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Asutatud 
1932

Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

Mälestustseremoonia 
Neljapäeval, 24. veebruaril kell 

12 toimub Eesti Vabariigi 87. 
aastapäevale pühendatud mä-
lestustseremoonia Vabadussõja 
ausamba juures.

Osalema on oodatud kõik val-
lakodanikud. Mängib Pühajärve 
puhkpilliorkester, süüdatakse 
mälestusküünlad ja asetatakse 
pärjad Vabadussõja ausambale. 
Sõna saavad Otepää vallavolikogu 
esimees  Jaanus Barkala, vallava-
nem Aivar Nigol, EELK Maarja 
koguduse õpetaja Jüri Stepanov, 
Kaitseliidu esindajad.

Pidulik kontsert ja vastuvõtt 
Laupäeval, 26. veebruaril kell 

19 toimub Eesti Vabariigi 87. 
aastapäevale pühendatud pidulik 
kontsert ja sellele järgnev vas-
tuvõtt Otepää kultuurikeskuses. 
Kontserdi sisustab Paul Ruudi 
nim. kergemuusikakoor Tallin-
nast. Osalema on oodatud kõik 
vallakodanikud.

Otepää valla koolides 25. 
veebruaril õppetööd ei toimu
Otepää gümnaasium ja Püha-
järve põhikool on otsustanud, et 
25. veebruaril koolis õppetööd ei 
toimu. Sel päeval toimuma pida-
nud tunnid hajutatakse eriplaani 
alusel teistele päevadele. Tunnid 
tehakse järele III veerandi jooksul. 
Esimesena sellise otsuse langeta-
nud Otepää gümnaasiumi direkto-
ri Magnus Maiste sõnul pöördusid 
samasisulise ettepanekuga direkt-
siooni poole nii õpilasomavalitsus 
kui ka pedagoogiline kollektiiv. 
Loodetavasti veedavad õpilased 
enamuse sellest päevast värskes 
õhus talispordiga tegeledes. Lisa-
info: sotsiaalnõunik Piret Pensa, 
tel 765 5382, 765 5581.

Otepää mängude programm
Reede, 18. märts   
kell 18 mäesuusatamine: suurslaalom 

Laupäev, 19. märts   
kell 10-19  piljarditurniir Pühajärve puhkekeskuses
kell 10-14 sportlik kalapüük
kell 10-10.45 mängude avamine, mäesuusatamise 
parimate autasustamine, lumelaudurite esinemine
kell 11-16 murdmaasuusatamine: ETV-Hansapanga 
noortesarja finaaletapp

Pühapäev, 20. märts 
kell 10 mäesuusatamine: slaalom 
kell 11 bowlinguturniir Pühajärve puhkekeskuses
kell 12-14 Otepää suusasõit 15km (KL): rahvamatk 
kõigile suusahuvilistele
kell 15 Otepää mängude pidulik lõpetamine

Kodumaa kaitsel
Iga kodumaal olev hing on kui nõrk haab.
Kas tunned uhkust rinnas sa?
Kodumaa kaitseks mind tabada võiks 
ükskõik kui suur haav.
Valmis olen kodumaa kaitseks langema ma.

Vaenlase turmtule all mu hirm kaob.
Igas olukorras sind kaitsen ma.
Rõõmust midagi üllast tehes mu süda taob.
Kaitsen püssiga, täägiga - kaikaga ka.

Ohu tekkides ma kuule rauda lükkan 
täiest väest.
Kust nad ka ei tuleks - läbi metsa või üle mäe.
Ei lase sind - kodumaad, iial käest.

Tuul puhub läbi minu juuste lahingus - 
kus kaitsen sind.
Olgu sinu olemine vaba kui lind.
Kodumaa kaitseks on minu suurim pingutus 
minu elu hind.
  Rain Pohlak,

OG abiturient

www.o tepaa .ee

14. rahvusvaheline turismimess Tourest 2005 
toimus sel aastal 18.-20. veebruarini Tallin-
nas, Eesti Näituste messikeskuses. Kolmel 
päeva kokku külastas messi ligikaudu 15 
tuhat inimest, messil osales 367 eksponenti 
23 riigist.

Tänavuse turismimessi loosungiks oli sarnaselt 
eelmise aastaga üleskutse: «Puhkus algab siit!» ja 
messilt võis puhkus tõesti alata. Täpsemalt küll 
selle ettevalmistamine ning planeerimine.

Kolmandat aastat järjest oli Tourestil üle 1000 
m² hõlmav siseturismialane väljapanek, mis valmis 
koostöös EAS Turismiarenduskeskusega ja millele 
oli paigutatud ca 200 põhi- ja kaaseksponenti, kes 
esindasid kõiki Eesti regioone.

Valga maakonna turismiettevõtjaid esindas EASi 
ühispinnal SA Valgamaa Turism, samal pinnal olid 
eraldi väljas AS Pühajärve Puhkekodu ning Sangas-
te loss. Materjale saatsid messile 8 ettevõtjat, lisaks 
jagati turismimessil Valga ja Otepää turismiinfokes-
kuste poolt ettevalmistatud üldmaterjale. Valgamaa 
pakkumise elavdamiseks korraldasime messiboksis 
loterii, mille auhinnafond koosnes 32 ettevõtja poolt 
väljapakutud turismitoodetest-teenustest. Täname 
ettevõtjaid, kes loterii-ideega kaasa tulid!

MARE RAID, 
EAS Otepää Turismiinfokeskus

MARINA LAUK, 
EAS Valga Turismiinfokeskus

Puhkus algas turismimessil

Talvepealinn finišeerib koos 
Otepää mängudega

Pühajärve puhkekeskuse administraator Maili Mäelt tutvustab messil setu memmele 
massaažitooli mõnusid.

Tali jätkub, tule lumele!

Eesti Vabariigi              
87. aastapäeva          
üritused Otepääl 
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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 

 24. märtsil

27. jaanuaril kiideti Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse poolt heaks projekt «Otepää keskväl-
jaku arendamine ja sidumine ehitatava turismi-
infrastruktuuriga». Projekti üldiseks eesmärgiks 
on Otepää arengupotentsiaali tugevdamine läbi 
avaliku turismiinfrastruktuuri arendamise. 

Projekti tulemusena valmivad suurürituste korral-
damiseks ümberehitatud ja sümboolse keskpunktiga 
tähistatud keskväljak, kaasaegne külastuskeskus, 
paviljon ja eelnevaid ühendav valgustatud ja puh-
kekohtadega ääristatud promenaad. 

Otepää vald sai toetust piirkondade konku-
rentsivõime tugevdamise programmist, mis on 
75 protsendi ulatuses kaasrahastatav Euroopa 
Liidu struktuurfondide poolt. Projekti kogumak-
sumuseks on 7 569 636 krooni ning Otepää valla 
omaosalus 1 513 928 krooni. Projekti ajaline 
kestvus on kavandatud 9 kuud.

 AIVAR NIGOL, 
vallavanem

Kaks algatatud detailplaneeringut

Lipuväljak 28a detailplaneering, Otepää kaubanduskeskuse naa-
berkinnistul asuvas hoones on Mellexi pood ning tühjalt seisvad kuna-
gised ühiselamuruumid. Kinnistu omanikeks on Paul Mõttus ja Meelis 
Danilas. Algatatud detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine 
kaasomandi lõpetamise eesmärgil, maa sihtotstarbe määramine ning 
parkimise korraldamine.

Nüpli küla Siimu kinnistu detailplaneering, planeeritav maa-ala asub 
Nüpli järve kaldal. Kinnistu omanikuks on Enn Sepma. Detailplanee-
ringu eesmärgiks on kinnistu jagamine sooviga eraldada olemasolevate 
hoonete juurde 0,5 ha suurune krunt. Selgitatakse välja servituutide 
seadmise vajadus.
Avalikule väljapanekule suunatud

Vidrike küla Inni kinnistu detailplaneering. Planeeritav maa-ala 
asub Inni järvest kagu suunas, teiselpool Otepää-Restu riigimaanteed. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks ning 
moodustatavale krundile ehitusõiguse andmine. Detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 25. veebruarist 11. märtsini Otepää 
vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel 
toimub avalik arutelu 15. märtsil kell 9.
Otepää oluliste planeeringute avalikud väljapanekud on lõppenud 

Otepää vallavalitsus menetles kahe Otepääle olulise objekti: vana 
kaubamaja ja endise Pühajärve restorani planeeringuid ning pöör-
dus Eesti Arhitektide Liidu (EAL) poole eksperthinnangu saamiseks 
kahe kavandatava hotelli kõrguse osas. Eksperthinnangu koostamiseks 
materjalide kogumise ja kohapealse olukorraga tutvumise eesmärgil 
osales EAL esindaja Tiina Tallinn vallavalitsuse korraldatud detail-
planeeringute tutvustamise päeval. Tartu mnt 4 ja Tennisevälja 1 kin-
nistute detailplaneeringute kohta antakse lõplik seisukoht peale EAL 
eksperthinnangu saabumist.
Avalike väljapanekute tulemused

Tartu mnt 4 kinnistu detailplaneeringu (vt jaanuari OT) avaliku 
väljapaneku ajal esitati kaks arvamust-ettepanekut ja üks avaldus 
planeeringu vaidlustusega. 

Esitatud küsimusele, mis saab Lille tänava alajaamast, vastan: detail-
planeeringu kohaselt jääb Lille tänava alajaam oma senisesse kohta, kuid 
selle otsas asuv garaaž likvideeritakse. Teine arvamus sisaldas heakskiitu 
valminud planeeringule ja soovitust esitada planeering kehtestamiseks. 
Kolmanda avaldusega vaidlustati planeeringu lahendus, kus avaldajad 
tunnevad muret planeeritava viiekorruselise hoone kõrguse pärast 
–  see varjaks naaberkinnistu õuele paistva päikese. Avaliku arutelu 
tulemusena otsustati planeeringut kehtestamisele mitte esitada ja pla-
neeringulahendus üle vaadata. Planeerija ja arendaja otsivad võimalusi 
lahenduse parandamiseks ja muutmiseks.

Tennisevälja 1 detailplaneeringu (vt novovembri OT)  avaliku väl-
japaneku ajal kirjalikke arvamusi ega ettepanekuid ei laekunud. Ava-
liku tutvustamise päeval, 4. veebruaril esitatud ettepanek kinnistule 
juurdepääsutee rajamise võimaluse andmiseks Pühajärve teelt, viiakse 
planeeringu lahendusena sisse.

Tartu mnt - Lipuväljak - Valga mnt kvartali detailplaneeringu (vt jaan 
ja nov OT) avaliku väljapaneku ajal esitati kolm ettepanekut. Esiteks soovitati 
planeeringus kavandatud ca 1000 m² krundid liita üheks suureks krundiks, 
teine ettepanek oli suusakooli taguse maa-ala jätmine transpordimaaks ja 
kolmas ettepanek toetas Tartu mnt äärse haljasala säilimist endisel kujul.

Esitatud arvamused-ettepanekud planeeringulahenduses arvestamist ei leid-
nud. Planeering esitati vallavolikogule ja see kehtestati 17. veebruaril 2005.

AIRE PRIKS
vallavalitsuse maanõunik

MTÜ Partnerlus 
kutsub osalema tugiisikuna 

projektis «Töö tugi Kagu-Eestis – tööhõiveproblee-
mide lahendamine ja ennetamine kohalikul tasandil 

tugiisikute võrgustiku kaudu».
Ootame projekti osalema mehi ja naisi Otepää ja Puka vallast, 
kes tahavad end töö tugiisikuna proovile panna. Töö tugiisik on 
julgustaja, toetaja, nõustaja oma valla elanikele, kes vajavad abi 
töö leidmisel, ta on asjatundja tööhõive küsimustes. 

Eeldame, et tulevasel töö tugiisikul on: 
- vähemalt keskharidus ja algteadmised arvuti kasutamise alal
- valmisolek aktiivseks osalemiseks algusest lõpuni poolteist aastat kestvas projektis
- tahe ning isikuomadused olla toetaja-nõustaja rollis

- isiklik kokkupuude töötuse probleemiga 

Kui leiad, et see väljakutse on just Sulle, siis anna endast teada saates aadressile Kiriku-
mõis, Otepää, Valgamaa 67406 või e-mailile partnerlus@solo.ee hiljemalt 28. veebruariks 
järgmised dokumendid:
1) CV (kontaktandmed, info hariduse, töökäigu ja oskuste kohta k.a. viimase 10 aasta 
jooksul läbitud täiendkoolitused)
2) Motivatsioonikiri (mitte pikem kui 2 lehte A4), mis annab vastused küsimustele: miks 
Sa soovid osaleda projektis, milline on Sinu kujutlus töö tugiisiku tegevusest, millised on 
Sinu tugevused ja hirmud seoses antud projektiga
3) Kohaliku omavalitsuse kaaskiri, mis kinnitab, et Otepää või Puka vallavalitsus toetab nime-
tatud isiku osalemist projektis (kaaskiri ei ole kohustuslik, kuid annab kandideerimisel eelise)

Lisainfot saad projekti koordinaatorilt Tiina Ivaskilt tel 767 9535 või 529 9491

Otepää keskväljaku 
arendamise projekt käivitub

Otepää ajaloo teemapargi 
projekt leidis rahastuse

31. jaanuaril allkirjastati toe-
tusleping projekti «Otepää aja-
loo teemapark» rahastamiseks. 
Projekti rahastajaks on Euroopa 
Liidu Phare Piireületava Koos-
töö 2002 (Phare CBC 2002) toe-
tusskeem, kes toetab projekti 50 
282 euro suuruses summas ning  
Otepää vald ja partnerid lisavad 
13 140 eurot. Projekti kogumak-
sumuseks on seega 63 422 eurot 
ehk 992 339 krooni. 

Projekti otseseks eesmärgiks 
on Otepää Linnamäe orgu pla-
neeritud Otepää ajaloo teema-
pargi ettevalmistus investee-
ringuteks. 

Projekti üldisemad eesmärgid 
on paikkondliku identiteedi 
tõstmine, kultuuri- ja ajaloolise 
pärandi väärtustamine peale-
kasvava põlvkonna ja kohalike 
elanike seas, Otepääle uue at-
raktsiooni lisamise abil kohaliku 
turismiettevõtluse toimetuleku 
parandamine ning hooaja piken-
damine ja täiendavate töökohta-
de loomine.

Projekti tulemusena viiakse 
läbi teemapargiga seonduvad 
koolitused, valmib teemapargi 
turundusvideo ja -trükis, koos-
tatakse muinsuskaitseuuring 
ja teemapargi planeering koos 

arhitektuurlahenduse ja make-
tiga, valmib teemapargi arengu 
ja turunduskava ning toimub 
õppereis Põhjamaades asuva-
tesse analoogsetesse teemapar-
kidesse.

Projekti Eesti partneriks on 
SA Valgamaa Turism ning vä-
lispartneriks on Soome Vabariigi 
Vihti vald, kes on ühtlasi ka Ote-
pää valla sõprusomavalitsus.

Projekti ajaliseks kestvuseks 
on kavandatud 9 kuud. Projekti 
juhiks on Märt Kunnus.

 AIVAR NIGOL, 
vallavanem

15. veebruaril toimunud avaseminaril koostati 
esialgne tegevusplaan ja metoodika ettevalmis-
tusprojekti «Otepää piirkonna katlamajade ja 
kaugküttevõrgustiku arendamine» läbiviimiseks. 
Nimetatud projekti rahastamist toetavad Euroopa 
Liidu struktuurifondid 71,33% ulatuses. Otepää 
vallavalitsuse kui taotleja ja aktsiaseltsi Otepää 
Veevärk kui partneri osalused on kokku 138 134 
krooni. Projekti kogumaksumuseks on  481 884 
krooni.

Energiamajanduses tehtavad investeeringud 
on kapitalimahukad ja rajatav infrastruktuur 
pikaealine. Seetõttu on vajalik kaugeleulatuv 
strateegiline planeerimine, et investeeringud 
võimalikult suurt efekti annaksid.

Projekti tulemusena koostatakse Otepää valla 
energeetika arengukava, millele tuginedes antak-
se soovitused edasisteks tegevusteks. Rahastatak-

se keskkatlamaja küttelao, mitme amortiseeru-
nud soojatrassi rekonstrueerimise tööprojektide 
koostamist. 

Katlamaja küttelao rekonstrueerimine annab 
võimaluse uute tarbijate liitumiseks, suurendab 
soojatootmist ja protsessi automatiseeritust, 
väheneb käsitsitöö osatähtsus. Ajakohane küt-
teladu võimaldab kasutada sorteerimata haket. 
Arvestuslikult suureneks soojatootmine ja müük. 
Suurenev müügimaht pidurdab tariifide tõusu. 

Korraldatakse hange ja rahastatakse projektee-
rimist soojavarustustrasside rajamiseks uutele 
tarbijatele Otepää linna keskkatlamaja baasil.

Ettevalmistusprojekti kavandatav kestvus on 
10 kuud, lõpparuande peab Otepää vallavalitsus 
esitama 1. oktoobriks.

PEETER AUNAPU,
projekti koordinaator

Alustati Otepää valla energeetika 
arengukava koostamist

Avaseminaril osalejad: (vasakult) projekti tehniline sekretär Kersti Tamm, Jüri Roos Eesti Regionaalse ja 
Kohaliku Arengu Sihtasutusest, vallavanem Aivar Nigol, Neeme Ernits ning Ants Sander Otepää Veevärgist 
ja taga projekti koordinaator Peeter Aunapu.

DETAILPLANEERINGUD OTEPÄÄL
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ARVAMUSEDTahan kõigest 
elusana kooli jõuda
See pole ilmselt kellelegi üllatus, 
et paljudel lastel on kooli jooksul 
aegu, mil nad seda paika peaaegu 
et vihkavad, aegu, mil nad teeksid 
kõik, et sinna mitte minna. Aegu, 
mil nad ei julge sinna minna. Mi-
nul saabus just viimati nimetatud 
aeg oma viimasel, 12. kooliaastal.

Kuulge, kallid lapsevanemad, kas 
teie arust on normaalne, et te igal hom-
mikul oma lapsukese koolimaja ukse 
ette sõidutate? Tuletage nüüd meelde, 
kuidas te ise koolis käisite. Mitu korda 
sõidutas isa või ema teid kooli autoga? 
Kahtlustan, et enamus teist ei vaja nen-
de kordade üleslugemiseks ei sõrmede 
ega varvaste abi, sest sel ajal lihtsalt 
polnud veel moes võsukesi koolitreppi 
sõidutada ja mis veelgi hullem – polnud 
ju millegagi sõidutadagi. Viimased küm-
me aastat on kujundanud uue haiguse 
– automaania. Kõik peavad tingimata 
ka kilomeetri kauguselt autoga kooli 
kihutama ja need vähesed, kes endiselt 
koolitee jalgsi ette võtavad, ei jõua õi-
geks ajaks tundi, kuna vahepeal tuleb 
võidelda eluohtlike situatsioonidega.

Koolitare tänavat pidi jooksev kõnni-
tee on sõiduteest nii palju madalam, et 
see jalakäijatele mõeldud riba sügiseti 
järvesarnaseks muutub. Kuhu sa ikka 
põgened, kui kolmelt poolt autod vastu 
tulevad? Mäletan situatsiooni, kui üks 
auto tulede säras eest ründas, teine 
kihutas tagant, tehes mind märgates 
järsu porise pidurduse ja siis otsustas 
keegi kolmas veel oma hoovist välja 
tagurdada nii, et ma täpselt kolme auto 
vahele seisma jäin. Ei saa edasi, ei saa 
tagasi. Talve saabudes olukord ainult 
halvenes, sest teed jäätusid ning olid 
ohtlikult libedad. 

Tegin enda huvides gümnasistide hul-
gas väikese küsitluse, et teada saada, kui 
paljud noored autoga koolis käivad. Pole 
vist mõtet rääkida abiturientidest, kes 
18 täis ja ise iga päev autoga kooli (ja iga 
vahetund linna) ning peale tunde koju 
sõidavad. Nendele lisandub hulgaliselt 
inimesi, kes harjumusest, laiskusest, 
mugavusest või olude sunnil jalgsi kooli 
ei tule. «Olen väiksest peale autoga kooli 
tulnud. Pole harjunud bussiga sõitma. 
Pealegi on auto olemas ja me lihtsalt 
kasutame seda,» rääkis üks abiturient. 
Küsitlusest selgus ka tõsiasi, et peale 
minu on mitmeid õpilasi, keda selline 
tihe suurlinnaliiklus hommikutundidel 
häirib. «Ma ei saa isegi koolimaja uksest 
sisse astuda, sest kogu aeg on kartus 
auto alla jääda. Kõrvalt vaadates on 
mul kahju väiksematest lastest. Mõni 
satub paanikasse ja ei tea, kuhu autode 
eest pugeda,» kirjeldab jalgsi kooli tulev 
tüdruk hommikust olukorda. 

Mina näen ühe lahendusena Kooli-
tare tänava ühesuunaliseks muutmist. 
See, kas tee peaks ühesuunaline olema 
teatud kellaaegadel või terve päeva, 
on juba omavalitsuse otsustada, kuid 
midagi see omavalitsus siiski antud 
küsimuses otsustada võiks. Ja lapseva-
nemad, kes kohe kuidagi ei suuda oma 
maimukesi jalgsi teele saata, võiksid 
arvestada nendega, kes autodevahelises 
kaoses pidevalt ekslema on sunnitud. 
Koolitee ei ole kiirtee ja koolimaja aken-
de alla või trepiastmeteni ju sõitma ei 
pea – 100 meetrit suudab küll igaüks 
jalgsi tulla.

Mul ei ole vaja kiiresti ning mugavalt 
kooli minna. Tahaks kõigest elusana 
tundi jõuda.

VIIVIKA ELJAND,
OG abiturient

Piibe Pohlak, OG õpilane:
Kuigi mul 

o n  l ü h i k e 
maa koolini, 
h ä i r i b  s e e 
liiklus mind 
väga. Teel 
o n  p a l j u 
autosid ja 
kuna meil 
korralikku 
kõnniteed 
ei ole, tu-
leb kõndi-
da sopa ning pori sees ja iga 
mööduv auto pritsib riided enne 
kooli jõudmist mustaks. Lisaks 
tihedale liiklusele puudub sellel 
tänaval hommikuti valgustus. 
Tuleks teha üks korralik kõnnitee 
ning panna lambid hommikuti 
põlema, et õpilased ikka kuidagi 
kooli jõuaksid.

Ülle Kübarsepp, 
lapsevanem:

Miks viisin 
ja  vi in oma 
lapsi autoga 
kooli?  Vas-
tan Mandino 
ts i taadiga 
raamatust 
« M a a i l -
ma parim 
k a u p -
mees»: «Tänased kohustused 
täidan ma täna. Täna kallistan 
ma oma lapsi, kuni nad on veel 
väikesed; homme on nad läinud 
ja mina ise samuti.»

Laste iga hetk on samavõrd 
hinnaline kui täiskasvanute aeg, 
seepärast on tore, et paljud lap-
sevanemad hindavad kõrgelt oma 
laste hetki.

Autodest ummistunud kitsas 
kooliesine tänav peab olema 
lihtsalt laiemaks tehtud, et seal 
liiklemine hommikuti stressiva-
bam oleks. 

Riho Karu, ehitus- ja majandusteenis-
tuse juhataja:
Tõsi ta on, tänavad jäävad autostuvas 
ühiskonnas liiklejaile järjest  kitsa-
maks. Päevakorda kerkivad üha sa-
gedamini probleemid, kuidas leida 
muutunud oludes õige lahendus nii, 
et oleks võimalik sõita autodega ja 
samas oleks tagatud elementaar-
ne ohutus jalakäijatele. Esimene 

ja õige variant oleks ehitada tänavad vastavalt ümber. 
Sinnapoole vallavalitsus oma töödes ja tegemistes ka 
pürgib, kuid see kõik võtab aega rohkem, kui me ta-
haks. Koolitare tänava hetkeolukorra parandamiseks 
on vallavalitsus ühe meetmena ette näinud ohtlikest 
kohtadest lume äraveo. Täiendavalt tahaks siinkohal 
autojuhtidele meelde tuletada, et lisaks tavapärasele 
kõrgendatud tähelepanule tuleb juhinduda kehtivast 
liikluskorraldusest ja liikluseeskirjas sätestatud nõue-
test. Koolitare tänava lõik gümnaasiumi ees on 
õueala koos sellest tulenevate piirangutega.

Selle tänavalõigu muutmist ühesuunaliseks on kaa-
lutud: ainus võimalus on suunata liiklus Kopli tänavalt 
Valga maantee suunas, mis omakorda suurendaks liik-
lust Kopli tänaval. Mõistlikem lahendus on Koolitare 
tänava laiendamine ja olemasoleva tänavavalgustuse 
parendamine. Nende töödega on plaanis osaliselt algust 
teha käesoleval aastal.

Aivar Pärli, Otepää juhtivkonstaabel:
Hetkeolukord on Koolitare tänaval tõesti 
selline, et kõnniteed on praktiliselt lume 
all ja lapsed on sunnitud sõiduteel 
kõndima. Ka liiklustihedus on güm-
naasiumi juures väga suur, kuid see 
on probleemiks siiski vaid hommikuti, 
peamiselt poole tunni jooksul kooli-
päeva algul.

Koolitare tänava ühesuunaliseks 
muutmine võib olukorda kooli juures 

leevendada, kuid võib muuta ebamugavamaks sellel tä-
naval elavate inimeste liiklemisvõimalusi. Politsei ei ole 
vastu   tänava ühesuunaliseks muutmisele ning Otepää 
vallavalitsus võiks seda kaaluda.

Gümnaasium on praeguseks paigaldanud ajutised liik-
lusmärgid, mis keelavad kooli territooriumile sõita. See 
peaks ära hoidma autode sõelumise päris koolimaja trepi 
ees. Politsei tihendab patrullimist koolipäevade algul, mil 
liiklus kõige tihedam. Ehk distsiplineerib  politseivormi 
nägemine seal liiklevaid autojuhte ja teeb lastele kooli-
mineku turvalisemaks.

KOMMENTAARID

Otepää on 20.-28. juunil 
võõrustajaks 50 külalisele 
Tarpist, et tähistada ühes-
koos meie omavalitsusteva-
helise sõpruse 
15. aastapäeva.

Esimesed kontaktid Otepää ja 
Tarpi vahel algasid 1990. aastal 
ning esimene kultuurivahetus-
programm sai teoks 1991 oktoobris, 
mil 41 Otepää kultuuritegelast ja 
linna esindajat külastasid Tarpi. Järg-
neva aasta aprillis allkirjastati koos-
töölepe, mis sätestas ühistöö kultuuri 
ja õpilasvahetuse, teaduse, kunsti ja 
spordi valdkondades. Alles iseseisvu-
nud riigi ja meie väikese omavalitsuse 
jaoks oli koostööleping suur samm, 
sest tugevdas rahvusvahelist dialoogi 
ühendades kahte rahvust ja pakkudes 
võimalust teha koostööd erinevate 
kultuuriprojektide valdkonnas ning 
õppida lisaks teise maa kultuurile 
tundma ka teise riigi kogemusi. 

Kahe sõpruspiirkonna vahel on 
delegatsioone vahetatud keskmiselt 
2-3 korral aastas. Sõprusorgani-
satsioonid ja partnerid Shlesswig 
Holsteini Liidumaal asuvas Tarpis on 
meie omavalitsusel, koolidel, haiglal, 
naisseltsil, Lions klubil, invaühingul, 
EELK Otepää Maarja Kogudusel, 
isetegevuskollektiividel. 

Tarpis on toimunud Otepää kunst-
nike 3 isikunäitust. Koostööna kor-

raldasi-
me 1994. 
aastal kaks 
rahvusvahelist konverentsi (ühine 
majanduskonverents Otepääl ja Sak-
sa-Balti konverents Bielefeldis).

Tänaseks on Tarpi külastanud enam 
kui 600 otepäälast, paljudel peredel on 
tekkinud lähedased  sõprussuhted.
20. juunil saabuvad sakslased Otepääle

Külaliste väärikaks vastuvõtuks ole-
me alustanud juubeliürituste etteval-
mistamist: moodustatud on töörühm, 
lisaks vallaeelarvelistele loodame lei-
da täiendavaid finantsilisi vahendeid. 
Juba 14. veebruaril esitasime projekti 
Euroopa Komisjoni partnerlinnade 
programmile, kust taotleme toetust 11 
857 euro ulatuses (projektis on osali-
selt arvestatud külaliste sõidukulude 
kompensatsioon).

Pidustustenädala üritusi aitavad 
korralda ja sisustada kohalike kul-
tuurikollektiivide liikmed ja Otepää 
kooliõpilased. Loodame, et vabataht-

like tõlkidena aitavad gruppi saata 
senistel õpilasvahetustel ning prakti-
kaprojektides osalenud noored.  

Pidulik aastapäevakontsert on 
planeeritud 25. juuniks, loodetavasti 
osalevad seal kõik kultuurivahetuse 
raames Tarpis käinud kollektiivid 
ning külalised, kes on sõprustöö 
arendamisega seotud. Külalised on 
soovinud ka ekskursioone hansalin-
nadesse Tartusse ja Pärnusse, need 
väljasõidud loodame korraldada tu-
rismiinfopunkti kaasabil.

24. juuniks oleme planeerinud pe-
repäeva. Loodame leida 25-30 Otepää 
peret, kes võtaksid külalisi võõrustada 
ja sisustaksid nende päeva. Praegu-
seks hetkeks ei ole veel teada Tarpist 
saabuvate külaliste nimesid, need 
esitatakse vallavalitsusele 1. aprilliks. 
Sellest hoolimata palume kõigil, kes 
soovivad jaanipäeval meie külalisi 
võõrustada, endast teatada sotsiaal- 
ja haridusteenistusse Otepää valla 
poolsele projektijuhile Piret Pensale 
(tel 765 5382 või 5805 3775; e-mail: 
piret.pensa@otepaa.ee).

Kui on veel inimesi, organisatsioone 
või ettevõtteid, kes soovivad kaasa ai-
data juubelipidustuste õnnestumisele, 
palun endast märku anda samadel 
telefonidel.

PIRET PENSA,
sotsiaalnõunik

Valmistume Otepää – Tarpi
15 sõprusaasta tähistamise pidustusteks

Õnnestunud 
kalapidu

19. veebruaril toimus Pühajärvel juba kaheksan-
dat korda kalapidu, kus märgistatud kala välja 
õngitsenute vahel loositi seekord peaauhinnaks 
sõiduauto Kia Cerato.

Tänavune kalapidu oli kohale meelitanud ligikaudu 
3200 kalameest, kes lootsid 120 järve lastud  märgisega 
ahvena hulgast võidukala välja õngitseda. Üheteist-
kümne märgistatud kala püüdnu vahel loositi välja 
Kia Cerato, mille võitis tartlane Ülo Kõrgesaar. Lisaks 
peaauhindadele loositi kõigi kalastajate vahel välja 
erinevaid auhindu: Viking Line`i poolt 6 reisi kahele 
Soome, Philips tolmuimeja, hinnaline sõrmus, Küti äri 
kinkekaart jne. Ebatavalisemaks ning palju elevust 
tekitanud auhinnaks oli pool siga, mille Ivari Padar 
demonstratiivselt võitjale laval üle andis. 

Esmakordselt toimusid ka kuni 14-aastaste laste 
kalapüügivõistlused, millest võttis osa 31 noort kalas-
tajat. Paralleelselt põhivõistlusega toimusid kalakabe 
võistlused. 

Lisaks registreerunud kalameestele tõi Kuldkala 
2005 Pühajärvele ka rekordarvu publikut (üle 3000). 
Ürituse peakorraldaja Risto Vuorineni sõnul kutsub 
inimesi peole nii mõnus seltskond kui ka uudishimu. 
«Alati on huvitav vaadata, kes võidab peaauhinna, kas 
see läheb loosi või kas keegi saab kätte õige võiduka-
la,» arvab Vuorinen.  Tema sõnul on tegemist ainukese 
Eestis toimuva kalastajatele suunatud suurüritusega. 
«Kalastajad ise on peaosas, nendele on korraldatud 
lavaprogramm ja lisaks võimalus võita väärtuslikke 
auhindu,» räägib Kuldkala maaletooja Risto Vuorinen 
ürituse populaarsusest. 

Kuldkala 2006 toimub tõenäoliselt 11. veebruaril, mil 
plaanis lisaks tavapärasele põhivõistlusele arendada 
edasi laste kalapüügivõistlust. «Võimalik, et kaalume ka 
väikese kalastushuvilistele suunatud näituse korralda-
mist,» räägib Vuorinen tulevikuplaanidest.

LY AUNAPU
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SÜNNIPÄEVAD

SÜNNID
35. Tartu maratoni finišisse jõudis 3388 inimest. 63 km distants oli vaatamata rasketele oludele jõukohane
lõpetada 2658 sõitjal, 31 km raja läbis 730 osavõtjat.
Viimane maraton, kus ületati tänavuse juubelimaratoni põhidistantsi lõpetajate arv, toimus 1991. aastal, kui 47 
km distantsi läbis 3162 sõitjat. Koos laupäevaste lasteüritustega, kus Tartu Supilinna spordipargis oli tillusõidul 
ja minimaratonil 814 osavõtjat, oli 35. Tartu maratoni kõikide sõitude lõpetajate üldarvuks 4202.
35. Tartu maratoni võitis rasketes rajaoludes ülekaalukalt Raul Olle. 37-aastane võrulane edestas 63 km dis-
tantsil Stanislav Rezacit 4.53-ga. Kolmandaks tuli eelmise Tartu maratoni võitja Jørgen Aukland, kes kaotas 
tšehhile omakorda 6 sekundiga. «See oli Tartu maratoni võitudest kõige raskem,» ütles Olle, kes pärast 1994. 
ja 2001. aasta esikohti tõusis suusamaratoni ajaloos esimeseks kolmekordseks võitjaks. 
Naistest oli parim Tatjana Mannima, kes lõpetas ajaga 3:48.25, mis üldjärjestuses andis 37. koha. Teine oli 
Õnne Kurg (47. koht, 3:49.51) ja kolmas Irina Tsvetkova Venemaalt (69. koht, 3:56.56).
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Zahkna Team
tegutseb edukalt

Zahkna Team´is treenib hetkel 
treenerite Ants Orassoni ning 
Raini Pohlaku hoolsa käe all 20 
sportlast.

11.-12. veebruar tõi Anso las-
ketiiru teistele Oti-Audentese 
Spordiklubi Zahkna Team`i auhin-
navõistlustele laskesuusatamises 
kokku 90 võistlejat Eesti erinevaist 
paigust. Esimesel võistluspäeval 
olid kavas sprindidistantsid, teisel 
päeval lähetati võistlejad rajale 
ühisstartidest. Möödalaskude eest 
tiirus tuli läbida trahviringe.

Auhinnalistele kohtadele M13 
klassis tulid Taavi Lassmann tänu 
väga heale laskmisele ning Sven 
Anton. M15 klassis saavutas kol-
manda koha Kristin Kalk. Kahjuks 
ebaõnnestus Grete-Ann Tadolderil 
laskmine ning selle talve Eesti 
meister oma vanuseklassis pjedes-
taalile ei pääsenud.

Kõige arvukamalt esindatud 
M15 klassis valitses tihe konku-
rents Elva Suusaklubi ja Zahkna 
Team`i noormeeste vahel. Erine-
vatel võistluspäevadel said pronk-
sised kohad Magnar Orasson ning 
Kaur Lõhmus. Tublilt võistlesid ka 
Andreas Nigol, Rolf-Otto Rootsma 
ja Robi Männiste. Suure arengu 
on teinud M17 klassi esindav Priit 
Päärson, kes tegeleb laskesuusa-
tamisega alles teist hooaega ning 
õpib sellest õppeaastast Audentese 
koolis. Märkimist väärib ka Timo 
Tigase tubli esinemine. M19 klas-
sis tegid kaasa Hardi Sarv ja Herko 
Palk. Harrastajate klassis esindas 
Otepääd Arvi Anton. Rikkaliku 
auhinnalaua eest hoolitsesid Hillar 
Zahkna, Haapsalus asuv Svensky 
Kaubanduse AS ning mesinik Rein 
Männiste.

MARJU KÜLM

Treenerite Kalju Ojaste, Taivo 
Tigase, Kalmer Trammi, Jaa-

nus Teppani, Margus Uibo, Ants 
Orassoni, Raini Pohlaku töö on 
kandnud vilja ning noortesarjas 
osalevate Otepää noorte arv – 57 
poissi ja 28 tüdrukut – räägib 
juba iseenda eest! Otepääl on 
suusatamine popp nii noorte 
kui täiskasvanute seas, seda 
näitavad alljärgnevad võistluste 
tulemused. 

Suur tänu toetuse ja abi eest ka 
lastevanematele, määrdemeistri-
tele, manageridele, sponsoritele, 
spordiklubide ja koolide juhtidele 
ning vallavalitsusele, kes on 
ühise rindena aidanud Otepää 
suusatamise tasemele, millelt 
on oodata peagi häid esitusi juba 
rahvusvahelistel jõuproovidel.
ETV Hansapanga suusasari

Populaarses ETV-Hansapanga 
suusasarjas on peetud 3 etappi. 
Peale 3 etappi on Otepää tüdru-
kutest-poistest esimese kümne 
seas: N11 klassis (40 osalejat) 
Kristiine Aluvee 5., Lisette Anton 
8., Karolyn Perle 9., N12 klassis 
(21) Marju Meema 1., Keidy Kütt 
3., Helen Merilo 6., Kristi  Ilves 
7., N15 klassis (28) Triin Ojaste 
1., N16 klassis (23) Liis Kalda 2., 
N20 klassis (13) Julia Samarina 
2.; M11 klassis (68) Raimo Teder 
2., Siim Lehismets 3., Rauno 
Põldsepp 4., Martin Möll 5., Siim 
Raudsepp 6., Marten Pulles 10., 
M12 klassis (57) Keit Rootsma 
1., M13 klassis (61) Marko Liiva 
2., Karl Laasik 3., Sander Eilo 4., 
Andre Tämm 9., M14 klassis (62) 
Magnar Orasson 5., Hans Teearu 
8., M15 klassis (57) Siim Eilo 7., 
M18 klassis ( 72) Eeri Vahtra 6., 
M20 klassis (42) Taavi Teder 1.

Laupäeval, 19.veebruaril Ida-
Virumaal peetud 3.etapil jõud-
sid Oti-Audentese spordiklubi 
noortest oma vanuseklassis 5 
parema hulka ja autasustamis-

poodiumile: N11 1km  4. Lisette 
Anton; N12 1km 1. Keidy Kütt, 2. 
Marju Meema; N15 3km 1. Triin 
Ojaste; N16 3km 1. Liis Kalda; 
N20 3km 4. Julia Samarina; M11 
2km 1. Andreas Veerpalu, 4. Siim 
Lehismets; M13 3km 2. Marko 
Liiva, 5. Karl Laasik; M18 5km 2. 
Keijo Priks, 4. Eeri Vahtra; M20 
5km 2. Tauno Tõld.

Järgmine etapp toimub juba 
eeloleval laupäeval, 26.veeb-
ruaril Järvamaal Albus. Kavas 
on ühisstardist sõidud pikkadel 
distantsidel. Suusatatakse taas 
klassikalises tehnikas. Viimane, 
5.etapp selgitab lõpliku pare-
musjärjestuse taas Tehvandi 
suusaradadel.
Erna ja Herbert Abeli 5. mälestus-
võistlused

Legendaarsete Erna ja Herbert 
Abeli 5.mälestusvõistlustel AS 
Pere Leib auhindadele jõudsid 
oma vanuseklassis autasusta-
mispoodiumile Hans Teearu 1. 
(M14), Keio Kütt 3. (M16) , Eeri 
Vahtra 3. (M18). Suusatati klas-
sikalise tehnikas ja tulede valgel 
Tehvandi 2,5km pikkusel ringil.
Pala noortemaraton

Traditsioonilisel Pala noorte-
maratonil saavutasid koha esi-
kolmikus N12 klassis Keidy Kütt 
1., Kristi Ilves 2., Helen Merilo 
3.,  N16 klassis Triin Ojaste 1., 
Liis Kalda 2., M12 klassis Raimo 
Teder 3., M16 klassis Keio Kütt 
2., M18 klassis Eeri Vahtra 2.

Eesti juunioride MV skiatlonis 
10km klassikalises tehnikas ja 
10km vabatehnikas saavutas 
väga tubli 4. koha Madis Vaik-
maa, konkureerides veel viimaste 
meetriteni esikolmiku kohale.
Eesti noorte MV I etapp

Talve ühel olulisemal jõuproo-
vil noortele – Eesti noorte MV 
I etapil, mis peeti taas Otepääl 
4.-6.veebruarini, esines Otepää 

noortest kõige edukamalt Triin 
Ojaste, kes oli N16 vanuseklassis 
võidukas nii klassikalises teh-
nikas peetud sprindis kui 5km 
distantsil vabatehnikas. Lisaks 
saavutas Triin 3. koha 5km dis-
tantsil klassikalises tehnikas. 
Samas vanuseklassis esines väga 
hästi ka Liis Kalda, kes sprindis 
ja 5km distantsil klassikalises 
tehnikas oli 4. ning 5km dis-
tantsil vabatehnikas saavutas 
pronksmedali. Sprindis pääses 
veerandfinaali ka Liina Oja, kes 
lõpetas kokkuvõttes 12.kohaga.

M20 klassi finaalsõitu jõudis ka 
Tauno Tõld, kes kahjuks kukku-
mise tõttu pidi seekord leppima 
4.kohaga. B-finaali 2.koha ja 
kokkuvõttes 6.kohaga lõpetas 
Taavi Teder. M16 vanuseklassis 
tegi hea esinemise 10km dis-
tantsil vabatehnikas Keio Kütt, 
lõpetades 76 konkurendi hulgas 
6.kohaga. Sama pikal distantsil 
sai Eeri Vahtra M18 vanuseklas-
sis  vabatehnikas 7.koha.

Vabatehnikas peetud Tartu 
suusasprindis oli meeste arves-
tuses võidukas Tauno Tõld ning 
kolmas Taavi Teder.
Otepää gümnaasium võitis teist 
aastat järjest Eesti Koolispordiliidu 
MV murdmaasuusatamises

Võistlused toimusid 16.veeb-
ruaril Haanja suusaradadel. 
Konkureeris 16 gümnaasiumi 
ja 14 põhikooli Eestimaa erine-
vatest paikadest. Arvesse läks 
iga kooli 10 paremat tulemust + 
teatesõidu koht koef 2,0. Ülekaa-
lukalt võitis Otepää gümnaasium 
585 punktiga. Teine koht kuulus 
Tamsalu gümnaasiumile 463 
punktiga. Võistlustulemustega 
saab tutvuda Eesti Koolispordi-
liidu lehel www.koolisport.ee

KALMER TRAMM,
Otepää valla spordijuht

Otepää noorte murdmaasuusatajate tulemused
Otepää valla MV murdmaa-
suusatamises
toimuvad pühapäeval, 27. veeb-
ruaril Otepää suusastaadionil. 
Eelregistreerimine võistlusteks 
laupäevaks, 26. veebruariks e-mai-
lile: toomas.liiva@prokuratuur.ee 
või tel 517 5377.
Vanuseklassid ja distantsid: MN8 
(1997 ja hiljem sündinud) – 1km; 
MN10 (1995-1996) – T 1km / P 
2km; MN12 (1993 -1994) - 2km; 
MN 14 (1991-1992) – 2,5km; MN 16 
(1989-1990) – T 2,5km / P 5km; MN 
18 (1987-1988) - T 5km / P 7,5km; 
M (1966-1986) – 10km; N (1971-
1986) – 5km; M40 (1965 ja varem 
sündinud) – 7,5km; N35 (1970 ja 
varem sündinud) - 5km
Autasustatakse vanuseklasside I-
III kohta. Info tel. 554 2648 Kalmer 
Tramm, 517 5377 Toomas Liiva.

Eesti noorte MV mäesuusata-
mises
II etapp 24. veebr SL kell 10 
Tehvandi slaalomimäel
I etapp 27. veebr SL kell 10   
Tehvandi slaalomimäel.

Eesti MV mäesuusatamises
4. märtsil paralleelslaalom kell 18 
Väikesel Munamäel.
5. märtsil SL kell 10 Tehvandi 
slaalomimäel.
6. märtsil GS kell 10 Tehvandi 
slaalomimäel.

SPORT

JOHANNA SAAVASTE  6. jaanuar
ALEXANDER KAPP  8. jaanuar

RANELY PAKS  26. jaanuar
GERT SARV  30. jaanuar

TORMI KLAIS  31. jaanuar
ALEKS MÄGI  1. veebruar

GETERI OBJARTEL  16. veebruar

Tartu maratoni võitis ülekaalukalt Raul Olle
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23. veebruaril kell 19 koguneb 
eksliibriseklubi kultuurikeskuses
24. veebruaril kell 12 vabadus-
samba juures iseseisvuspäeva 
tseremoonia pärgade asetusega 
25. veebruaril Pühajärve puhke-
keskuses ans Brändy
26. veebruaril kell 19 kultuu-
rikeskuses iseseisvuspäevale 
pühendatud kontsert Paul Ruudi 
nim kergemuusikakoorilt
26. veebruaril Pühajärve puhke-
keskuses ans Bassein
26. veebruaril 8-15aastastele 
noortepäev «Talverõõm» Otepääl, 
info tel 765 5075
4. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Hea Story
5. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Nukker Kukeke
8. märtsil kell 19 kultuurikes-
kuses naistepäevapidu Seeliku-
küttidega, pääse 30 kr
11. märtsil kell 19 kultuurikes-
kuses teatritrupilt Arena komöö-
dia «Vabameelne abielu»
11. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Günf
12. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Kolmen
12. märtsil kell 20 Aakre rah-
vamajas naistepäevapidu See-
likuküttidega, pilet 50 kr, info 
ja laudade ettetellimine tel 528 
6225,  5394 5031
12. märtsil kell 21 Nõuni kul-
tuurimajas naistepäevapidu, 
tantsumuusika Jüri Homenjalt, 
pilet 40 kr
18. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Bassein
19. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Ragnar & Co 
19. märtsil kell 12 Nõuni kul-
tuurimajas piirkondlik (Palupe-
ra-Sangaste-Puka) noorte (3-18) 
lauluvõistlus Laulukarussell 2006. 
Iga vanuserühma (6 rühma) pari-
mad solistid esindavad koduvalda 
maakondlikul Laulukaruselli voo-
rul Otepääl.
25. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Naabri Valve
26. märtsil Pühajärve puhkekes-
kuses ans Hea Story

KULTUURI- JA SPORDIINFO

Sügisel korral-
das Tallinna 

kaubamaja koostöös firmaga L’Oreal 1. klassi 
lastele kogu Eestis joonistusvõistluse «Jõulu-
soov». Õpetaja Mai Plaat haaras kohe pakku-
misest kinni ja koos õpetajast tütre Merlega 
kaasati lapsed joonistustuhinasse.  Idee ise oli 
väga kodune: pildi keskele kerkis oma armas 
koolimaja, kahele poole kooli aga joonistas iga 
õpilane oma kodumaja. Ja kodule just niipalju 
aknaid kui tema peres elanikke. Just elanikke, 
siia hulka arvati ka lemmikloomad. Ning kõik 
need elanikud vaatasid pildil akendest välja. 
Kuidas aga südamest sündinud soovid teistele 
nähtavaks teha? Leiti siingi lahendus: soovid 
pandi korstnatest välja lendlema. Üle nelja 
tunni joonistati ja värviti pilti. Kaunis ta sai 
ja teele saadeti. 

Ühel päeval leiti Pos-
timehest teade: Puka lapsed on võitnud 

preemia. Preemiaks oli Tallinna kaubamaja 
lasteosakonna seina kujundamine esitatud 
tööga. Et osalejaid oli 77 koolist, oli rõõm ja 
üllatus suur, ikkagi meeldiv võit väikesele 
maakoolile. 

17. jaanuari hommikul kell 8 oli buss Tal-
linnast kohal ja sõit algas. Kuigi nii mõnelgi 
oli veel uni silmas, ei lasknud ärevus uinuda. 
Vaadati aknast välja ja tutvuti Eestimaaga. 

Kohale jõudnud lastele tutvustati veidi maja, 
siis võiski töö alata.

Sein, millele joonistus kanda tuli, oli päris 
suur: 6 x 2,5 meetrit. Kaubamaja kunstnikud 
olid lastele majade piirjooned ette joonista-
nud, et töö veidigi lihtsam oleks. Väikestele 
kunstnikele anti suured värvinõud ja pintslid. 
Peaaegu kõik lapsed asusid oma kodumaja joo-

nistama. Vaid kolm kohalikus kunstikoolis 
käivat tirtsu: Marlene, Anna-Liisa ja Pille 
said igaüks eraldi riietuskabiini kaunistada. 
Töö sujus üllatavalt hästi, lapsed olid väga 
tublid. Kui värv kippus natuke üle ääre mi-
nema, parandati viga täiskasvanute abiga 
ja töö jätkus.

Peale lõunat oli suur kunstitöö valmis, 
vaja vaid taevas siniseks värvida. Siin pidid 
juba täiskasvanud rohkem appi tulema. Et 
jõulud möödas, mõtlesid lapsed juba varakult 
välja uued soovid. Sellised, mida igal ajal ja 
kõigile soovida võiks. Rahu, kodu, tervist 
ja muud südamesseminevat. Seinamaal sai 
igati uhke.  Ka kolmes riietuskabiinis tegut-
sevad neiud olid hakkama saanud toredate 
piltidega: Marlene joonistas armsa südame 
ja selle tagant piiluva karumõmmi, Anna-
Liisa elegantse baleriini, Pille maalis ühele 
seinale suvepildi koos siili, mõmmi ja lindu-
dega, teisele südamliku muinasjututegelase 
ja südamega ümbritsetud roosi. Et kõik ikka 
teaksid, kes suure tööga hakkama said, jääd-

vustasid lapsed oma nimed seintele. 
Suur oli laste rõõm, kui kaubamaja tädid 

kõigile suure vaeva nägijatele kingikotid ulata-
sid. Tüdrukutele kingiti uhke pärlitekomplekt, 
märkmik ja suur kommituutu, poistele pärlite 
asemel mänguauto. 

Oli juba hämar, kui tagasiteele asusime.  
Päev oli läinud korda, seda tunnistasid nii 
Tallinna- kui Puka-poolsed osalised. Et maa-
lastel on huvialadega tegelemiseks tunduvalt 
vähem võimalusi kui linnalastel, on iga ette-
võtmine õpilastele teretulnud. Jätkuks ainult 
õpetajatel aega ja jaksu lastega tegelemiseks.
Kes soovib toredast päevast lugeda ja pilte 
vaadata, võib külastada Puka keskkooli ko-
dulehekülge.

ENE MARKOV,
lapsevanem

Puka lapsed maalisid Tallinna kaubamaja kauniks

9. veebruaril tähistatas 
Otepää suusamuuseum 
neljandat tegevusaastat 
uue atraktsioonitoa ava-
misega. Tegemist on inter-
aktiivse laskesuusatamise 
simulaatoriga, kus seinal-
olevale märklauale lendab 
püssist padruni asemel 
helendav valguskiir. Ruum 
on kujundatud nii, et män-
guritel tekiks võimalikult 
suur reaalsustaju spor-
divõistlustel viibimisest. 
Atraktsioonitoa sisustust  
on plaanis veel täiendada. 
Kavandatakse koostada  
stendid laskesuusatamise 
ajaloost ja paigaldada is-
tumiseks tribüünisarnased 
astmed. Suusamuuseum 
on avatud T-R 9-14 ja L 
10-13.

ELLE LUHTARU,
suusamuuseumi juhataja, 

tel 766 3670

Suusamuuseum avas atraktsioonitoa Valmis Otepää gümnaasiumi    
õpilaskodu

2005. aasta algusest võime öelda, 
et õpilaskodu on asukate vastuvõtuks 
valmis. Vanast amortiseerunud inter-
naadihoonest on saanud kena majutus-
paik. Rohkem kui 2 miljoni krooni eest 
on soojustatud välisseinad, vahetatud 
aknad-uksed, paigaldatud keskkütte- ja 
vahetatud elektrisüsteem, uuendatud 
tualett- ja duširuumid. Loodud on ma-
jutusvõimalus 40 õpilasele. Sügiseni 
jätkuvad tööd välisfassaadiga ja inventari 
muretsemisel. Loodame õpilaskodu avada 
kasutamiseks uuel õppeaastal.

Toimetulekuklassil uued ruumid
24. jaanuarist alates tegutseb Otepää 

gümnaasiumi toimetulekuklass praegu-
ses huvikoolis (endine vana algklassima-
ja). Endiste ruumide kesisus on asendu-
nud koduselt mugavate klassitubadega. 
Hetkel õpib toimetulekuklassis 2 õpilast 
+ 1 koduõppelaps. Lisaks töötatakse 
lihtsustatud õppekavaga lastega. Seoses 
ruumide avardumisega saame pakkuda 
õppimisvõimalust ka mujal koolides 
õppivatele toimetulekulastele. Lastega 
töötavad õpetaja Krista Aigro ja kasva-
taja Ilse Ivanova.

Eesti spordimuuseumi arendusdirektor Daimar Lell «võistlustules». Kõik 
külastajad said atraktsioonitoa avamisel käe valgeks.

12. veebruaril toimus Nõunis 
Palupera valla külade vastlapäev.  
Kullipesa mäele oli kogunenud  
üle saja inimese, kes said ühes-
koos veeta meeldiva ja sportliku 
päeva.

Tegevust jätkus kõigile. Päeva-
juhtide Ivo Lani ja Marika Viksi 
reipal eestvedamisel alustati võist-
lustega. Esmalt läbisid jõuproovi 
kõige väiksemad, kes vapralt 
mäest alla tuiskasid, mõnel isegi 
isa järele jooksmas. Kõige pikema 
liu sai nende hulgast Eleri, Teimo 
ja Steveri ees. Algkooli õpilaste 
hulgas oli edukaim Maarja, Janno 
ja Arturi ees. Vanemate koolilas-

te hulgas kasvavad arvatavasti 
pikimad linad Jüril, aga ega Trii-
nul ja Simolgi need lühikeseks 
jää. Segapaaris liulaskmises olid 
teistele ületamatud Boby ja Roby. 
Kombineeritud teatevõistluses oli 
osavaim võistkond, kuhu kuulusid 
Silver, Triinu, Stever ja Rainis. 
Palju elevust on igal aastal teki-
tanud reesõit, mis tänavu toimus 
esmakordselt küladevahelisena. 
Kõige kiiremad reesõitjad on 
tänavu Palupera vallas Neeruti 
külast. Võistkonda kuulusid Inga, 
Egeli, Tarvi, Kaspar ja Marek. 
Teiseks tuli Palupera küla ja 
kolmandaks alati tublilt esinenud 

Nõuni esindus. 
Kui kõik võistlused läbi, söödi 

koos vastlakukleid ja joodi kuu-
ma teed. Parimaid premeeriti 
auhindadega. Samuti said lapsed 
sõita saaniga, seda lõbu pakkus 
neile Kaja Väärsi. Suur tänu 
temalegi.

Õhtul toimus Nõuni kultuu-
rimajas hoogne vastlasimman 
ansambliga Seelikukütid. Siinne 
kultuurimaja polnud ammu nii 
palju rahvast mahutanud ja kõik 
tantsisid ja lustisid kuni hilis-
ööni.

Kogu see ettevõtmine sai teoks 
tänu MTÜ P-Rühm projektile, 

mida rahastas Kohaliku Oma-
algatuse Programm ja Palupera 
vallavalitsus. Organiseerimisel 
lõid kaasa ka Nõuni Maanaiste 
Selts ja Nõuni Külaselts.

Sama projekti raames on märtsi 
alguses tulemas Palupera valla 
külaliidrite koolitus ja valla jaa-
nipäev Paluperas.

Nädalavahetustel mängivad 
jäähokihuvilised valla erinevatel 
järvedel hokit, kellel huvi ja soov 
kaasa lüüa, võib võtta ühendust 
telefonil 513 9071.

KALEV LÕHMUS

Nõunis lasti vastlaliugu ja lustiti Seelikuküttidega 

Kohtumine Urmo Kööbiga
Reedel, 4. märtsil algusega kell 

16 Otepää kultuurikeksuses koh-
tub riigikogu sotsiaalkomisjoni 
liige Urmo Kööbi otepäälastega. 
Teemad: sotsiaaltoetused ja nen-
de maksmise uus kord, pensionid 
ja meditsiin.

Naabrusvalveteemaline 
koosolek

Otepää vallavolikogu turvako-
misjon kutsub vallarahvast naab-
rusvalveteemalisele koosolekule 
Otepää kultuurikeskusesse 7. 
märtsil kell 18.

Invaühingu liikmetele
23. märtsil kell 14 toimub Ed-

gari trahteris arsti loeng. Koh-
vilaud.

Otepää AMS üldkoosolek
12. märtsil algusega kell 11 toi-

mub aiandusmajas Otepää AMS 
liikmete üldkoosolek.

Päevakorras juhatuse ja revis-
jonikomisjoni aruanded, sõna-
võtud, uued tööplaanid, suvised 
ekskursioonid. Valitakse seltsile 
uus juhatus ja volikogu.

Liikmemaksude vastuvõtmine 
ja ekskursioonidele registreeri-
mine algab 1 tund varem.

T E A T E D

Võidutöö 
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AMETLIK INFO Keda või mida meenutada    
   Otepää mail 2005. aastal
800 a tagasi (1225) valmis Otepää Linnamäel piis-
kopiloss (esimene kiviehitus-kindlus Eestis), mis oli 
Läti Hendriku andmetel hästi kindlustatud. 

240 a tagasi (1. I 1765) elas Otepää kihelkonna kü-
lades 5700 inimest (koos saksa soost mõisarahvaga 
ca 6000). Rahvarikkaim mõis oli Arula (üle tuhande 
elaniku), järgnesid Otepää ja Pühajärve. Väiksemad 
mõisad olid Nüpli, Neeruti, Vidrike ja Kirikumõis. 
Arula Meema külas elas 445, Makita külas 98 ini-
mest.
225 a tagasi (1780) ilmus Põltsamaa pastori A. W. Hupeli 
sulest esimene Otepää Linnamäe kirjeldus. 
145 a tagasi (1860) ehitati ehitusmeister Veeberi juhti-
misel Otepää vana kiriku juurde 51m kõrgune torn.
140 a tagasi (6. XI 1865) sündis luuletaja ja Otepää ühis-
konnategelane Gustav Wulff-Õis (surn 9.01 1946).
130 a tagasi (8.X 1875) avati Nuustaku alevikus 
J. Hurda initsiatiivil ehitatud koolimaja ja alustas 
tegevust Nuustaku aleviku rahvakool (3 klassi). 
30 aastat tagasi paigaldati koolimaja asukohta mä-
lestustahvel.
115 a tagasi (1890) lõpetati Otepää kiriku rekonst-
rueerimine, mida oli alustatud 1898. aastal insener 
Gulecke plaanide kohaselt.
115 a tagasi (1890) asutati Otepää Karskuse Selts «Eda-
si». Pikka aega oli selle esimeheks Gustav Wulff-Õis.
110 a tagasi (1895) viidi esmakordselt läbi arheoloo-
gilised kaevamised Otepää Linnamäel. 
110 a tagasi (11.XI 1895) sündis Arula-Madsal tulevane 
skulptor, professor Ferdi Sannamees (surn 25. I 1963).
110 a tagasi (1895) avati Nuustaku postijaoskond.
105 a tagasi (22. III 1900) sündis Evald Laanepere, 
laulja ja pedagoog, Otepää gümnaasiumi direktor 1937-
1942 (surn 25. V 1990).
105 a tagasi (1. I 1900) sündis Nuustaku alevikus 
Hermine Vill (surn 1992), Otepää seltskonnaelu hing 
(laulja, näitleja, lavastaja, rahvateatri kostümeerija).
105 a tagasi (1900) elas Nuustku alevikus 1564 
inimest, alevikus oli 180 maja. Alevik asus Pühajär-
ve mõisa maal, mõisaomanikuks oli Landrath B. von 
Sievers. Alevikus tegutses 18 kaupmeest, üks kõrts, 
üks teemaja, hobupostijaam 6 hobusega.
100 a tagasi (2. I 1905) alustas Nuustakul tegevust 
Laenu- ja Hoiuühistu.
100 a tagasi (3. VII 1905) õnnistati äsjavalminud 
Päidla Muusika- ja Lauluseltsi maja (praegune Nõuni 
kultuurimaja).
100 a tagasi suvitas Pühajärve-äärses Kolga talus eesti 
romaanikirjanik Eduard Vilde. Siin kirjutas ta hulk 
romaani «Prohvet Maltsvet» peatükke.
95 a tagasi (IV-VIII 1910) veetis loominguliselt suve 
Pühajärve Kolga-Tedre talus kunstnik-skulptor Jaan 
Koort (1883-1935). Naabriperes (Kolga-Linnamäe 
talus)  peatus samal ajal kirjanik August Kitzberg, 
kellest J. Koort valmistas rinnakuju. Sellest perioodist 
pärineb J. Koortilt ligi 20maali.
95 a tagasi (2. IV 1910) asutati Otepää Tarvitajate 
Ühisus. Esimene ühistu kauplus avati 2. aprillil 1911.
95 a tagasi (1910) pühitseti Otepää uus kalmistu.
95 a tagasi (1910) võeti Nuustaku alevikus kasutusele 
tänavanimed.
90 a tagasi (1915) alustas Nuustaku progümnaasiumis 
õpinguid hilisem maalikunstnik Kristjan Teder 
(1910-1960), õppis Nuustakul 1915-1917.
90 a tagasi (16. XII 1915) sündis Otepää lähistel kirja-
nik ja kodu-uurija Madis Raju (surn 1. XII 1982).
80 a tagasi (1925) asutati Otepää Kaitseliidu kompanii, 
tegevliikmeid oli 60 ümber, pealikuks Elmar Lipping.
80 a tagasi (1925) pidas Pühajärve Sõsarsaartel esime-
se kongressi Tartus moodustatud Kultuuritahtelise 
Noorpõlve Koondis, mille juhtivateks jõududeks olid 
A. Annist ja A. Elango, esines ka Joh. Semper.
80 a tagasi (17.-21. IX 1925) viidi läbi Otepää ümbruses 
Eesti kaitseväe suurimad manöövrid, osales 8000 
sõjaväelast, lennuväeosad, soomusrongid ja tankid.
80 a tagasi (15. I 1925) sündis Pühajärve mail Viksi 
talus tulevane maadleja, maailmameister ja maadlus-
treener August Englas.
80 a tagasi (1925) moodustati Pühajärve mõisa lossi-
hoone baasil Turistide Kodu.
75 a tagasi (1930) andis Pühajärve Kaunistamise Selts 
välja brošüüri «Otepää–Pühajärve», koostajaks  tol-
lane Otepää gümnaasiumi õpetaja Konstantin Vanik.
75 a tagasi (1930) valmis Otepää linna algkoolihoone 
(Tartu ja Palupera tee nurgal). Maja hävis sõjatules 
21. augustil 1944.
    Jätkub... 

Koostas Heino Mägi

Palupera vallavalitsuses
• Määrati hooldaja kahele sügava 
puudega inimesele.
• Otsustati anda ühekordseid toetusi 
kogusummas 1700 krooni.
3. Anti korraldus Miti külas Pajomäe 
A-29 kinnistu 5492 m² maa tagastami-
seks Raimund Kallasele.
• Nimetati Palupera külas moodus-
tatud 3,8 ha  suurune maa-ala Pauli 
katastriüksuseks ja anti nõusolek Pa-
vel Sarapsonile maa ostueesõigusega 
erastamiseks.
• Nimetati Palupera külas moodus-
tatud 13 823 m² suurune  maa-ala 
Kungla katastriüksuseks ja anti nõus-
olek Randar Meile maa ostueesõigu-
sega erastamiseks.
• Anti korraldus ehitusloa väljastami-
seks Mae Juskele  veskihoone katuse 
rekonstrueerimiseks.
• 21. veebruaril 2005 lõppes Palupe-
ra vallavalitsuses avalik väljapanek 
Hellenurme Mõis maa-ala detailpla-
neeringu osas. Avaliku väljapaneku 
käigus kirjalikke ettepanekuid ega 
vastuväiteid ei tehtud.

Palupera vallavolikogus
• Võeti vastu Palupera puurkaevu 
maa-ala detailplaneering. Planeeringu 
avalik väljapanek korraldatakse Palu-
pera vallamajas 7. - 21. märtsini kell 
9-16. Kui avaliku väljapaneku käigus 
laekub detailplaneeringu kohta kir-
jalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, 
korraldatakse ühe kuu jooksul pärast 
avaliku väljapaneku lõppemist avalik 
arutelu.

Otepää vallavalitsuses
• Algatati Nüpli külas Siimu kinnistu 
ja Otepää linnas Lipuväljak 28a detail-
planeeringud.  
• Väljastati ehitusload: OÜle Balrock 
puurkaevu rajamiseks Sõjatamme 
maaüksusele Pühajärve külas; OÜle 
Otepää Lihatööstus Edgar toitlus-
tus- ja majutushoone püstitamiseks 
asukohaga Lipuväljak 2, Otepää; 
• Väljastati projekteerimistingimu-
sed: OÜle Jaotusvõrk Rain Ladva 
liitumisühenduse ehitusprojekti koos-
tamiseks; GMP Grupp ASi liitumis-
ühenduse ehitusprojekti koostamiseks 
Tennisevälja 1 ning Toomas Asseri 
eramu liitumisühenduse ehituseks 
Ojakalda maaüksusel Kääriku külas; 
ASile Teleekpert hotell-restorani 
sideliini ehitusprojekti koostamiseks, 
asukohaga Tennisevälja 1.
• Määrati hooldaja ühele valla ko-
danikule
• Määrati ühekordset abiraha seits-
meteistkümnele valla elanikule.
• Väljastati taksoveoluba ja sõiduki-
kaart FIE Priit Länikule,
• Tunnustati Tiiu & Tõnis OÜ ma-
jutusettevõtet Perajärve Talu kodu-
majutusena.
• Võttes aluseks laekunud avaldused 
maksti tormikahjude likvideerimi-
seks hüvitist Vana-Otepää majade 1 
ja 2 korteriühistutele ja Lutsu Turis-
mitalule.
• Anti luba korraldada üritused 35. 
Tartu maraton ja Kuldkala 2005.

 

Puka vallavalitsuses  
• Otsutati maksta toimetulekutoe-
tust detsembris  22 taotlejale.
• Otsustati maksta matusetoetust   
kokku 1500 krooni ulatuses (toetust on 
võimalik taotleda matuseid korraldaval 
majanduslikult raskes olukorras oleval 
isikul, samuti omasteta Puka valla 
elaniku surma korral tema matuseid 
korraldaval isikul) ja sünnitoetust 
kokku 3000 krooni ulatuses (1000 kroo-
ni sünnitoetust makstakse peale lapse 
sünni registreerimist lapse  vanemale, 
kelle elukoha andmed on vähemalt 6 
kuud enne lapse sündi kantud Puka 
valla elanike registrisse). 
• Toetati majanduslikult raskes olu-
korras olevaid abivajajaid kokku  5300 
krooni ulatuses.   
• Väljastati ehitusluba OÜle Jaotus-
võrk Aalte 10 kV haruliini, komp-
lektalajaama ja 0,4 kV kaabelliini 
ehitamiseks Kibena külas ning 0,97 km 
kaabelliini ehitamiseks Vaardi külas.
• Kinnitati 2005. aasta eelarveaastaks 
kulude arvestuslik maksumus ühe 
lapse kohta: Puka lasteaias 2190 
krooni, Aakre lasteaed-algkoolis 1657 
krooni ja Puka keskkoolis 881 krooni.
• Väljastati kasutusload Ado Õigusele 
garaaži kasutamiseks, Ahti Tiirmaale 
töökoda-puukuuri ja majanduskeldri 
kasutamiseks.
• Nõustuti Pühaste külas asuva Rohu 
maaüksuse, suurusega 15,39 ha, riigi 
omandisse jätmisega.
• Puka vallavolikogu istungil 25. jaanua-
ril  kinnitati Puka valla 2005. a eelar-
ve mahuks kokku 16 397 026 krooni.

Palupera vallavanem Terje Korss 
võtab põgusalt kokku valla möö-
dunudaastased olulisimad sünd-
mused.
Hulk projekte leidis kaasrahastamist
• Vallavalitsuses alustas tööd aren-
dusnõustaja Aili Keldo, kelle üles-
andeks on kohapealsete projektiideede 
ärgitamine, nõustamine taotluse vor-
mistamisel, projektide kirjutamisel ja 
aruandluse koostamisel. Möödunud 
aastal rahastati 6 projekti kogumak-
sumusega 47 tuhat krooni. Välja on 
kujunemas ka koostöö külaesindajate-
ga külaliidrite koolituse, külaseltside 
asutamise, arengukavade koostamise 
jms osas
• Projekt «Palupera põhikooli reno-
veerimine» läbis edukalt «Kohaliku 
füüsilise elukeskkonna arendamise 
programmi» (RAK meede 4.6) eelvooru 
ja sai KOIT kava eelistusnimekirja. 
Renoveerimistöödega alustatakse sel. 
aastal.
• Kevadel telliti Kullipesa veetorusti-
ku projekteerimistöö (47 tuh krooni) ja 
sügisel alustati ka projekti «Kullipesa 
elamute veesüsteemide rekonstrueeri-
mine» elluviimist. KIK SA finantseeris 
projekti 898 tuhk rooniga, vald lisas 
109 tuh krooni.
• Jätkus projekt «Bussiootepavil-
jon», mille käigus paigaldati paviljon 
Neeruti lasteaia bussipeatusse. Viis 
bussipeatust said uued pingid.
• Projekti «Palupera küla kahe avaliku 
rajatise parendamine» raames rekonst-
rueeriti Palupera mõisapark ja Pa-
lupera põhikooli staadion ning ob-
jektide hooldmiseks osteti murutraktor. 
Põllumajanduse ja maaelu arendamise 
programm finantseeris projekti 691 tuh 
krooniga, vald lisas 327 tuh krooni. 
• Hellenurme mõisapargis jätka-
ti rekonstrueerimistöödega (120 m² 
geotekstiilil kruuskillustiku sõelmetega 
kaetud tee ehitust) 29 tuh krooni eest 
(sh 25,5 tuh krooni KIK SA).
• Valmis detailplaneering Mõisa Aed, 
ala sai dendroloogilise hinnangu ja ehi-

tusgeoloogilise uuringu aruande ning 
sõlmiti tööettevõtuleping projektibüroo 
Filia OÜga Lõuna-Eesti Hooldekeskuse 
kompleksi ehitusprojekti koostamiseks. 
Rahastajaks EV Sotsiaalministeerium. 
Ehitustöödega loodetakse alustada 
aastal 2005. 
• Projekti «Loodusturism – Elva 
puhkepiirkonna säästva arengu 
võti» lõpetamisel jäi vallavalitsusele 
hulk temaatilisi videokassette ja raa-
matukesi ning lauamänge.
• osaleti Kagu-Eesti Jäätmekeskus 
ASi, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutuse (VVV SA) töös ja Tartu 
maratoni nelikürituse korraldamisel. 
• VVV SA liikmete Elva jõe ühisprojekt 
sai rahastuse Phare CBC-st, mille raa-
mes saame tänavu Elva jõe äärde Lus-
timäele uue puhkekoha (varjualune, 
lõkkekoht, 2 pink-lauda, ökokäimla, 
infotahvel, ujuvsild).
• Alguse sai koostöö 2007. aastani 
kestva rahvusvahelise Via Hanseatica 
projekti partneritega (rahastajaks 
Interreg III B jt partnerid).   
• Palupera põhikool viis ellu kolm 
projekti: 
- «Loodusele lähemale» (toetajaks KIK 
16 tuhat krooni) 
- «Sportlik-kultuuriline koolivaheaeg» 
kahe projektina (kult.ministeeriumi 
toetus kokku 10,3 tuhat kr)
- Tiigrihüppe SA toetas Palupera 
põhikooli 3 arvutikomplekti ostu 7,4 
tuh krooniga, valla osalus oli 15,3 tuh 
krooni.
• Nõuni ja Hellenurme raamatukogud 
said kultuuriministeeriumilt arvuti-
komplektid (sh printer), sihtsuunitlu-
sega lugejatele kasutamiseks (23,5 tuh 
krooni / komplekt)

Valla muudest ettevõtmistest
• 4. juunil tähistati Palupera valla 
12. aastapäeva. 2004. aasta lõpust on 
Palupera vallal oma vapp ja lipp. Viis 
majapidamist/organisatsiooni said tun-
nustuseks mastivimpli.

• Valmis Palupera valla teeregister 
(68 teelõiku kogupikkusega 86,253 km). 
Inventariseeritud teede andmebaasi 
koostas AS Regio (27 tuhat krooni)
• Ehitati ja remonditi 8 teetruupi ning 
29 km vallateid.
• Alustati Palupera mõisa endise lin-
numaja restaureerimistöödega.
•Nõuni kontorihoonele paigaldati vih-
maveesüsteemid.
• Rekonstrueerimistöödega jätkati 
Nõuni kultuurimajas: saali lagi 
sai uue Isotex-katte, remonditi lava, 
pööning soojustati puistevillaga ja 
renoveeriti elektrisüsteem. Tööde ko-
gumaksumust 145 tuh krooni toetas 
Hasartmängumaksu nõukogu 55 tuh 
krooniga.
• Palupera puurkaevule paigaldati  
filterseade raua ja mangaani ärastami-
seks, Hellenurme keskasula reovee 
biopuhastile rajati piirdeaed.

Huvitegevus elavnes jätkuvalt
• Toimusid Hellenurme 44. võrkpalli 
karikamängud.
• Valgamaa talimängudel saavutati 
II grupi arvestuses I koht, üldkokku-
võttes III koht.
• Toimus X mälumänguturniir Palu-
pera valla karikale (8 võistkonda)
• MTÜ Hellenurme Noortekeskus  
alustas noortediskodega, eestvedajaks  
Karli Pastak
• Palupera valla Memmeks valiti 
Elsa Komleva.
• Valla mälumängijate esindus osales 
Eesti Mälumänguliidu poolt korralda-
tud võistlustel «Külakilb». 21. koht 
andis pääsu poolfinaali.
• Asutati Nõuni Külaselts.
• Moodustati Nõuni kultuurielu 
aktiivgrupp.
• Esmakordselt korraldati jalgratta-
matk «Tunne oma koduvalda».
• Valgamaa uimastiennetusnõukogu 
toetusel korraldati koolitus «Omad 
teadmisi – oskad aidata».

Palupera vallal oli edukas projektiaasta



24. veebruar 2005 7

LINDA LIIV
26. III 1936 – 26. I 2005

ENN METSANDI
7. X 1940 – 24. I 2005

ELLEN MÄRTSON
22. IV 1926 – 23. I 2005

IDA JAAGUMETS
11. IV 1912 – 2. II 2005

KALEV KASEPUU
16. V 1947 - 15. II 2005

ILO-HELJO REIJO
3. XI 1936 - 15. II 2005

ALEKSANDER ZEIK
3. I 1910 - 5. II 2005

Mälestame 

MEETA MILJANIT
Tunneme kaasa omastele

Otepää päevakeskus-hooldekodu pere

RUDOLF TÄPSI
2. VII 1905 - 2. II 1990

15. surma-aastapäeval mälestavad ja 
leinavad lesk, pojad järeltulevate põlvkon-

dadega ning kõik sugulased ja tuttavad

Unehõlma memme süda vajus,
mälestused helged maha jäid.

    Armast ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

ANNA MITTI
21. X 1913 - 13. II 2005

mälestab poeg Rein perega

Mälestame naabrimemme

 ANNA MITTI
 ja tunneme kaasa Mare perele 

ämma,vanaema ja vana-vanaema 
surma puhul.

Kaja, Klarissa, perekonnad Riivald, Aigro, 
Rebane ja Paavo

Südamlik kaastunne Viivi Hermannile 
kalli venna

OLEV KALDE
kaotuse puhul.

Töökaaslased Pühajärve puhkekeskusest

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Leale perega kalli 
ema, ämma ja vanaema

AKSELLA TÜRGI 
surma puhul.

Töökaaslased Otepää kaubakeskusest

Südamlik kaastunne Leale perega ema, 
ämma ja vanaema

AKSELLA TÜRGI
surma puhul.

Kaubandustöötajate a/ü ja endised töö-
kaaslased kooperatiivist

Olid kuldsed Su töökad käed. 
Oli kuldne Sul süda sees...
Nüüd vaid mälestus jäänd 

kõigest sellest on meil.

Südamlik kaastunne Elsale, Leale ja Helile 
armsa ema

AKSELLA TÜRGI
20. I 1920 - 17. II 2005 

surma puhul.

Ansambel Relami ja Evi

Südamlik kaastunne Leale, Elsale ja 
Hepule perega kalli ema, vanaema ja 

vanavanaema

AKSELLA TÜRGI
surma puhul.

Perekond Orasson

Südamlik kaastunne Leale perega 

AKSELLA TÜRGI
surma puhul.

Kopli 1a elanikud

Aeg annab kõik mul tagasi, 
ei emasüdant iialgi...

Kallis Elsa perega! Südamlik kaastunne

 KALLI EMA 
kaotuse puhul.

Malle, Roland, Õnne, Evi, Silvi

Avaldame kaastunnet 
Ülo Türgile ema 

AKSELLA TÜRGI 
surma puhul.

Pühajärve Jahiselts

• 29. jaanuari õhtul juhtus liiklusõnnetus Otepää-Sangaste tee 
33. kilomeetril, kus Silja (43a) juhitud VAZ sõitis otsa ootama-
tult teele jooksnud alkoholijoobes Urvele (47a).
• 30. jaanuari õhtul laenutati Kuutsemäe laenutusest mootor-
saan, mida tähtajaks ei tagastatud. Saani laenutanud isiku 
esitatud kontaktandmed osutusid valeks.
• 31. jaanuari hommikul juhtus liiklusõnnetus Pühajärvelt 
väljasõidul Kuutsemäe poole, kus sõiduauto BMW kaldus libeda 
tee tõttu vastassuunavööndisse ning sõitis vastu puud. Avarii 
teinud sõidukile sõitis omakorda otsa vastassuunast tulnud 
sõiduauto Škoda. 
• 31. jaanuari pärastlõunal juhtus liiklusõnnetus Aakres, kus 
sõiduauto Volkswagen kaldus libeda tee tõttu vastassuunavöön-
disse ja põrkas kokku vastutuleva sõiduautoga Toyota.
• 7. veebruaril teatas Kuutsemäe puhkekeskuse esindaja 3 
päeva varem laenutatud ja tähtajaks tagastamata jäetud lu-
melauavarustusest.
• Ajavahemikul 5.-9. veebruaril on tungitud Pedaste külas 
asuvasse tallu ja selle kõrvalhoonetesse ning varastatud 
mootorratta K750 mootor ja raam, invaliidiauto mootor ning 
elektrimootor. 
• 9. veebruari lõuna ajal juhtus liiklusõnnetus Pühajärve  
Pukamõisa tee 6. kilomeetril, kus Martini (20a) juhitud Audi 
80 kaldus kurvis libeda tee tee tõttu vastassuunavööndisse ja 
põrkas kokku vastutulnud Opel Vectraga, mida juhtis Urmas 
(42a). Inimesed õnnetuses viga ei saanud.
• 10. veebruaril teatas Väikese Munamäe suusakeskuse esin-
daja, et eelmisel päeval laenutas üks mees keskusest samaks 
päevaks neli paari mäesuuski, kolm paari saapaid ja neli paari 
suusakeppe. Kokkulepitud ajaks laenutaja suusavarustust ei 
tagastanud. 
• 11. veebruari õhtul juhtus liiklusõnnetus Pühajärve- 
Pukamõisa tee 5. kilomeetril, kus lätlase Armandsi (31a) ju-
hitud Toyota sõitis ilmastikuoludele mittevastava sõidukiiruse 
tõttu teelt välja ning rullus üle katuse. Inimesed õnnetuses 
kannatada ei saanud.

POLITSEIINFO

5. veebruari hommi-
kul kogunesid seitsme 
Võrtsjärve ümbruse 
valla võistkonnad 
Puka keskkooli juurde, 
et osaleda XXIII Võrts-
järve talimängudel. 

Esimeste spordialadena 
algasid naiste ja mees-
te korvpall, kabe, male, 
lauatennis ning laskmine. 
Spordiväljakul algas laste 
tillusuuskadega sprint ja 
mäel laste kelgutamine. 

Enim pealtvaatajaid oli 
kindlasti kogunenud val-
lamaja lähistele suusa-
võistlustele, kuna kohal oli 
helibuss ning võistlejaid lõ-
bustas Leino Einer. Pealt-
vaatamise ja võistlemise 
lusti pakkusid ka vallajuh-
tide mitmevõistlus, reesõit, 
uisutamine ning esimest 
korda talimängude kavas 
olnud curling. 

Kell 17 kogunesid võist-
lejad ja pealtvaatajad Puka 
rahvamajja, et osaleda ja 
kaasa elada mälumän-
gule.

Samal ajal kui võistlejad 
võistluspaikades võistlesid, 
oli vallamajas töötaval sek-
retariaadil kiire aeg, tuli 
kokku võtta tulemusi ja 
valmistada ette auhindu.

Lõpuks jõudiski kätte 
autasustamishetk. Naiste 
korvpallis tuli võitjaks 
Puka naiskond Kolga-
Jaani ja Tarvastu ees. 
Puka võidukas naiskonnas 

mängisid Piret Müür, Mari 
Piir, Maia Looskari, Mirja 
Sarapuu, Merli Miljan, 
Janika Stets, Kadi Alavee, 
Kaire Laks. Meeste korv-
pallis saavutas Puka 
meeskond kolmanda  
koha võitja Rõngu ja tei-
seks tulnud Rannu järel. 
Puka valla meeskonnas 
osalesid Andres Rosen-
berg, Andrus Renter, Erki 
Saarmann, Miko Sarapuu, 
Renee Hunt, Riivo Tutk, 
Arvo Kaldmäe, Maario 
Kleinson.

Autode lumerajasõidus 
tuli esimeseks Põdrala 
valla võistkond, teiseks 
Kolga-Jaani ja kolmandaks 
Viiratsi võistkond.

Teatesuusatamises 
oli parim Puka võist-
kond, teine Tarvastu ja 
kolmas Viiratsi. Puka valla 
võistkonnas osalesid Aiki 
Aigro, Sven Maschorov, 
Ene Aigro, Kunnar Vahi.

Uisutamises esines 
tublilt Puka valla võist-
kond koosseisus Karoline 
Mekk ja Neeme Riis, kes 
tuli Tarvastu valla järel 
teiseks, kolmandaks jäi 
Rõngu valla võistkond.

Laste tillusuuskadega 
sprindis tulid võitjaks Tar-
vastu võistlejad, teiseks 
jäid Rõngu ja kolmandaks 
Kolga-Jaani võistlejad.

Reesõidu võitja oli 
Puka võistkond koossei-
sus Heikki Kadaja, Kunnar 

Vahi, Raul Kull, Eve Kull, 
Maris Kärson, teiseks 
jäi Rõngu ja kolmandaks 
Kolga-Jaani.

Laste kelgutamises 
saavutas Puka valla 
võistkond kolmanda 
koha Viiratsi ja Kolga-
Jaani järel. Võistkonda 
kuulusid Karl Kadaja, Arvi 
Neemeste, Sander Märs, 
Martin Nurmetu, Sigrit 
Osak, Sirle Osak, Inge 
Undrits, Kadri Popov.

Tublilt esines Puka 
valla curlinguvõistkond 
koosseisus Karin Kõiv ja 
Lauri Looskari, kes tuli 
Rõngu ja Põdrala järel 
kolmandaks.

Vallajuhtidest olid  osa-
vaimad Põdrala vallava-
nem ja volikogu esimees, 
teiseks jäid Kolga-Jaani 
volikogu esimees ja valla-
vanem ning kolmandaks 
Puka vallavolikogu esi-
mees Heldur Vaht ja valla-
vanem Heikki Kadaja.

Kabes oli parim võist-
kond Rannust, teiseks jäi 
Puka võistkond koosseisus 
Enno Allev, Karl Juus, 
Elle Luik, kolmandaks 
Rõngu võistkond. Males 
võitsid Rõngu võistlejad, 
teised olid Tarvastu ja 
kolmandad Põdrala ma-
letajad. Lauatennises 
olid parimad mängijad 
Viiratsist, teiseks tulid 
Tarvastu valla võistlejad ja 
kolmandaks Puka valla 

võistkond koosseisus Rita 
Vaht, Andrus Looskari, 
Jaanus Hiiemäe.

Laskmises olid täpse-
mad Puka valla võistle-
jad Aire Jaama, Kunnar 
Vahi, Enno Plado, järgne-
sid Viiratsi ja Rõngu valla 
võistlejad.

Mälumängus olid tai-
bukamad Rõngu, Puka 
ja Tarvastu võistkonnad. 
Puka võistkonna koos-
seisu kuulusid Toivo Pun-
ga, Eerik Müts, Ants Kal-
lis, Toomas Orumaa, Agur 
Ostrak.

Laste mälumängus oli 
tublim Puka võistkond 
koosseisus Joel Hainsalu, 
Mari Kaldmäe, Reesi Riis, 
Mati Lepasaar, teiseks jäi 
Tarvastu valla võistkond 
ja kolmandaks Rõngu valla 
võistkond.

Õhtu kultuurilise osa 
eest hoolitses Leino Einer. 
Tantsuks mängis ansam-
bel PS Troika.

1969. aastal Võrtsjärve 
piiravate majandite juh-
tide poolt algatatud ilus 
traditsioon on tänapäeval 
jätkumas valdade koostöö-
na ning tänavused Võrts-
järve talimängud olidki 
Puka valla korraldada.

Soovin kõigile osalenuile 
ja mängude korraldajaile, 
et head tahtmist jätkuks 
ka edaspidi.

LEA TREES,
Puka vallavalitsuse sekretär

Pukas toimusid XXIII 
Võrtsjärve talimängud

Suur saal 300 kr/h
Saal (laup, pühap) 180 kr/h
1/3 saali 150 kr/h
Sulgpalliväljak   60 kr/h
Korvpall (üksikisik)   25 kr/kord
Jõusaal (kell 8-17)   20 kr/kord
Jõusaal (kell 17-22)   40 kr/kord
Jõusaal (õpilane)   20 kr/kord
Jõusaali kuukaart (õ)   50 kr
Jõusaali kuukaart (t) 200 kr
SH magnetkaart   50 kr
Aeroobikasaal 100 kr/h
Koosolekuruum 100 kr/h
Saun  200 kr/h
Duši kasutamine   10 kr/kord
Saun (üksikisik) N,R     25 kr/kord
Lauatennis (laud)   20 kr/h

OTEPÄÄ SPORDIHOONE TEENUSTE HINNAKIRI

Lisainfo tel 766 3677     spordihoone@otepaa.ee

Mis on kõige huvipakkuvam 
kinnisvaraobjekt?
Mis on kõige huvipakkuvam 
kinnisvaraobjekt?

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

Analüüsides siinkohal Otepääl ja selle lä-
hipiirkonnas tehtud tehinguid ning klientide 
soove, peab tõdema, et kõige enam tuntakse 
huvi suvekoduks ümberehitamiseks sobivate 
talumajade vastu. Üldjuhul on tegu vaikust 
ja privaatset puhkevõimalust otsiva linlase-

ga, kelle sooviks ca  3-5ha suurune maa-
lapp koos taluga, et jõuaks seda vastavalt 
ka aastaringselt korras hoida.

Majade ning talude hinnavahemik on 
väga lai, sõltuvalt asukohast, kinnistu 
suurusest ning hoone korrasolekust, 

jääb see vahemikku 125 000 (Otepäält 15 km, 7,5 ha, halb 
juurdepääs) – 1 100 000 (Otepäält 2km, järve kaldal 2,2 
ha, hea juurdepääs) krooni. Majade puhul peeti oluliseks 
kommunikatsioonide olemasolu ning otsiti siiski heas korras 
elamuid. Ka mugav juurdepääs ning naabrite olemasolu olid 
otsuse langetamisel määravad. Huvi oli kõrge ka korterite 
osas, siinkohal ostjateks küll peamiselt kohalikud elanikud. 
Korterite hinnavahemik jääb 260 000 (42m², 3. korrus) – 450 
000 (83,5 m², 3. korrus, uus, viimistlemata) krooni vahemikku. 
Vähem sai tehinguid tehtud maatükkidega, kuid hinnatase 
jääb 125 000 (krunt Otepääl 900 m²) – 465 000 (1ha, järve 
lähedal) krooni piiresse.

 Üldjoontes on kohalik turg väga aktiivne ning ka huvilisi 
küllalt palju. Kindlasti soovitaks neil, kes kinnisvara osta, 
müüa või üürida plaanivad, esmalt julgemini konsulteerida, 
sest ühiselt leiame sobivaima lahenduse.
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Anni Butiigis 
MÜÜGIL 
SEEMNED

avatud:  
E - R 10-18
L  10-16
tel 765 5423

Ostame kasvavat 
metsa, metsamaad 
ja raieõigust 
hind kuni 120 000 kr hektar, 
(läbi raiutud ja hüpoteegiga)
• Ettemaksu võimalus
• Maamõõtmine
• Nõustamine 
• Ostame vanu taluhooneid
Tel 489 4055,  510 3173,  511 0415,  517 9566
Faks 633 5576.   Aadress: Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

MÜÜA 
elamukrundid 

Otepää aedlinnas 
Sulaojal

www.otepaamaja.ee
Tel 505 5545

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

  

SUUR MOOTORSAAGEDE 
ALLAHINDLUS

Müügil uued saemudelid.
Tule ja tutvu!

Talvine lahtine ketiõli 12 kr/l

 Valga põik 3
Otepää

Firma Nikpo teeb katlama-
ju, keskküttesüsteeme ja 
tehnikatöid. Garantii. Tel 
506 8509.

Müüa 80 bassiga punane 
akordion Weltmeister. 
Helistada tel 527 3084 
(õhtuti).

Soovin üürida 1toalist 
ahiküttega korterit või 
tuba. Tel 5593 6728.

Üürile anda 2- ja 3toaline 
korter Otepääl. Tel 529 
4014.

Müüa küttepuid: erinevad 
pikkused, transpordivõi-
malus. Tel 521 6874.

Ostan kinnistu Otepää 
lähedal. Tel 510 2175.

Välja üürida 2-toal mug 
korter. Tel 5805 3751. 

Üüritakse 2-4 toal korter. 
Müüa 1toal ja 3toal kor-
ter. Tel 5805 3751.

Müüa lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 
511 7109 või 767 1709 (õh-
tuti).

Müüa 2-kohaline diivanvoo-
di, 2 tugitooli, lisaks tasuta 
uus 2x3 vaibariie. Tel 513 
4951, 765 5265.

JALATSITE REMONT 
igal kolmapäeval 

kella 9-14 

Lipuväljak 22a.

Laupäeval, 5. märtsil
ansambel Lament

DJ Arno Kukk

Reedel,11. märtsil  ja laupäeval, 12. märtsil
ööklubi 11. AASTAPÄEVA pidustused

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

Võtab müüki talu, järve-
äärse kundi, 2-4toalise 
korteri, maja ja muud 
kinnisvara. 

Üürime korteri või maja-
osa Otepääl. 

           Korraldustoimkond tänab 
kohalikke ja Lõuna-Eesti toetajaid:

Avallone Lõuna-Eesti 
Hotell Bernhard 

Kauplus 2
Mülleri Kelder

Edgari Külalistemaja
Scanwood

Techne Töökoda 
Palupera vald 

AS Mehka Otepää 
G.Wulff - Õie muuseum

Elve pood
Kääriku puhke-ja spordikeskus

Otepää päästeamet
Otepää Ehitus 

Otepää turismiinfokeskus 
Otepää vallavalitsus  

Teedevalitsus 
Marta FM
Ruut FM  
Ring FM 

Skorpion Turvateenistus
ja paljud teised

Kuldkala 2005 – jälle rekord

Otsime korstnameistrit.  
Tel 516 8655.

Avatud uus kasutatud riiete 
kauplus Otepääl  (sissepääs 
Munamäe tn 8) E-R 10-17.


