusel leidub igale inimesele tema võimalustele 
ja soovidele vastav kodu.

Miks kasutada maakleri teenuseid?
 omab töökogemust ja teadmisi oma valdkonnas
 omab ülevaadet kinnisvaraturul toimuvast, hin-
natasemetest ja suundumustest
 omab ülevaadet valdkonda reguleerivast seadus-
andlusest ning vajalikest dokumentidest
 oskab kliendi tähelepanu olulisele suunata
 laiemad teadmised kinnisvaratehinguga kaasne-
vate teenuste (nt. finantseerimine) turust
 probleemide korral saab klient pöörduda Eesti 
Kinnisvara Maaklerite Koja aukohtusse
 lisab kinnisvaratehingule kindlustunde

Kuidas kinnisvaraturul 
orienteeruda?

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

Avaldame kaastunnet Sandrale ja            
Oliverile isa

GUNNAR LAANE  
surma puhul

Pühajärve põhikooli pere

Vahel öö liiga vara tuleb,
keset heledat suveilma

keegi hommikusilmad suleb...

GUNNAR LAAN
3. IV 1964 - 25. VIII 2004

Südamlik kaastunne omastele.
Otepää postimaja pere

Südamlik kaastunne Ilse Laanele 
kalli poja 

GUNNARI 
kaotuse puhul.

SA Otepää Tervisekeskus 

Südamlik kaastunne teile, Mall ja Jaan 
lastega, ämma, ema, vanaema ja vana-

vanaema 

SALME PALMI 
kaotuse puhul.

Otepää postkontori töötajad

Ükskord juhtub nii,
et ema läheb ära

ja kinni hoida teda me ei saa...

 SALME PALM
23. X 1929 - 8. IX 2004

Meie kaastunne Jaan Palmi ja Ene 
Jäävälja perele ema, vanaema, ämma 

surma puhul.
Laine ning perekonnad Veski ja Vipp

 
Ükskord juhtub nii,

et isa läheb ära
ja kinni hoida teda me ei saa.

Ta lahkudes ka päikselt võtab sära
ja jätab maha hulga pisaraid...    

Südamlik kaastunne Riivole, Ilmole, 
Kerstile

ARDO TAMME
26. VIII 1957 - 16. IX 2004

kaotuse puhul 
Marianne, Robin, Alar, Pihel, Geir, Liivia, 

Üllar emaga

Mälestame lahkunud majanaabrit

ARDO TAMME
Korteriühistu Hariduse 1

Mälestame alati abivalmis sõpra

ARDO TAMME
Oleme leinas koos omastega.

Kalev Tiiu, Jüri, Külliki, Salme, Arvo, Anneli, 
Riina, Jüri.

Südamlik kaastunne Ilmo Tammele

ISA
kaotuse puhul.

OG 75. lend, hobikoor ja õpetajad

Kallid Kersti, Riivo ja Ilmo. Südamlik 
kaastunne teile armsa

ARDO TAMME
surma puhul.

Leili, Anne, Malle, Eha P., Eha K.

Südamlik kaastunne Tõnule perega

ARDO TAMME
kaotuse puhul.

Naabrid Kalda tänavalt.

Avaldan kaastunnet Kerstile, Riivole 
ja Ilmole 

ARDO TAMME
kaotuse puhul.  Anu.

Kord olid niidud rohelust täis,
päike taevavõlvil käis...

Mälestus on nagu muusika,
mis ei vaiki iial.

ANTS MITTI
mälestavad 5. surma-aastapäeval, 

10. oktoobril 
ema, abikaasa, poeg Ervin perega, 

poeg Kunnar

OÜ Sulevauto J.Hurda 1a, Otepää

• Müügil puitbrikett 1200 kr/tonn 
• Laias valikus inglise firma Comma autokeemiat
• Lai valik santehnikat, paigaldamise võimalus
• Aiakaupade poes lai valik väetisi, tööriideid jpm

 Tel 765 5007     e-mail: sulevauto@hot.ee

Silva meele kontrolli meetod on nime saanud José 
Silva järgi, kelle elutööks oli välja töötada süsteem, 
mis aitaks keha ja vaimu veel paremini enda kasuks 
tööle panna.

Kursust alustatakse lõdvestumisoskuse õppimisega, 
mis on oluline stressi vältimiseks. Seeläbi parenevad 
uni ja mälu ning muutub pingevabamaks töö. Meele 
kontrolli rakendades võib muuta elu värvikamaks ning 
olla sealjuures tasakaalukas. Saab tugevdada loomu-
likku intuitsiooni, leidmaks keerulistes olukordades 
õigeid lahendusi. Rakendada aju efektiivsemalt, pa-
randada kontsentratsiooni, treenida mälu. Vabaneda 
negatiivetest mõtetest ja suhtumisest. Tõsta piiratud 
enesehinnangut. Koolitajaks on tunnustatud jooga-
õpetaja Milda Maira Trinskyte. Tema õpetus ja teod 
käivad käsikäes. Oma elustiiliga on ta tõestuseks, et 
ka kuuekümne ühe aastaselt võib olla aktiivne, terve 
ning arenemisvõimeline.

Paljudel võib tekkida küsimusi, kas kursusel õpitu 
on ka rakendatav? Loomulikult ei saavutata kõike 
kolme päeva jooksul. See on stabiilne töö iseendaga, 
sest ka füüsiline vorm ei teki päevapealt. Viimased 
olümpiamängud tõestasid, et kui väga on vaja hoida 
keha ja vaimu tasakaalus. Ja lõpuks toonitaks, et 
meele kontroll on üks paljudest võimalustest muuta 
oma elu kvaliteeti paremuse poole.

Müüa 
küttepuid

Lõigatud, lõhutud, 
koos kohaleveoga

Tel  5559 0450

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

Tel 766 7424 
Ahti Tiirmaa

Silva meele kontrolli meetod Otepääl 
29.-31. oktoober

Juhendab Milda Maria Trinskyte
info: Marika Kapp tel 5561 3320. 

Kursus on tasuline.

Teen interneti 
kodulehekülgi
Kontakt 765 5959  
margusson@hot.ee

loe lähemalt: 
www.hot.ee/margusson

Otepää Kinnisvara
Mäe 11, Otepää
tel 766 3700, 515 8137
www.okv.ee
inna@okv.ee

Võtab müüki talu, järveäärse krundi, 2-4-toalise 
korteri, maja või majaosa Otepääl.

T ä i s k a s v a n u t e 
inglise keel (õp U. 
Erik) alustab ok-
toobrist:
T natuke õppinud, 
K  v e s t l u s r ü h m      
(U. Erik, K. Cope). 

Info õhtuti tel 765 5500
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TÖÖ

AS Parmet pakub 
erinevaid tüüpe alumiiniumist ripplagesid, 

ehituseks vajaminevaid terasprofiile, 
fassaadikassette ja muid 
plekist painutatud profiile.

tel 766 9444
fax 766 9440

TÖÖ

E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890

Muruniidukitele ja mootorsaagedele järelmaksuvõimalus    

Mehka pood on täis üllatusi:
• uued saed kuni 1000 krooni odavamad
• Husqvarna saele, trimmerile või puhastussaele palju 
kingitusi kaasa
• suvekaubal sügishinnad, murutraktorile trimmer 
kaasa
 ... ja üllatusi tuleb veel

Ära kuula külajuttu, astu ise läbi ja uuri asja!

Kõikidele toodetele varuosad, hooldus, remont ja 
professionaalne nõuanne.

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

Müüa küttepuid (2m) 
koos kohaletoomisega. 
Tel 5649 0209.

Audentese tagant leitud 
kuldset värvi raamiga 
naisteprillid. 
Info tel 509 7105.

GAZ 53 teenus. Müüa küt-
tepindu. Tel 529 5948. 

Ostan lõhutud küttepuid. 
Tel 5805 3751.

Üürin või ostan muga-
vustega või ahjuküttega 
korteri Otepääl. Välja 
üürida 4-toal. mug. krt 
Otepääl, 2400 kr kuus. 
Üürin, ostan ahjuküttega 
korteri Otepääl, Sihval. 
Tel 5805 3751,  515 8137.

K a t l a s e a d m e t e , 
küttesüsteemide  j a 
santehnilised tööd. Ga-
rantii. Tel 506 8509.

Üürile anda 2-toaline mu-
gavustega korter Otepääl. 
Tel 528 6493.

Kui keegi leidis 31. augustil 
Otepää keskuse majade 
juur de viivalt teelt prillid, 
palun lahkesti teada anda 
tel 5667 3260.

Otsime kiiresti 
Puka mõisa avata-

vasse toidutarre 
müüjaid 

ja 
head kokka

Tel 5663 8916

Sind tervitame palavalt, 
sünnipäevalaps,

ja soovime, et oleksid 
ikka virk ja kraps.

AITAME TEHA TEIE LAPSE 
SÜNNIPÄEVA 

MEELDEJÄÄVAKS 
SÜNDMSEKS! 

Arvestades teie lap-
se soove, korraldame 

temaatilisi pidusid sõp-
rade, tantsu, mängu ja 

suupistetega. Vajadusel ai-
tame kutsete koostamisel ja 

peo läbiviimisel õhtujuhiga.

Hinnad alates
45 kr lapse kohta

Ettetellimisel võimalus 
tutvuda hotelliga Karu-
pesa!

Info tel 766 1500, e-mail: 
karupesa@karupesa.ee

KÜ Kannistiku Kaks otsib 
KORSTNAPÜHKIJAt
Majal 8 korterit, valmis 
sõlmima iga-aastast hool-
duslepingut.
Ootame pakkumisi 3.ok-
toobrini: tel 502 2785 
või 522 9343.

Valga põik 3
Otepää

  

 Müük  ja  paigaldus
  Järelmaksuvõimalus 

Tartu Riia 24   tel 742 7470  514 5266  tartu @plasto.ee/www.plasto.ee

AS Plasto Tartu

PLASTIKAKNAD JA -UKSED

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

juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür • kunstküünte 
paigaldus ja hooldus • laavakivimassaaž • kreemipood

UUDISENA 
• peatselt alustab tööd solaarium

Info ja aegade tellimine tel 766 3606

Osutan veoteenust
kallurautoga

Aitan teil ära vedada ko-
gu nenud prahti, olmejäät-
meid, vanu kodumasinaid 
ja vanametalli. Toimetan 

kohale gaasiballoone.
Tel 5561 3542

Kalev Hõbejärv

TÖÖ
Pühajärve puhkekeskus 

pakub tööd
ADMINISTRAATORILE

BAARMANILE
PORTJEELE

CV saata 1. oktoobriks:
Pühajärve 67406 Otepää vald


