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Asutatud 
1932

Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

1. aprill – Otepää linna sünnipäev
Otepää linna sünnipäeval võib 

kohata tänaval, koolides ja teistes 
asutustes kommikotiga karu  sün-
nipäevamaiust pakkumas. 

1. aprilli õhtul kell 18 ootame 
kõiki linlasi kultuurikeskusesse 
sünnipäevakontserdile, kus esi-
nevad noortekeskuse näitetrupp, 
line-tantsu grupp ja noored muu-
sikud Otepää muusikakoolist. 
Noortedisko algab kell 20.

Samas toimub laste joonistus-
võistluse «Talvepealinna mee-
leolud» näituse avamine. Tal-
vepealinna raames korraldatud 
joonistusvõistlusele laekus üle 30 
töö. Parimatele noortele kunst-
nikele jagatakse ja loositakse 
kohapeal auhindu. Konkursi au-
hinnad panid välja Otepää valla-
valitsus, Pühajärve puhkekeskus 
ja Ansomägi. Võisteldi kahes 
vanuserühmas. Viieliikmeline 
žürii valis välja kolm parimat 
kummastki rühmast. Võitjateks 
osutusid Artti Aigro, Ereli Viks, 
Elo Peterson, Arno Saar, Anne-
Maria Krüünvald, Triin Tigane.

Algas loodushoiutoetuste 
taotluste vastuvõtt

Otepää looduspargi administ-
ratsioon teatab, et taotlusi loodus-
hoiutoetuste saamiseks võetakse 
vastu kuni 10. aprillini.

Vastavalt keskkonnaministri 
määrusele on loodushoiutoetust 
õigus taotleda Otepää loodus-
pargis või Otepää hoiualal asuva 
kinnisasja maad õiguslikul alusel 
kasutataval valdajal (omanikul, 
rentnikul, ajutise kasutusõiguse 
alusel kasutajal), kui sellel maal 
toimub kaitsekorra või kaitse-
korralduskava kohaselt vajalik 
poolloodusliku koosluse ilmet ja 
liigikoosseisu tagav tegevus. 

Taotlust on võimalik täita elekt-
roonselt internetiaadressil http://
niidud.envir.ee asuval andmevor-
mil, valides korraldajaks Otepää 
LPA. Lisaks taotlusele tuleb saata 
Otepää looduspargi administrat-
sioonile (aadressil Kolga tee 28, 
Otepää) kinnisasja valdamise õi-
guslikku alust tõendav dokument 
ning hooldatava ala skeemkaart. 
Samuti võib tulla ka looduspargi 
administratsiooni kohale ning 
täita taotlus kohapeal.

Loodushoiutoetuse korda re-
guleerivad seaduseaktid ning 
taotluste vormid on saadaval ka 
Otepää looduspargi kodulehekül-
jel www.otepaaloodus.ee tegevuse 
valdkonna all.
Lisainfo tel 765 5876 Margit Turb.

Aprilli keskel algab metsa-
des raierahu

Otepää looduspark teavitab met-
saomanikke, et tulenevalt Otepää 
looduspargi kaitse-eesmärkidest 
ja kaitsekorralduskavast on alates 
15. aprillist kuni 31. juulini met-
sades raierahu. Vastavalt kaitse-
korralduskavale on looduspargi 
territooriumil sesoonse raiekeelu 
rakendamine vajalik, et vähenda-
da kevadsuviste raiete kahjulikku 
mõju metsaelustikule, alustaimes-
tikule ja kasvamajäänud puudele 
ning metsa puhkeväärtusele.
Lisainfo Priit Voolaid tel 765 5876.

Kaubandustegevuse seadus 
ja majandustegevuse registri 
seadus jõustusid 15. april-
lil 2004. Neis on sätestatud 
uued nõuded kaubandus- ja 
toitlustustegevusele.

Olulisema muudatusena pea-
vad kõik kaubanduse ja toit-
lustamisega tegelejad olema 
registreeritud majandustegevuse 
registris. Selleks tuleb esitada 
registreerimistaotlus kohalikule 
omavalitsusele ja tasuda vallava-
litsuse arvele riigilõiv 300 krooni. 
Kauplemisluba ettevõtjale enam 
ei väljastata. Seaduse kohaselt 
kehtivad senised kauplemis-
load 15. aprillini 
2005. Kõnealus-
te seadustega 
saab tutvuda 
www.riigiteata-
ja.ee

Registreering 
on tähtajatu, 
kuid ettevõtja 
peab oma tegevuse lõpetamisest, 
peatamisest või muutmisest in-

formeerima kohalikku omavalit-
sust ning iga aasta 15. aprilliks 
kinnitama oma registreeringu 
õigsust. 

Tänavakaubanduse müügikoh-
tades kauplejaid majanduste-

gevuse registrisse ei kanta. 
Registreering tehakse tä-
navakaubanduse või ava-
likul üritusel kaubanduse 
korraldajale, kes väljastab 

kauplejale müügipileti. Taotluste 
blankette saab nii majanduste-
gevuse registri koduleheküljelt 
http://mtr.mkm.ee/ kui ka valla-
valitsuse kantseleist.

Registreeringu tegemise kohta  
ettevõtjat eraldi ei informeerita, 
seda saab kontrollida internetist 
eespool viidatud aadressil. 
Majutusettevõtted peavad taotle-
ma tunnustuse 

Kõik külaliste majutusega tege-
levad ettevõtjad peavad omama 
tunnustust. Seda, kas ruumid on 
öömaja pakkumiseks sobilikud, 

hindab igas vallas vastav 
komisjon. Majutusteenuse 
pakkumiseks tuleb valla-
valitsusele esitada taotlus 
ja täita taotluse lisa (vt 
majandus- ja kommuni-
katsiooniministri määrus 
«Majutusettevõtetele esi-
tatavad kohustuslikud 

nõuded ja majutusettevõtete 
tunnustamise kord» ja selle lisa 

2). Esitada tuleb ka ruumide või 
hoone kasutusõigust kinnitav 
dokument, tervisekaitsetalituse 
otsus nõuete täitmise kohta ning 
päästeteenistuse otsus ettevõtte 
tuleohutusnõuetele vastavuse 
kohta.

Majutusettevõtte tunnustami-
seks tuleb tasuda riigilõiv 100 
krooni vallavalitsuse arveldus-
arvele. Kui avaldus ja esitatud 
dokumendid vastavad nõuetele 
ning riigilõiv on tasutud, kontrol-
lib komisjon 15 tööpäeva jooksul 
ettevõtte vastavust. Kui komisjon 
leiab, et kõik on korras, teeb ta 
ettepaneku vallavalitsusele, kes 
väljastab majutusettevõtte tun-
nistuse. 

Vajalikud dokumendiblanketid 
saab kätte valla koduleheküljelt. 
Majutusega tegelevad ettevõtjad 
peavad teenuse seadusega vasta-
vusse viima 15. aprilliks 2005. 
Muudatustest avalike ürituste kor-
raldamisel Otepää vallas

Käesoleva aasta 1. veebruaril 
jõustus uus avaliku korra eeskiri. 
See volikogu määrus reguleerib 
korda Otepää valla avalikes koh-
tades ning annab juhised avalike 
ürituste korraldajatele. 

Oluline on teada, et vastavalt 
eeskirjale tuleb igasugune tege-
vus vallas korraldada nii, et see 
ei halvendaks elukeskkonda, ei 
ohustaks kellegi elu, tervist või 

vara ega häiriks kaasinimeste 
rahu. Öörahu Otepää vallas on 
suvisel ajal (01.06.-31.08) kella 
24.00-05.00, muul ajal 23.00-
06.00. See muidugi ei tähenda, 
et päevasel ajal põhjendamatult 
kaaskodanike rahu võiks häiri-
da.

Eesmärgiks on seega kõikide 
valla elanike heaolu tagamine. 
Neil, kes soovivad valla avalikes 
kohtades üritusi korraldada, tu-
leks tähelepanu pöörata määruse 
IV osale. 

Avaliku ürituse korraldamiseks 
tuleb nõutada vallavalitsuselt 
aegsasti luba. Loa taotlus tuleb 
esitada hiljemalt 10 päeva enne 
ürituse toimumist. Eelnevalt on 
vaja taotlus kooskõlastada Lõuna 
Politseiprefektuuri ja Valgamaa 
Päästeteenistusega. Kui ürituse 
läbiviimisega seoses on vajadus 
liikluse ümbersuunamiseks, siis 
tuleb esitada ka liikluse ja sõi-
dukite parkimise korraldamise 
skeem. Kui on vaja sulgeda tä-
navaid ja teid, tuleb lisada vas-
tavasisuline taotlus. 

Ürituste korraldajatele tead-
miseks sooviksin veel lisada, et 
infot avalike ürituste kohta on 
võimalik kajastada ka Otepää 
valla koduleheküljel, samuti on 
hea, kui ürituse toimumisest on 
teadlik Otepää turismiinfokes-
kus. Ürituse info võib alati saata 
aadressile info@otepaa.ee. 

Ettevõtjail tuleb kiirustada ja tegevus 
seadusega vastavusse viia

15. aprilliks peavad 
kõik kaubanduse,  
toitlustamise ja ma-
jutusega tegelejad 
olema registreeri-
tud majandustege-
vuse registris.

Otepää mängud kuulutasid kevade algust
Möödunud laupäeval avati ETV- Han-

sapanga finaaletapi eel Tehvandi 
suusastaadionil Otepää mängud. Avasõnad 
lausunud Otepää vallavanem Aivar Nigol 
meenutas esimesi Otepää mänge, mis peeti 
1955. aastal tollase Otepää rajooni spordiak-
tiivi eestvedamisel eesmärgiga hoogustada 
kollektiivides spordielu ka talveperioodil. 
Mängud olid ühtlasi talvise suusahooaja 
lõpuürituseks. Tänavuste mängude sisu on 
aga pigem ühise nimetaja, Otepää mängude 
egiidi all läbi viia võimalikult palju erinevate 
spordialade võistlusi. Avaakord Otepää män-
gudele toimus juba 5.-6.märtsil, kui Ansomäe 
lasketiirus ja suusaradadel selgusid kahe 
päeva jooksul edukamad laskesuusatajad. 
Tehvandi slaalomimäel peetud mäesuusata-
misvõistlustel oli osalejaid pea poolsada, mis 
Eesti tingimustes igati arvestatav suurus. 
Pühapäeval selgusid Pühajärvel parimad 
sportlikus kalapüügis. Viimasel päeval toi-
mus Otepää mängude põhiüritus – Otepää 
suusasõit. Tehvandi spordikeskuse töötajate 
suurepäraselt ettevalmistatud 8 km matka-
rada tuli osalejatel läbida 2 korda, finišis 
pakuti kosutavat jooki ning igale lõpetajale 
jäi mälestuseks randmepael ning mängude 
kleeps, välja loositi arvukalt ergutusauhin-
du. Kolmele kõige arvukamalt esindatud 
üldhariduskooli klassikollektiivile kuulusid 
rahalised auhinnad Otepää vallavalitsuselt. 
Edukamaks  klassiks, kus osalejaid 99%, 
osutus Pühajärve põhikooli 3. klass, klassi-
juhatajaks Maie Eensalu. Viimased mängude 
jõuproovid toimuvad Tehvandi hüppemäel, 
kus kahevõistlejad ja suusahüppajad parimad 
selgitavad. Medalikomplektid piljardis ja 
bowlingus jagati välja pidulikul mängude lõ-
petamisel Oti pubis. Tänati mängude läbivii-

mist aidanuid: Peeter Siimu, Ants Orassoni, 
Erki Külma, Vello Iirt, Otepää spordiklubi, 
Otepää kultuurikeskust, Otepää loodusparki, 
Oti-Audentes spordiklubi, Otepää gümnaa-
siumi, SA Tehvandi Spordikeskust, Eesti 
Suusaliitu, Audentese Spordikooli Otepää 
filiaali. Tänukirjad koostöö eest said OÜ RT 
Auhinnad, Ave Kruusmaa, AS Kämmu Di-
sain, OÜ Seefeld,  Eesti Laskesuusatamise 
Föderatsioon, Eike Jodsche. Tänukirjad toe-
tuse eest said AS Nordest, Eesti Kultuurkapi-
tal, Hasartmängumaksu Nõukogu, AS Oteks, 
AS Sanwood, Visu suusavabrik, Oti pubi, AS 
Wõro Kommerts, AS Fiiber, AS Samelin, OÜ 

Silja Sport, AS Valga Lihatööstus, Otepää Li-
hatööstus  Edgar, MTÜ Kekkose Rada, Valga 
Kultuurkapital, AS Pühajärve Puhkekodu, 
Saku Õlletehas, Rein Männiste. 

Otepää mängude  korralduskomitee ko-
guneb peale talialade võistlushooaja lõppu 
aprillikuus, et teha selle aasta mängude 
põhjalik analüüs ning kinnitada järgmise 
aasta mängude toimumisaeg, esialgne prog-
ramm ning jaotada tööülesanded. Tänan kõiki 
kohtunikke ja abilisi tänu kellele mängud 
teoks said. 

KALMER TRAMM

ETV-Hansapanga sarja poiste teatevõistlus pakkus pinget nii võistlejaile kui pealtvaatajaile. 
Tänavuste Otepää mängude tulemustega saate tutvuda Otepää vallavalitsuse kodulehel 
aadressil www.otepaa.ee, klikkides mängude logole.

Valju Aloeli foto

Triin Tigase joonistus



24. märts 2005 2

 
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 

 28. aprillil

Alar Arukuusk valiti Tehvandi keskust juhtima

Alates märtsikuust juhib Tehvandi 
keskust suusarahvale ja otepäälaste-
le seni Tartu maratoni ja MK Otepää 
etappide peakorraldajana tuntud 
Alar Arukuusk, keda küsitles OT 
toimetaja Ain Kruusmaa.

Tänavu aasta algusest on senise kultuu-
riministeeriumi haldusalas tegutseva 
asutuse asemele moodustatud sihtasutus 
Tehvandi Spordikeskus.

Nagu 2004. a novembrikuu OTst lugeda 
võis, on sihtasutuse moodustajaiks kultuu-
riministeerium, Eesti Suusaliit ja Otepää 
vallavalitsus.

Mis on muutunud seoses sihtasutuse 
moodustamisega ning Sinu asumisega 
Tehvandi tegevjuhiks? 

Põhiline muudatus – sihtasutusena saab 
Tehvandi taotleda abirahasid, mida ei 
saanud teha riigiasutusena.

Tehvandi keskuse juhatuse liikme ja 
tegevjuhina hakkan koordineerima kes-
kuse üldist arengustrateegiat. Muutub 
Tehvandi keskuse roll: kui seni on ürituste  
korraldamiseks valdavalt vaid oma baasi 
pakutud, siis loodud sihtasutus hakkab ka 
ise suurüritusi korraldama.

Sihtasutuse asutamisel sätestati, et 
on vaja korraldada juhatuse liikme 
konkurss. Tehvandi senine juhataja 
Jüri Kull jätkab oma senist tegevust 
haldusjuhina.

Olin seni 1999. a loodud sihtasutu-
se Kääriku-Tehvandi Olümpiakeskus 
juhatuse liige. Erinevatel põhjustel 
selle tegevus aga ei käivitunud ja ni-
metatud asutus on likvideerimisel.

Milline on Otepää valla roll 
sihtasutuses Tehvandi Spordi-
keskus?

Valla rolliks ühe asutajana on olla 
esindatud sihtasutuse nõukogus 

(vallavanem Aivar Nigol). Seeläbi on vallal 
võimalus otseselt sekkuda nii Tehvandi 
arengusse kui kontrollida asutuse tege-
vust. SA tegevus muutub kindlasti valla-
rahvale avalikumaks, kaduma peaks nn 
riik riigis efekt.

Koostöös Otepää vallaga jätkuks suurte 
rahvusvaheliste ürituste korraldamine.

Oled Tartu mees, millised on Sinu 
sidemed Otepääga?

Olin lapsepõlves tihti Nüpli külas vana-
vanemate juures, kes ka siia maetud on.

1977-1982 õppisin siinses suusakoolis, 
hiljem olen olnud pidevalt Otepääl tree-
ninglaagrites. Otepääga on mind viimastel 
aastatel sidunud suurvõistluste korralda-
mine.

Praegu olen ka vallavolikogu aseesimees 
ja turismikomisjoni esimees.

Tehvandi keskuse peamaja ehk rah-
vakeeli Pentagon oli omal ajal vaata-
misväärsus. Juba mõnda aega näeb 
see veidi väsinud välja... 

Tänane plaan on hoone korda teha. 
Esmalt on aga vaja saada eksperthinang. 
Prioriteetsemateks objektideks on aga 

suusastaadioni kompleksi kaasajastamine: 
rajada staadionihoone, kommentaatorika-
biinid, biatloni tiir, rolleriraja pikendus 
staadionile. Staadionile tuleb jalgpalli-
väljak ning kergejõustikualade piirkond. 
Staadionikompleksi projekteerimine on 
peagi algamas.

Paralleelselt käib uue taotluse etteval-
mistamine, et saada eurofondidest raha 
uue hüppemäe rajamiseks.

Paar aastat Otepäält eemal olnud 
inimesed ei tunne Tehvandi ümbrust 
äragi, sedavõrd palju on ehitatud 
valgustatud suusaradu, teid, sildu, 
lumekahurisüsteeme. Kas see kõik 
võib peagi jääda vaid tippsportlaste 
kasutusse? 

Pigem vastupidi, plaan on muuta 
Tehvandi keskus avatumaks – ehitada 
seikluspark, rulapark, lumelauapark 
Neljakasemäele, kelgumägi, rulluisu-rull-
suusarada harrastajaile, maha märkida 
mägirataste rajad, talvist matkarada 
täiustada.

Sihtasutusel Tehvandi Spordikeskus on 
täita neli põhieesmärki: head treeningtin-
gimused tippsportlastele ja harrastajaile, 
rahvusvaheliseks koolituskeskuseks ku-
junemine, kaasaegse võistlukeskuse aren-
damine, aktiivse harrastuse võimalustega 
puhkekeskuseks muutumine. Arengukavas 
2007. aastani on taastuskeskuse ehk SPA 
hoone ehitamine.

Sihtasutuseks muutumine pole vähen-
danud töötajate arvu, pigem on see suure-
nemas. Täna on meil 26 töötajat, enamus 
kohalikud inimesed. 

Olen tulnud Tehvandile tõsist tööd tege-
ma, et 3-4 aastaga realiseeruksid ülalni-
metatud plaanid. Usun, et see kõik toimub 
koostöös kohalike inimeste, valla ja teiste 
ettevõtetega.

Kommentaar
Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu esimehe, kultuuriministeeriumi 
kantsleri Siim Suklese sõnul on Tartu ülikooli kehakultuuri ja spordi eriala 
lõpetanud Arukuuse visioon spordikeskuse arengust mitmekülgne, sisaldades 
peale rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamise ka suvealade ja harrastus-
spordi edendamise kava Tehvandil, eesmärgiga luua terviklik spordikeskus 
Otepää piirkonnas.
Sihtasutuse ainuke juhatuse liige Alar Arukuusk vastutab keskuse igapäevase 
ja strateegilise juhtimise eest ning tegeleb majandustegevuse lühi- ja pikaaja-
lise planeerimisega.

Otepää ajaloo teemapargi pro-
jekti avaseminar korraldatakse 
19. aprillil raekoja saalis. 

Üritusel tutvustatakse laiemale 
üldsusele projekti eesmärke ja 
edasisi tegevusi. Esinejateks on 
eksperdid, kes avavad teemapargi 
idee, rääkides Linnamäe ajaloost, 
ajaloolise pärandi sidumisest tu-
rismiga, uute turismitoodete välja-
arendamisest loodava teemapargi 
kaudu, tutvustatakse ka teemapargi 
planeeringuala.

Päeva teisel poolel käiakse ühes-
koos Linnamäel. Avaseminarile 
on oodatud kõik asjast huvitatud.  
Seminari täpsema päevakavaga 
saab tutvuda valla kodulehel www.
otepaa.ee aprilli alguses.

Otepää ajaloo teemapargi pro-
jekti juhtrühma liikmed ja eksper-
did kohtusid 15. märtsil raekojas  
stardikoosolekul, mille eesmärgiks 

oli projekti kavandatud tegevuste 
arutelu, projektis osalevate mees-
konnaliikmete ja ekspertide tööüles-
annete täpsustamine ning ajakava 
kokkuleppimine.

Käesoleva projekti eesmärgiks on 
Otepää Linnamäe orgu planeeritava 
ajaloo teemapargi idee ettevalmis-
tamine investeeringutaotlusteks. 
Projekti tulemusena viiakse läbi 
teemapargiga seonduvad koolitused, 
valmib teemapargi turundusvideo ja 
-trükis, koostatakse muinsuskait-
seuuring ja teemapargi planeering 
koos arhitektuurilahenduse ja ma-
ketiga, valmib teemapargi arengu- ja 
turunduskava ning toimub õppereis 
Põhjamaades asuvatesse analoogse-
tesse teemaparkidesse. 

Projekti tutvustav interneti le-
hekülg on ettevalmistamisel ning 
hiljemalt avaseminariks on lehekülg 
kõigile huvilistele kättesaadav. Viite 

sellele leiate Otepää kodulehekül-
jelt.

Lisaks projekti käigule tutvusta-
me kodulehel Linnamäega seotud 
ajaloolisi fakte ja fotomaterjale.

Projekti partneriteks on SA Val-
gamaa Turism, Otepää vald ja Vihti 
vald Soomest. Projektijuhi rolli täi-
dab Märt Kunnus. 

AIVAR NIGOL,
vallavanem

Pielavesi vald tegi Otepääle 
ettepaneku ühisprojektis 
osalemiseks

Ühisprojekti eesmärgiks on luua koos-
töövõrgustik mitme riigi erinevate osa-
poolte vahel ja koostöö tulemusel võiks 
areneda heaolu suurendavate tegevuste 
kava üle keskea inimestele.

Projektis osaleva Tallinna ülikooli õppe-
jõu Rene Meimeri sõnul on teada tõsiasi, 
et just vanemas eas inimestel on hea ene-
setunde saavutamiseks vaja mõõdukalt 
sportida ja tegeleda aktiivselt looduses 
liikumisega ehk virgestusega.

Kavandatava projekti osapoolteks 
on Urho Kekkose sünnipaik Pielavesi 
vald Soomes, Tallinna ülikooli rekreat-
sioonikorralduse õppetool ning Otepää 
vald. Plaanis on projektiga kaasata veel 
osapooli turismiettevõtlusest ning välis-
partnereid Lätist ja Rootsist.

Esimeses etapis esitatakse eeltaotlus 
võrgustiku loomiseks. Selle edukuse 
korral esitatakse põhiprojekt Baltic 
Sea Region INTERREG III B investee-
ringuraha saamiseks, mille tulemusel 
oleks võimalik Otepääle terviseradu ja 
virgestusalasid juurde rajada.

Projekti algatanud soomlased, pro-
jektijuht Reijo Miettinen koos Pielavesi 
valla projektide koordinaatori Matti 
Puraneniga käisid 14.-15.märtsil Otepää 
ja Käärikuga tutvumas. Otepää vallava-
litsuses toimus kokkusaamine vallava-
nem Aivar Nigoliga, kus arutati võima-
likke koostöösuundi ning genereeriti ideid 
kavandatava projekti käivitamiseks.

Sel aastal läheks käiku nn Seed Money 
etapp ehk põhiprojekti rahade taotlemine. 
Põhiprojekt on kavas käivitada järgmisel 
aastal.

Poolakad tahavad arenda-
da koostööd Kagu-Eestiga

Poola Lublini vojevoodkonna dele-
gatsioon käis koostöösuhete sõlmimise 
eesmärgil tutvumas kolme Kagu-Eesti 
maakonnaga. 

Otepääl külastati spordimuuseumi, 
Tehvandi suusakeskust, Karupesa hotelli 
ja Pühajärve puhkekeskust.

Poolakad olid väga huvitatud koostööst 
tursimiettevõtluse, spordi ning noorsootöö 
valdkonnas. Sügiseks on soov sõlmida 
koostöölepe.

 Aprillikuus tutvustatakse Otepää ajaloo teemapargi projekti 

Linnamäe foto 
Ants Linnardi erakogust.

TASUB TEADA
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TEATED

Üle-eestilise tööturuameti projektiga 
«Puuetega inimeste tööhõive eden-

damine» alustati 1. oktoobril. Eesmärgiks 
on eelkõige parandada puuetega inimeste 
ligipääsu tööturule ja suurendada nende 
tööga hõivatust. Projekt kestab kuni 2006. 
aasta lõpuni. Uue teenusena on võimalik 
tööga kohanemiseks ja väljaõppeks saada 
kuni neli kuud kestvat tööpraktikat. Kui 
vaja, otsitakse appi tugiisikud, lisaks töö-
ruumi ja vahendite kohandamisele antakse 
erivajadusest tulenevalt abi ka suhtlemisel 
(viipekeele tõlk jne), spetsiaalseid abiva-
hendeid (ratastool), võimaldatakse trans-
port tööle ja muid toetavaid teenuseid.

Puuetega inimeste töölevõtmine Eesti 
riigis on alles uus asi. Tööhõiveametites 
töötab  konsultant-juhtumikorraldaja, kelle 
ülesandeks ongi erivajadustega  inimeste 
tööhõive probleemidega tegelemine. Juhtu-
mikorraldaja seisab hea eelpoolnimetatud 
projekti elluviimise eest, aidates ühtlasi 
tööandjaid ja tööotsijaid kokku viia. 

Igale inimesele tuleb leida just talle 
sobiv töökoht. Võimetekohane töö pakub 

rahuldust igale inimesele. Ka puuetega 
inimese jaoks on võimalus tööd teha oluline 
eneseväärikuse ning eneseleidmise allikas, 
samuti pakub see võimaluse tunda end ava-
likus elus teistega võrdsena. Töötamise ko-
gemus lubab julgustada oma vähemsöakaid 
kaaslasi täisväärtuslikku elu elama ning 
oma võimeid ja oskusi proovile panema.

Puuetega inimeste töölevõtu ebapopu-
laarsuse peamiseks põhjuseks on asjaolu, et 
oleme kasvanud neist eraldi. Alles viimas-
tel aastatel on erivajadustega inimestest 
hakatud rohkem rääkima, sealhulgas ka 
sellest, et paljud neist edukalt töötavad. 
Meie ühiskonnas pole sellele veel rõhku 
pandud, et kasutada ära puuetega inimes-
te neid omadusi, mis on neil paremad kui 
teistel.

Tööotsijale püüame leida sobivamaid 
teenuseid, mis aitaksid puuetega inimesel 
suurendada tööalaseid võimalusi ja vähen-
dada tervisest tulenevaid takistusi.

Paljud puuetega inimesed kardavad tööle 
asumisel töövõimetuspensionist ilma jää-
da. See kartus on asjatu, sest töötamisel 

pension säilib.
Käimasolev puuetega inimeste tööhõive 

edendamise projekt võimaldab erivajadus-
tega töötule ka tööturukoolitust, kutsenõus-
tamist ja individuaalnõustamist.

Tööandjale püüame leida sobivat töö-
tajat. Selleks  selgitame välja teie ootused 
töötaja suhtes, hinnates vaba töökohta; 
anname teavet arvelolevatest tööotsijatest; 
nõustame, juhendame tööülesannete ja 
-kohtade kohandamist. Olemas on selleks 
rahastamise võimalused.

Kui vajate töökoha või töötaja leidmisel 
juhtumikorraldaja abi, ootame teid Valga-
maa Tööhõiveametisse. 

Kui tööotsija ei pääse oma puude tõttu 
tööhõiveameti ruumidesse, on võimalus 
juhtumikorraldaja Sirje Puhtvendiga koh-
tumine kokku leppida sobivas kohas.

Tööhõiveametisse pöördudes võtke kaasa 
ID kaart või pass, haridust tõendav doku-
ment, tööraamat, pensionitunnistus ja AEK 
otsus ning rehabilitatsiooniplaan (kui on). 

MERIKE METSAVAS
Valgamaa Tööhõiveameti direktori kt

Puuetega inimeste tööhõive edendamine

Hooldajatoetuse uuest korrast

Möödunud aasta lõpus riigikogus 
vastu võetud puuetega inimeste 

sotsiaaltoetuste seaduse muudatu-
se jõustumisega 1. aprillist antakse 
puuetega inimeste hooldajatoetuse 
määramine ja maksmine kohalike 
omavalitsuste  pädevusse.

Jõustuv uuendus on selle kavandamise 
jooksul hoidnud ärevil nii erivajadustega 
inimeste kui ka vallaametnike meeli. Puue-
tega inimeste põhiline küsimus on: kas val-
lad suudavad nende kätte usaldatud sum-
masid kasutada abivajajate aitamiseks.

Ka omavalitsustöötajad on mures, sest 
ei ole päris selge, mil viisil ootamatult 
kohustuseks tehtud ülesandega toime 
tulla. Ei meenu teist seaduseelnõu, mille 
puhul paar nädalat enne jõustumist oleksid 
omavalitsuse kui teostaja jaoks ebaselged 
mitmed olulised küsimused: kas 1. aprilliks 
on võimalik pensioniametilt saada täpsed 
seniste taotlejate nimekirjad, mil viisil  
lahendatakse taotlejatele maksete tege-
mine ja kohustuslike aruannete esitamine 
ministeeriumile. 
Rahasumma väheneb, kuid uuel korral on 
ka positiivseid jooni

Riigi eraldatud summad on väiksemad, 
kui  eelmisel aastal sotsiaalkindlustusame-
til maksete tegemiseks kulus. Seega on riik 
eeldanud toetusesaajate arvu vähenemist. 
Ükski omavalitsus pole aga rahul olukor-
raga, kus rohkem abi vajajate jaoks tuleks 
raha võtta vähem abivajajailt.  

Jääb arusaamatuks – kui inimesel on 
tuvastatud sügav või raske puue, siis miks 
peab vald veel uurima, kas ja millisel 
määral ta enesega toime tuleb ja rahalist 
hooldajatoetust vajab. Seadusemuudatuse 
tõttu tekib ka olukord, kus üks omavalitsus 
saab toetust maksta 700 krooni, teine vaid 
240 krooni. Võib ette kujutada, millist mee-
lehärmi tekitab see mõnedes inimestes.

Vaatamata eelpoolkirjeldatud ebameeldi-
vustele, on muudatusel ka hea külg. Oma-
valitsus peab senisest enam erivajadustega 
inimeste hoolekande korraldamise läbi 
mõtlema ja hindama iga abivajava inimese 
tegelikke vajadusi, pakkudes täiendavat 
rahalist toetust või arendades kohapealset 
sotsiaalteenuste süsteemi.

Olukorrast Otepää vallas      
Otepää vallas oli 14.03.2005 seisuga 375 

raske ja 93 sügava puudega isikut, neist 
307le on vald määranud hooldaja, kellele 
maksti sotsiaaalkindlustusameti kaudu 
hooldajatoetust. Raske puudega inimese 
hooldamise eest maksis pensioniamet 240 
krooni ja sügava puudega inimese puhul 
400 krooni kuus. Mittepensionärist hooldaja 
eest maksis riik ka sotsiaalmaksu, misläbi 
hooldaja sai sotsiaalkindlustuse. 

Seadusemuudatuseks valmistumisega 
alustasime aasta alguses, koheselt kui 
omavalitsusi sellest teavitati. Osalesime 
ministeeriumi korraldatud koolitustel ning 
saadud suuniste järgi on alates veebruarist 
valla sotsiaal- ja haridusteenistuse töötaja 
Ruth Kõiv külastanud puuetega inimesi 
ning täitnud hindamisjuhendeid. Mitmed 
inimesed on küsinud,  kes on sellise ma-
terjali koostaja ja kas meie eesmärgiks on 
küsitlusega nullida arstliku vaegurluse 
komisjoni (VEK) poolt tehtud puudeotsus? 
Loomulikult mitte. Küsimustik on välja 
töötatud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti 
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni 
spetsialistide koostöös ning antud omava-
litsustele täitmiseks. Küsitluse mõte on 
välja selgitada inimese tegelik hooldus- ja 
abivajadus ning aidata seega kohalikul 
omavalitsusel otsustada, millisel määral 
kõrvalabi puudega  inimene oma igapäeva-
toimetustes vajab, mitte vaidlustada VEKi 
otsust määratud puude osas. Inimene võib 
keelduda nii sotsiaaltöötaja külaskäigust 
kui ka küsimustele vastamisest, seda 
allkirjaga kinnitades. Sel juhul jääb tema 
hooldajatoetuse taotlus menetlemata.
Mis juhtub alates 1. aprillist Otepää vallas?

Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridustee-
nistus on vallavolikogule ette valmistanud 
kaks määruse eelnõu, millele sotsiaalkomis-
jon on oma heakskiidu andnud. Kui voliko-
gu tänasel istungil eelnõusid vastu ei võta, 
jätkub toetuste maksmine senisel viisil. 

Allpool on esitatud lühikokkuvõtte põhi-
mõtetest mida nendes eelnõudes puuetega 
inimeste üldist olukorda ja meile eraldatud 
rahalisi vahendeid  arvesse võttes silmas 
peetud on: 

• Puudega inimene ise on parim otsus-
taja oma puudest tuleneva vajakajäämise 
kompenseerimise üle – põhiliseks puudega 
inimeste toetamise vahendiks saab kord 
kvartalis pangaarvele makstav rahaline 
toetus, mida võib kasutada oma äranäge-
misel.

• Puudega isiku toetuse maksmisel usal-
datakse VEKi otsust ja täiendavat klassi-
fitseerimist ei toimu.

• Kui puudega isik soovib taotleda hoolda-
jatoetust, toimub hooldusvajaduse täiendav 

hindamine vastava komisjoni poolt.
• Korraga saab taotleda vaid ühte toetust 

– kas puudega inimese toetust või hoolda-
jatoetust. 

• Hooldajatoetust ei maksta hooldajale, 
kes on hooldatava suhtes perekonnaseaduse 
alusel ülalpidamiskohustusega isik (abikaa-
sa, laps). Seda tehakse vaid erandkorras ja 
juhul, kui hooldatav ei suuda teostada ene-
seteenindusega seotud igapäevatoiminguid 
või neis osaleda.

• Hooldajatoetuse suurus on sama, mis 
seni riigi poolt makstud 240 või 400 krooni 
kuus. Toetust makstakse ainult pangaar-
vele. 

• Hooldaja võib töötada. Hooldaja ei või 
olla alaealine ega raske või sügava puudega 
inimene. Ühel hooldajal võib olla kuni 2 
hoolealust.

• Väljamakseteks ei ole vallal võimalik 
kulutada rohkem raha, kui riik on eral-
danud.

• Aprillikuu eest makstakse hooldajatoe-
tust isikutele, kes on 20. aprilliks pöördunud 
ja esitanud vastava taotluse vallavalitsuse 
sotsiaal- ja haridusteenistusele. Kui hool-
daja ei ole antud tähtajaks vallavalitsuse 
sotsiaal- ja haridusteenistusse pöördunud 
või kui hooldatav või hooldaja keeldub 
hooldusvajaduse hindamise läbiviimisest, 
siis hooldajatoetust ei maksta.

• Kui sotsiaal- ja haridusteenistus ei 
ole tähtaegselt esitatud taotluse alusel 
hooldatava hooldusvajaduse hindamist 20. 
aprilliks läbi viinud, jätkatakse hooldajale 
hooldajatoetuse maksmist kuni hooldus-
vajaduse hindamiseni ja vastava otsuse 
vastuvõtmiseni, kuid mitte kauem kui  selle 
aasta 1. juulini.

• Kui puudega inimesel  või tema hoolda-
jal  tekib otsuste suhtes pretensioone, võib 
ta esitada vaide maavanemale. Ka võib 
inimene oma õiguste kaitseks pöörduda  
halduskohtusse.

Loodan siiralt, et kõik meie valla abi-
vajajad jätkuvalt ka abi saavad ning et 
muudatustega ei halvene oluliselt midagi ei 
hoolealuste ega hooldajate jaoks. Püüame 
oma teenistuse poolt teha kõik, et muudatu-
sed Otepää vallas puuetega inimeste jaoks 
sujuksid ning et neil seisaks ees võimalikult 
vähe täiendavat asjaajamist. Seniks aga 
varugem pikka meelt ja kannatust. 

Kes veel ei ole hooldamisvajaduse 
hindamiseks end registreerinud, palun 
seda teha telelefonil 765 5382. Teilt pa-
lutakse kontaktandmed ning külastatakse. 
Seejärel teatatakse, kas ja millal on vaja 
esitada täiendavaid dokumente. 

Püüame  kõik koos selle muutuste aasta 
üle elada.

Valgamaa Tööhõiveamet asub 
Valgas Vabaduse tn 26 (III korrus)
Telefonid 767 9787 või 5346 3036.

Tööhõiveameti vastuvõtuajad
E, K, N kell 9-16 

T kell 9-18 ja R kell 9-13 

Juhtumikorraldaja Valgas T ja 
N kell 9-16 ning R kell 9-13, iga 

kuu teisel neljapäeval kell 12-16 
Otepää konsultatsioonipunktis 

(Lipuväljak 13). 

Õppekonsultant Valgas E, K, N 
kell 9-12 ja 13-16 ning T kell 9-12, 
iga kuu teisel reedel kell 10-13 
Otepää konsultatsioonipunktis. 

Kutsenõustaja Valgas E, K, N kell 
9-16 ning T kell 9-16, iga kuu 

teisel reedel  kell 10-12 Otepää 
konsultatsioonipunktis.

Soodustuusikud lastelaagritesse
Otepää valla sotsiaal- ja haridustee-

nistusel on pakkuda 5 soodustuusikut 
Remniku laste- ja noortelaagrisse 10.-15. 
juunil 7-15aastastele lastele. 

Tuusiku eest tuleb lapsevanemal tasuda 
156 krooni.

Palume asjast huvitatud lapsevane-
mail teatada oma soovist hiljemalt 1. 
maiks sotsiaal- ja haridusteenistusele 
telefonil 765 5382 või meiliaadressil: 
sotsiaal@otepaa.ee

Kuhu ehitada mänguväljakud?
Otepää valla 2005. a eelarves on pla-

neeritud 100 000 krooni linna uue laste 
mänguväljaku rajamiseks. Tahaksime 
paluda  lapsevanemate  ja kõikide valla-
kodanike abi leidmaks väljakule parimat  
ning sobivaimat asukohta. Kohavaliku-
variante on neli: Otepää gümnaasiumi 
mänguväljaku juurde, kultuurikeskuse 
parki, lasteaia Pähklike õuealale või mõ-
nele muule kohale.

Oma arvamuse saab välja öelda  alates 
31. märtsist valla koduleheküljel www.
otepaa.ee   foorumi rubriigis teemasekt-
sioonis ettepanekud ja ideed, meiliaad-
ressil sotsiaal@otepaa.ee või telefonil 5805 
3775. Küsitlus kestab 15. aprillini.

Võimalus tutvustada end Palupera 
uuel koduleheküljel 

Loodetavasti on Palupera valla rahvas 
märganud Palupera valla kodulehekülje 
www.palupera.ee uut väljanägemist. Oota-
me valla ettevõtjate, mittetulundusühin-
gute ja seltsingute tutvustusi, reklaami, 
pilte jms, mida peame vajalikuks valla 
kodulehele üles panna. Kui teil on tekki-
nud mõtteid, kuidas kodulehte paremaks 
muuta, andke endast märku aadressil 
terje@palupera.ee 

Tulemas on eneseabi koolituspäev
Hellenurme kultuurimajas 6. aprillil al-

gusega kell 12 koolituspäev «Eneseabist 
kooskõlas  looduse ja iseendaga». 
Koolituspäeva käigus otsitakse vastuseid 
küsimustele, kuidas meie mõtlemine mõ-
jutab meie elu, mida saame oma heaolu 
nimel ise korda saata, kuidas loodus meid 
aitab, kuidas saada hakkama üksindusega 
jne. Koolitajaks lektor Kersti Sirel. Koh-
vilaud. Koolituspäeva toimumist toetab 
Hasartmängumaksu nõukogu ja Palupera 
vallavalitsus.

Urmi, Hellenurme, Pastaku ja Mäe-
looga küla elanikele 

28. märtsil kell 18 ootame Urmi, 
Hellenurme, Pastaku ja Mäelooga küla 
elanikke Hellenurme noortekeskusesse 
kodukandi arengukava koostamisele. 
Kaardistame tänase olukorra, viime läbi 
SWOT-analüüsi.

PIRET PENSA,
sotsiaalnõunik
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SÜNNIPÄEVAD

SÜNNID

SPORT

ALEXANDER TOOME  
18. veebruar

GEIRI LIIVAMÄGI  
24. veebr

KARL-KRISTOFER KUNDLA 
13. märts

Laine Jaansoo  Otepää  92
Selma Savisaar  Otepää  91
Ernestine Loog  Pilkuse  90

August Sarv  Pilkuse  90
Endla Tammur  Puka  89

Erich Nirk  Otepää  88
Voldemar Toomes  Otepää  87

Helju Pettai  Otepää  86
Helmi Rannas  Otepää  86

Alfred-Johannes Kikkas  
Vana-Otepää  85

Miili Korp  Otepää  83
Karin Logina  Otepää  83
Aksella Grošev Kolli  83

Tea Rootalu  Puka  83
Ilda Osbek  Nõuni  83
Adele Viks  Päidla  83

Koidula Pihl  Otepää  82
Emilie-Alide Veesaar  Tõutsi 82

Virve Pallav  Palupera  82
Eduard Pihl  Otepää  81

Alice-Marie Urm  Otepää  81
Marta Rõõm  Prange  81

Laine Kepp  Nõuni  81
Hermann Jäitse  Hellenurme  81

Heltona Kivisaar  Otepää  80
Lehta Loorents  Otepää  80

Aino Paul  Raudsepa  80
Virve Saar  Tõutsi  80
Kaljo Raadla Kolli  80

Elviira Kuleva  Päidla  80
Luise Karo  Otepää  79

Ludmilla Kergand  Otepää  79
Helju Kont  Otepää  79

Roseta Lentso  Vana-Otepää 79
Valve Saan  Otepää  79

Olga Leesik  Atra  79
Valter Jõe  Otepää  78

Salme Puusep  Otepää  78
Helju Pille  Palamuste  78

Uno-Valter Leius  Otepää  77
Viktor Linnamägi  Otepää  77

Linda Brikker  Puka  77
Voldemar Kants  Puka  77

Leonid Kulev  Päidla  77
Heino Napp  Otepää  76

Karl Parv  Neeruti  76
Karl Allik  Otepää  75

Koidula Kivipõld  Sihva  75
Anita Laumets  Otepää  75

Hilde Niklus  Arula  75
Meedi Vou  Otepää  75
Heljo Leht  Kibena  75

Linda Treial  Palupera  75
Vello Kruuse  Arula  70

Laine Linnamägi  Otepää  70
Enn Miks  Otepää  70

Hanno Roose  Otepää  70
Ants Valdson  Pedajamäe  70

Elvi Solnik  Ruuna  70
Heino Uibopuu  Soontaga  70

Heldur Laul  Puka  70
Aino Aleksejenko  Kähri  70

Uuno Tinask  Rebaste  70
Maie Mark  Aakre  65

Valentina Põder  Pilkuse  65
Veli Piiroja  Aakre  65

Matti Koppel  Plika  65
Iida Kaupmees  Komsi  65
Ants All  Vana-Otepää  60

Aleksandra Meesak  Otepää  60

Palupera vald võitis jälle!
13. märtsil võistlesid Soorus 

ja Tsirguliinas maakonna oma-
valitsuste võistkonnad, selgi-
tamaks tänavuste Valgamaa 
talimängude võitjaid. Esimeses 
grupis (elanikke üle 2000) saa-
vutas üldvõidu Valga linn 116 
punktiga. Järgnesid Otepää 
vald (99 p) ja Helme vald (76 
p). Väiksemate arvestuses võitis 
Palupera vald 102 punktiga, 
järgnesid Puka (90p) ja Karula 
(87 p).

Alade parimad: teatesuusa-
tamises Puka vald (Maarja 
Aigro, Kevin Sepp, Aiki Aigro, 
Kunnar Vahi, Ene Aigro ja Lem-
bit Villem), Otepää ja Tõlliste 
võistkondade ees. Reesõidu võit 
läks Otepääle (Daniel Stepanov, 
Liia Tamm, Taavo Stepanov, 
Grete-Ann Tadolder ja Tarmo 
Tammekivi) Valga linna ja Puka 
valla ees.

Males läks võit Valga linna 
ja kabes Otepää valda (Toivo 
Lukka, Olev Terve ja Malle Ein). 
Otepäälased said esikoha ka 
lauatennises (Jüri Tamm, Aarne 
Steinbach ja Kristiina Kopli). 
Nende järel kuulusid medalid 
ka Valga linna ja Palupera valla 
mängijatele (Andres Tobre, Ar-
nold Bogdanov ja Ellen Peik).

Õhupüssist laskmises tabasid 
kõige paremini märki Palupera 
valla esindajad, kokku 529 sil-
ma. Võistkonda kuulusid Heldur 
Kurig (187), Mart Kurig (176) ja 
Ene Pastak (166). 

Omavahel võtsid mõõtu ka 
valdade ja linnade juhid. Heldur 
Vaht ja Heikki Kadaja Pukast 
said võidu Helme ja Palupera 
valla (Terje Korss, Kalev Lõh-
mus) ees.

Valgalased olid pingelises 
mälumängus ühe punktiga ote-
päälastest paremad. Kolmanda 
koha sai lisaküsimuste järel 
Palupera vald.

TERJE KORSS

Palupera mälumängukari-
ka võitsid tartlased

Mälumäng Palupera valla 
karikale muutub aina populaar-
semaks. Tänavu osales kümme 
võistkonda, neist viis Valga-
maalt. Selgitati ühtlasi ka maa-
konna meistrid mälumängus.

Kolmeosalise karikavõistluse 
kahe esimese parim oli võist-
kond Kvart Tartust. Viimases 
voorus edestas neid küll otepää-
laste võistkond Bach, aga sellest 
üldvõiduks siiski ei piisanud.

Valgamaa meistrimedalid sai 
Bachi võistkond koosseisus Kai-
do Mägi, Mairold Kõrvel, Aarne 
Steinbach, Kadri Steinbach ja 
Heivi Truu. Maakonna meist-
rivõistluste teise koha võitis 
Palupera enda ainult õrnema 
soo esindajatest koosnev mälu-
mänguvõistkond.

Palupera karikavõistluste lä-
biviimist toetasid aktiivselt Val-
gamaa spordijuht Rein Leppik 
ja Palupera vallavalitsus eesot-
sas vallavanem Terje Korsiga. 
Majandusküsimusi lahendas 
ja auhinnad kindlustas Kalev 
Lõhmus. Võistluspaiga muutis 
hubaseks Malle Kõll ning laua 
aitas katta lihatööstus Edgar 
eesotsas Maie Niiduga.

Loodame järgmisel aastal 
taas kohtuda ning ootame veel 
rohkem võistkondi Valgamaalt, 
et muuta meistritiitli võitmine 
raskemaks.

SULEV PALLON, 
korraldaja

Läbi talve kulgenud sari, mis 
sel aastal tähistas 10. hooae-

ga, jõudis lõpule möödunud lau-
päeval Tehvandi suusaradadel.

Oti-Audentese spordiklubi noo-
red esinesid edukalt. Ühtekokku 
jõudis autasustamispjedestaalile 
5 hulka oma vanuseklassis 8 
noormeest ja 7 neidu.

Neidudest olid võidukad Keidy 
Kütt N12 ja Triin Ojaste N15 va-
nuseklassis. II kohaga lõpetasid 
Marju Meema N12 ja Liis Kalda 
N16 klassis. Veel jõudsid poodiumi-
le Lisette Anton N11-4., Kristi Ilves 

N12-5., Julia Samarina N20-4.
Noormeestest olid võidukad 

Andreas Veerpalu M11 ja Tauno 
Tõld M20 klassis. Hõbedasel po-
sitsioonil lõpetasid Keit Rootsma 
M12 ja Marko Liiva M13 klassis. 
Kolmas koht kuulus Siim Lehis-
metsale M11 ja Karl Laasikule 
M13 klassis. Edasi olid Martin 
Möll M11-4., Keijo Priks M18-4. 
ja Taavi Teder M20-4.

Kokku osales Otepäält 88 tüd-
rukut-poissi. Lähtuvalt osalenud 
noorte arvust saadi eelmisel aas-
tal Nõmme spordiklubi järel tubli 

II koht ning vähemalt sama on 
loota ka sellel aastal. Veel kord 
tänud kõikidele tüdrukutele-pois-
tele, lapsevanematele, sponsorite-
le, vallavalitsusele, treeneritele, 
juhendajatele, määrdemeistritele, 
mänedžeridele. Suur samm Ote-
pää kui suusalootuste pealinna 
suunas on astutud. Põhjalikum 
hooaja analüüs seisab veel ees, 
aga kindlasti võib selle Otepää 
noorte jaoks lugeda kordaläi-
nuks.

KALMER TRAMM,
valla spordinõunik

Mäesuusatajate edukas hooaeg

Lõppes ETV-Hansapanga 5-etapiline 
noorte suusalootuste sari

Käärikul selgusid  
maakonna meistrid 
suusatamises

Märtsi teisel nädalal 
toimusid Kääriku suu-

saradadel Valgamaa meist-
rivõistlused murdmaasuu-
satamises. Esimesel päeval 
suusatati klassikalises ja 
teisel vabatehnikas. Võistlus-
maa pikkuseks oli 2,5-10km 
sõltuvalt vanuseklassist. Ar-
vestust peeti vanuseklassides 
NM18, NM, N35, N45, M40, 
M50 ja M60.

Otepäälastest tulid maa-
konna meistriteks klassika-
lises tehnikas Kertu Rauk, 
Aiki Aigro, Ene Aigro, Keijo 
Priks, Tauno Tõld, Karl Tee-
aru, Vello Petti ning vabateh-
nikas Kristiina Zotova, Kat-
rin Priks, Liivi Parik, Taavi 
Teder, Madis Leis. Kokku 
osales mõlemal võistluspäe-
val 25 suusatajat 6 erinevast 
omavalitsusest.

Võistluste korraldustöö 
oli Valgamaa Spordiliidu, 
MTÜ Kekkose Rada ja Oti-
Audentes spordiklubi poolt. 
Võistluste korraldamist toe-
tas Eesti Kultuurkapital.

KALMER TRAMM

Eesti MV II etapp laskesuusata-
mises toimus 23. – 24. veebruaril 
Anso lasktiirus. Esimesel võistlus-
päeval olid kavas sprindidistant-
sid, teisel lähetati võistlejad rajale 
viitstardist vastavalt eelmisel 
päeval saavutatud tulemusele. 
Mõlemal päeval oli stardis 110 
võistlejat. Küll ei võtnud osa Eesti 
täiskasvanute koondis, kuna samal 
ajal toimus sõjaväelaste MM. 

Kahekordseks Eesti meistriks 
M13 klassis tuli  Taavi Lassmann, 
pronksmedali sai mõlemal päeval 
Sven Anton. N15 klassis oli edu-
kaim otepäälanna Kristin Kalk 
ühe hõbe- ja ühe pronksmedaliga, 
Grete-Ann Tadolderi saagiks jäi 
pronksmedal ja neljas koht. Kõige 
arvukamas M15 klassi tihedas 
konkurentsis jagasid omavahel 
hõbe ja pronksmedalid Magnar 
Orasson ja Kaur Lõhmus. Sport-
likust õnnest jäi puudu Andreas 
Nigolil, Rolf-Otto Rootsmal ning 
Robi Männistel. Priit Päärson 
saavutas M17 klassis hõbedase ja 
pronksise autasu. Kahekordseks 
meistriks naiste klassis tuli Triin 
Peips. 

Otepää mängude avalöök anti 
tänavu 5.-6. märtsil laskesuusa-
võistlustega. Mõlemal võistluspäe-

val oli stardis ligi 100 võistlejat. 
Arvukamalt oli esindatud Otepää 
Zahkna Team. Kahjuks ei saanud 
osaleda eelmisel aastal tugevat 
konkurentsi pakkunud võistlejad 
Lätist.

Kahe päeva kokkuvõttes pälvisid 
Otepää noored laskesuusatajad 
mitmeid auhinnalisi kohti:  M13 
klassis Taavi Lassmann, Sven 
Anton; N15 Grete-Ann Tadolder ja 
Kristin Kalk; M15 klassis Magnar 
Orasson, Andreas Nigol, Kaur 
Lõhmus; M17 Priit Päärson ja 
Timo Tigane; M 19 klassis Hardi 
Sarv ning naistest Triin Peips.

Lisaks Otepää valla poolt väl-
ja pandud võitjakarikatele ja 
medalitele hoolitsesid rikkaliku 
auhinnalaua eest AS Valga Liha-
tööstus eesotsas Elmut Paaveliga, 
AS Sanwood ja Eduard Aamer, 
Sangaste mesinik Rein Männiste, 
Coca-Cola HBC Eesti AS ning 
Tartumaa Marjamaa talunik Tõnu 
Oks. Heas korras võistluspaiga 
eest hoolitses SA Tehvandi Spordi-
keskus eesotsas Tõnu Kinksiga. Li-
saks aitas võistluste korraldusele 
kaasa Valgamaa Kultuurkapital. 
Osavõtjate ja korraldajate poolt 
kõigile neile suur tänu!

MARJU  KÜLM

Laskesuusatajatel tihe hooaja lõpp 

Oti-Audentese suusaklubisse kuulub 
15 mäesuusatajat, kes treenivad 

Väikese Munamäe ja Tehvandi slaalomi-
nõlvadel 4 korda nädalas. Treener Peeter 
Siimu sõnutsi võiks alustada treeningu-
tega 7-8aastaselt. Neli aastat on lapse 
ettevalmistustsükkel, seejärel võiks jõudu 
katsuda juba võistlustel. Algajatel on 
võimalik kasutada esialgu klubi varus-
tust, alles paari aasta pärast, kui lapsel 
on tõsine huvi mäesuusatamise vastu, 
peaks hankima isiklikud suusad. Kevadel, 
suvel ja sügisel toimuvad mäesuusataja-
tel rulluisutamise, jalgratta, jooksu- ja 
sportmängu treeningud. 

Väljaspool Eestit käiakse võistlemas 
paar korda hooajal, põhiliselt rahvusva-
helistel FISi võistlustel noortele mäesuu-
satajatele. Üldse  on hooalajal selliseid 
etappe kokku 10. Meie slalomistid võtsid 
osa Andorra etapist, kus võistlesid maail-
ma tugevamad noored 33 riigist vanuses 
12-15 aastat. Otepäält käisid 26.-29. 
jaanuaril Andorras 3 last: Marju Meema, 
Martin Meema, Henri Juhkan. Kahjuks 
olid ilmaolud heitlikud ja tormi tõttu 
katkestati võistlus, ära jäid suurslaalomi 
võistlus ja ülisuurslaalom vanemale va-
nuseklassile. Sellel hooajal on kavas sõita 
veel ühele Itaalias toimuvale etapile. FISi 
võistlused viiakse läbi korraldajate kulul, 
sõit võistluspaika on noortel suusatajatel 
vaja endil maksta.  

Kõigil, kellel on huvi mäesuusatamisega 
tõsisemalt tegelema hakata, võivad pöör-
duda treener Peeter Siimu poole, tel 513 
4877 või siimpeeter@hot.ee. 

Eesti Noorte MV tulemused
Slaalomis: TB - 1. Marju Meema; TC – 1. Kärlin Mõttus, 

PC – 1. Samuel Stepanov, III Kaspar Koosa, PB – 2. Henry 
Juhkam, PA – 1. Martin Meema, P Jun – 1. Rauno Laiv. 
Suurslaalomis: TB - 1. Marju Meema; TC – 1. Kärlin Mõt-
tus, 3. Angela Kulasalu, PC – 1. Kennart Adov, 3. Samuel 
Stepanov, PA – 3. Martin Meema, P Jun – 1. Rauno Laiv. 
Üldse võistles üle 40 mäesuusataja. 

Noorte FIS võistluste tulemused Andorras slaalomis: 92-93a 
vanuste seas oli Henri Juhkam 29 (44st); 90-91 a vanuste 
seas oli 46. Martin Meema (87st). Ülisuurslaalomis oli Marju 
Meema 30. (41st) ja Henri Juhkam 35. (44st). 

PEETER SIIM,
treener

Kahekordsed Eesti meistrid Kerttu ja Karl Siim Otepäält.
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24. märtsil, suurel neljapäeval  
ja 25. märtsil, suurel reedel  
kell 12 Otepää kirikus jumala-
teenistused
24. märtsil kell 19 koguneb eks-
liibriseklubi kultuurikeskuses
25. märtsil Pühajärve puhke-
keskuses ans Naabri Valve
26. märtsil Pühajärve puhke-
keskuses ans Hea Story
26. märtsil kell 20 Otepää 
kultuurikeskuses kevadpühade 
tantsuõhtu Vello Sootsiga, pääse 
15.-
27. märtsil kell 11 ülestõus-
mispüha jumalateenistus
25.-27. märtsil kell 10 Tehvandi 
suusastaadionil Eesti MV III 
etapp murdmaasuusatamises; 
info tel 507 4737 www.suusaliit.
ee
31. märtsil kell 20 Otepää 
kultuurikeskuses komöödiafilm 
«Kohtumine Fockeritega», pääse 
20.-
1. aprillil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Naabri Valve 
1. aprillil kell 19 Otepää kul-
tuurikeskuses linna sünnipäe-
vakontsert, tasuta
2. aprillil kell 10 Tehvandi 
suusastaadionil Audentese 
kevadsprint; info tel 502 2296 
www.suusaliit.ee
2. aprillil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Bassein
2. aprillil kell 21 Setanta pubis 
karaoke MMi Eesti eelvoor. Info 
tel 5624 5650 www.rrkaraoke.
events.ee
2.-3. aprillil kell 10 Apteek-
rimäel ja Tehvandil Otepää 
mängud kahevõistluses ja suu-
sahüpetes / ETV 7. etapp; info 
tel 553 4172 www.suusaliit.ee
7. aprillil kell 20 Otepää kul-
tuurikeskuses põnevusfilm 
«Mobiil»
8. aprillil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Hea Story
8. aprillil kell 19 Otepää kul-
tuurikeskuses Rakvere teatri 
etendus «Reedel ja alati», pile-
tid 75.- ja 60.-; info tel 765 5212, 
522 7899
9. aprillil Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Nukker 
Kukeke
9. aprillil kell 13 Otepää kul-
tuurikeskuses «Laulukarussell 
2006» Otepää eelvoor; info tel 
765 5212, 522 7899
15. aprillil Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Günf
16. aprillil Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Bassein
17. aprillil kell 13 Otepää kul-
tuurikeskuses «Laulukarussell 
2006» Valgamaa eelvoor
22. aprillil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Ragnar&Co
22.-23. aprillil Otepää güm-
naasiumis vabariiklik koo-
linoorte lauluvõistlus «Viis 
viimast»; info tel 766 8241
23. aprillil Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Bassein
23. aprillil kell 19 Otepää 
kesklinnas jüripäeva teate-
jooks

KULTUURI- JA SPORDIINFO

Algkoolide deklamaatorid esinesid südilt
Emakeelenädalal toimus Otepääl piirkondlik algklas-

side luulekonkurss.
Võistlustulle astunute seas oli kõige arvukamalt Ote-

pää gümnaasiumi õpilasi. Lapsed võtsid mõõtu neljas 
vanuserühmas ning nende deklameerimisoskust hindas 
viieliikmeline žürii. Autasustamisele eelnes muusika-
kooli esinemine. 

Esimese klassi arvestuses pälvis parima koha Pü-
hajärve põhikooli õpilane Anu Saaremäe, teises vanu-
serühmas otepäälane Gertrud Aasaroht. Kolmandate 
klasside säravaim deklamaator oli Kristiine Aluvee 
Otepää gümnaasiumist ning neljandate klasside võit-
jaks osutus Liis Kangur Pühajärve põhikoolist. Õpilasi 
esindanud žüriiliikme Piret Veeroja sõnul lugesid kõik 
valitud luuletusi väga hästi. «Mind üllatas, et need 
väikesed lapsed olid nii julged,» arvas Veeroja, kes ka 
ise tihti luulet loeb. 

Kinomaratonil ruulis õudukas
17. märtsil leidis Otepää kultuurikeskuses aset kaks-

teist tundi väldanud kinomaraton, mille jooksul näidati 
viit erinevast žanrist filmi.

Esmakordselt toimunud ürituse korraldajaiks olid 
Otepää kultuurikeskus ja Otepää gümnaasiumi õpilas-
omavalitsus. 

Kinomaratonile andis avalöögi animafilm «Jääaeg», 
mida olid vaatama tulnud peamiselt algklasside õpi-
lased. Multifilmile järgnesid romantiline «Šokolaad», 
actionfilm «Pulp fiction», jaanuarikuus kinodesse jõud-
nud ajalooline seiklusdraama «Aleksander» ning tund 
enne südaööd alanud õudusfilm «Vale pööre». Algselt 
ajaplaanis olnud Eesti klassika «Noor pensionär» jäi 
näitamata pealtvaatajate puudumise tõttu. 

Ürituse läbiviija Margus Mölli sõnul tasus kinomara-
ton ennast ära, sest sedalaadi kultuuriürituste eesmärk 
ei ole kasumi tootmine. «Kui kultuurikeskusel õnnestuks 
muretseda korralik kinotehnika, siis usun, et sellise 
ürituse korraldamine oleks väga edukas,» tõdes Möll. 

Kõige enam filmihuvilisi oli kohale meelitanud õudus-
film «Vale pööre». «Noori huvitab kole, ilus asi aga mingil 
põhjusel ei meeldi,» põhjendas Margus Möll arvukat 
pealtvaatajate hulka just viimasele filmiseansile.

Millal järgmine kinomaraton toimub, ei ole veel kind-
laks määratud, kuid õpilasomavalitsuse liikmete sõnul 
on selliste ürituste korraldamine tulevikus kindlasti 
plaanis.

Karm Jänes teeb teatrit, käib peol, kutsub loengule
Avatud noortekeskusel Karm Jänes on taas seljataga 

üks tegus kuu, mille jooksul on käidud palju esinemas 
ning tehtud tulevikuplaane ürituste korraldamise 
osas.

• Veebruaris toimus kultuurikeskuses teatriõhtu, 
kus noortekeskuse aktiivist koosnev näitetrupp esines 
kahe omaloomingulise etendusega. Korduvalt mängitud 
Otepää legendidel põhinev «Nuustaku» ning otepäälas-
tel seni nägemata «Üks väike muinasjutt» pärinevad 
trupi lavastaja Margus Mölli sulest. Näidendid olid 
kohale meelitanud palju teatrihuvilisi, nende seas nii 
õpilasi kui ka valla esindajaid. Oli üllatav, et õpilaste 
näitlejameisterlikkust oli tulnud vaatama nõnda vähe 
pedagooge. 

• 11. veebruaril osales Karm Jänes Kobelas noor-
tekeskuste ühispeol, kus taas esineti lühinäidendiga 
«Nuustaku». Kõigi noortekeskuste esinemiskavadele 
järgnes tantsuõhtu, kus lisaks diskorile astus üles ka 
Võrumaa noorteansambel Apex 11.

• 21. märtsist on kõigil soovijail võimalus osaleda 
esmaspäeviti kell 18 draamaringis ja kolmapäeviti kell 
18 kunstiringis.

• 15. aprillil kell 13 algab Otepää avatud noortekes-
kuses Tsirguliina noorte korraldatav üritus «Ole sina 
ise!»: koolitatud lektorid peavad loenguid eneseleidmise 
kunstist ning kohtutakse huvitavate inimestega. Üri-
tusele on oodatud kõik huvilised. Rohkem infot leiab 
kodulehelt www.tsirgu.edu.ee/TANK

LY AUNAPU,
OG abiturient

Piirkondlik laste Laulukarussell Nõunis
Selle aasta piirkondlik (Palupera-Puka-Sangaste) laste 

Laulukarusell 2006 eelvoor toimus 19. märtsil Nõuni 
maakultuurimajas. Igast vanuserühmast valiti välja 
parim solist, kes läheb edasi võistlema maakondlikku 
vooru. Žürii ette astus 25 solisti kuues vanuserühmas, 
kes esitasid ühe laulu. Viieliikmeline žürii hindas võist-
lejaid 10palli süsteemis. Kõik lapsed olid väga tublid, 
võistlesid tasavägiselt, kuid žüriil tuli teha oma otsus. 
Edasi pääsesid Sandra Kuus (juhendaja Eda Luht), 
Merilyn Terve (juhendaja Helve Päid), Egle Praosk ja 
Lenna Hainsoo (juhendaja Anu Vares), Kadri Popov 
(juhendaja Sille Lööndre) ja Heidi Heitur (juhendaja 
Evi Savi).

Õnne ja edu neile maakondlikul Laulukarusellil, mis 
toimub 17. aprillil Otepää kultuurikeskuses!

KOOLINOORTE UUDISED

Ameerikast pärit universaalne tantsu-
stiil line-tants on populaarsust kogunud 
üle kogu maailma. Kuna line-tants ei 
nõua partneri olemasolu ega ka eelne-
vaid tantsuoskusi, on see tantsustiil 
suurt poolehoidu võitnud nii noorte kui 
ka vanemate seas. Eestimaa line-tantsu 
sünnipäevaks peetakse 27. oktoobrit 
1997, mil toimus esimene avalik õpe-
tus Tallinnas. Sellest päevast alustati 
regulaarset line-tantsu õpetamist, mis 
nüüdseks levinud üle kogu Eesti.

Otepääl alustas line-tantsu õpetamist 
2003.a sügisel Karin Uibopuu. Möödu-
nud sügisest alustati uute tantsuhu-
viliste õpetamist. Kevad on käes ning 
15 kergejalgset ja rõõmsat neidu-naist 
saavad kahel õhtul nädalas kokku, et 
tuletada meelde juba õpitut ning saada 
selgeks uusi tantse. 

Otepää line-tantsu grupp võõrustas 

tänaseks tegevuse lõpetanud Hermanni 
pubis korra kuus ka teisi tantsugruppe. 
Eks ikka selleks, et mõõtu võtta ja vaa-
data, kui kaugele ollakse harjutamistes 
jõutud ning lihtsalt heas ja sundimatus 
õhkkonnas aega veeta. 

18. veebruaril Otepää  kultuurikesku-
ses toimunud suurele sõbrapäevapeole 
tuldi kokku Valgast, Kuigatsist, Tõrvast, 
Tartust, Sangastest, Hellenurmest, 
Elvast,  Tsirguliinast ja Otepäält. Vaa-
tepilt lavalt alla saali, kus üle saja line-
tantsija ühiselt rõõmu tundis, oli võimas. 
Tavapärastele kantrilugudele pakkus 
vaheldust Fjodor Koltšin. Julgen arva-
ta, et nii suurt rahvahulka pole Otepää 
kultuurikeskuses enam ammu nähtud. 
See on tõestuseks, et line-tantsul on 
tulevikku.

MARJU KÜLM,
Otepää line-tantsu grupi liige

19. märtsil kogunesid Eesti pari-
mad mälumängurid taas Otepääle. 
Toimus traditsiooniline mälumäng 
«Otepää kevad».

Otepää linnaraamatukogu ja 
AS Bach koostööprojektina kor-
raldatud võistluses tuli vastata 
50 küsimusele kõikvõimalikel 
teemadel. Osales ligi 30 paari väga 
erinevatest Eestimaa kohtadest. 
Võitsid Arko Olesk ja Tiit Naarits 
Tartust. Tõelist visadust näitasid 
kolmandale ja neljandale kohale 
tulnud Tallinna paarid. Võistlus-
paigale sõites keerasid nad auto 
Mäo kandis kummuli, jätkasid 
iliinibussiga Tartuni ja sealt taksoga Otepääle, jõudes täpselt õigeks ajaks kohale.
Valgamaa võistlejad selgitasid omavahelises arvestuses välja maakonna meister-
paari. Kaks paremat kohta läks Palupera valla mängijatele. Valgamaa meistriks 
tulid Dagmar Uibo – Sulev Pallon Liis Lõhmuse – Kalev Lõhmuse ees. Pronks jäi 
Otepääle Hannes ja Madis Margussonile. Üritust toetasid AS Trako, OÜ Liivimaa 
Mälu ja Valgamaa Kultuurkapital. Täname toetajaid ja Otepää kultuurikeskust 
ilusa saali eest. Eriline tänu maja peremehele Margus Möllile ürituse tehnilise 
poole perfektse läbiviimise eest. Võistluse küsimused ja tulemused on internetis 
aadressil www.kilb.ee kõigile tutvumiseks üleval. 

                           KAIDO MÄGI,
                         linnaraamatukogu juhataja

Vasakult: Magnus 
Leopard, Imre Leo-

pard, Remi Leopard, 
Tambet Leopard, 

Birgit Leopard ja Triinu 
Aasaroht. Ees kont-

sertmeister Marge 
Loik.

Otepää noored muusikud 
konkureerisid eakaaslastega

Võrus toimus 16. märtsil vabariiklik 
noorte puhkpillimängijate konkursi 

I voor, millest võtsid osa Viljandi, Põlva, 
Valga ja Võru maakonna muusikakoolide 
õpilased.

 Sellised konkursid toimuvad üle kahe 
aasta ja on mõeldud Eesti muusikakoo-
lides õppivatele noortele muusikutele. 
Seekord oli osavõtjaid 57, kellest 6 olid 
Otepää muusikakooli õpilased. 

Konkurssi hindas kolmeliikmeline žürii  
eesotsas Eesti  muusikaakadeemia õppe-
jõu Neeme Punderiga.

Konkursil esinenud õpilaste tase oli 

küllaltki ühtlane. Meie edukamad õpi-
lased olid 12aastaste seas Magnus Leo-
pard (altsarv, I koht) ja Birgit Leopard 
(klarnet, II koht). Triinu Aasaroht tuli 
10aastaste hulgas III kohale (plokkflööt) 
ja Tambet Leopard oli 15aastastest kol-
mas (tromboon). Ära märgiti Imre Leo-
pardi (tuuba) ja Remi Leopardi (trompet) 
südikas esinemine. Klaveril saatsid õpe-
tajad Anne Are (Otepää) ja Marge Loik 
(Viljandi). Nüüd selgitab žürii lõppvooru 
pääsejaid.

KÜLLI TEEARU, ARNO ANTON,
 puhkpillõpetajad

Otepääl tegutseb line-tantsu grupp

Eesti parimad kilvarid võtsid mõõtu Otepääl

Invaühingu liikmetele
Otepää invaühingu 15. aas-
tapäeva pidulik koosolemine 
toimub 21. aprillil kell 13 
Marguse puhkekeskuses. 
Palume eelregistreerida kuni 
15. aprillini tel 765 5330 (Eino 
Saar).

Ago Kivi eksliibris
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AMETLIK INFO Keda või mida meenutada      
 Otepää mail 2005. aastal
(algus eelmises OTs)
75 a tagasi (24. XI 1930) sündis nimekas sportlane ja teeneline suu-
satreener Uno Aavola.
75 a tagasi (9. I 1930) sündis rahvusvaheline suusakuulsus Pavel 
Koltšin, kes vanaduspäevi veedab Otepää lähistel.
70 a tagasi (7. VIII 1935) sündis nimekas kultuuritegelane, pedagoog, 
mälumängur ja spordikohtunik Mart Pettai.
70 a tagasi (1935) valmis esimene Pühajärve ümbruse puhkemajan-
duslik planeerimiskava. Siia oli planeeritud 75 ehituskrunti, lisaks 
alleed, muru- ja mänguplatsid. Autoriks oli tallinlane Antoni Lembit 
Soans.
65 a tagasi (29. VII 1940) sündis nimekas suusataja ja spordipedagoog 
Helle Tallo (Ritsing).
65 a tagasi (1. I 1940) oli Otepää kirikukoguduses arvel 9180 hinge, 
neist 4439 meest ja 4741 naist.
60 a tagasi (11. III 1945) alustas tegevust Otepää haigla. Esimeseks 
peaarstiks oli Ed. Uuemaa.
60 a tagasi ( 1945) moodustati Otepää valla koosseisus Otepää 
külanõukogu, millega liideti 1954. a Päidla ja 1960. a Pühajärve kü-
lanõukogu ning 1964. a osa Kanepi külanõukogust. Pindala oli 287 
km², elanikke 2853 (1973).
55 a tagasi (1. X 1950) moodustati Otepää rajoon. 1957. a valmis 
Otepää südalinnas rajooni administratiivhoone (praegune vallamaja). 
Otepää rajoon likvideeriti (ühendati Elva rajooniga) 1. II 1959.
55 a tagasi (1950) algasid Otepää Linnamäel Osvald Saarde juhti-
misel ulatuslikud arheoloogilised kaevamised, mis ühtejärge vältasid 
24 a.
50 a tagasi (1955) anti Otepää linnas käiku 8 korteriga elamu Tartu 
tn 6 ja tööliselamu Pärnu ja Lille tn nurgal. Aasta lõpuks valmis ka 
kaubamaja (universaalkauplus).
50 a tagasi (1955) saavutasid vabariiklikul kunstilise isetegevuse üle-
vaatusel I koha Otepää keskkooli rahvapilliorkester (juh A. Krents), 
Vana-Otepää võimlemisrühm (A. Kõllo ja A. Moorits) ning akrobaadid 
Heino ja Helge Mägi.
50 a tagasi (1955) alustati Otepääl Hundisoole tellisetehase ehita-
mist.
50 a tagasi (23. IV 1955) sündis Otepääl tulevane telestaar Urmas 
Ott.
45 a tagasi (17. I 1960) sündis nimekas Otepää sportlane ja treener 
Ene Aigro (Laanes).
35 a tagasi (7. III 1970) valmis Kääriku spordihoone. Lindi lõikasid 
läbi tollane Kääriku nõukogu esimees Arnold Green ja spordibaasi 
rajaja Fred Kudu.
35 a tagasi (1970) loodi metsaülem Linda Tammeoru initsiatiivil 
looduskaitse korraldamise suunaline Pühajärve katsemetskond.
35 a tagasi (1970) valmis Kunimäe jalamil laskesuusatajatele lasketiir, 
mis võimaldas korraldada võistlusi 50 ja 150 m distantsil.
30 a tagasi (20. V 1975) moodustati Eesti spordigümnaasiumi Otepää 
suusakool.
30 a tagasi (VIII 1975) anti käiku uus Otepää sidehoone.
30 a tagasi (1. IX 1975) avas uksed Otepää muusikakool. Kooli direk-
torina asus tööle otepäälane Vello Soots.
30 a tagasi (1975) moodustati Otepääl sõjaveteranide ansambel 
Sõjavelled, juhendajaks Koit Haljand.
15 a tagasi (20. - 24. VI 1990) viidi läbi Otepääl esimesed ülemaailm-
sed kodukandipäevad.
15 a tagasi (1. I 1990) elas Otepää linnas 2584 inimest.
15 a tagasi (26. VIII 1990) taasmoodustati Otepääle naisselts. Seltsi 
esinaiseks valiti Riita Aadler. Algselt asutati Otepää Naisselts 1931. 
aastal, esinaiseks oli siis Olga Wulff.
15 a tagasi (1990) asutati Otepää Ühispank, milline pankrotistus 
1993.aastal. 
15 a tagasi (30. VI - 1. VII 1990) võttis Eesti XXI üldlaulupeost ja 
XIV üldtantsupeost Otepää linnast osa 240 lauljat, mängijat, tantsi-
jat ja võimlejat (juhendajateks olid Eve Eljand, Sinaida Ernits, Piret 
Stepanov, Eha Ojavee, Maila Värk ja Lille Tali).
15 a tagasi (5. VIII 1990) paigaldati kiriku torni uus 300 kg kaaluv ki-
rikukell, mis saadi kingituseks Soome Vihti valla kirikukoguduselt.
10 a tagasi (1995) rekonstrueeriti Mart Eduri juhtimisel Tehvandi 
suusahüppetrampliin. Pidulik taasavamine toimus 7. oktoobril 1995. 
Avasõnad ütles Arnold Green. Pikimad avahüpped (71 aj 70,5 m) 
sooritas soomlane Mikko Hietamäki.
10 a tagasi (178. IX 1995) alustas Otepääl tegevust notaribüroo. No-
tarina alustas tööd otepäälanna Anna Rästa.
5 a tagasi (29.-30. I 2000) viidi Otepääl läbi Põhjamaade noorte meistri-
võistlused murdmaasuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes.
5 a tagasi (2000) saavutas otepäälanna Kristina Šmigun MK-suu-
savõistluse sarjas II koha (1165 punkti). Üldvõitjaks tuli norralane 
Bente Martinsen (1176 punkti).
5 a tagasi (6. X 2000) avati Otepää gümnaasiumi uus õppekorpus. 
Avamisest võtsid osa peaminister Mart Laar ja haridusminister Tõnis 
Lukas.
5 a tagasi (11.-12. VII 2000) viidi Otepääl läbi järjekordsed Suverulli 
võistlused. Naistest võitis juba viiendat korda järjest Kristina Šmigun, 
meestest oli parim Johann Mühlegg.

Koostas Heino Mägi

DETAILPLANEERINGUD

Puka vallavalitsuses
märtsikuus
• Otsutati maksta märtsikuus toi-
metulekutoetust 23  taotlejale.
• 30. aprillil toimuvad Valgas 
Bruno Junki mälestusvõistlused, 
vallavalitsus toetab üritust 1000 
krooniga.
• Anti nõusolek maa ostueesõigu-
sega erastamiseks Helle Kullile 
Aakre külas Pärna maaüksus 
(11,73 ha).
• Anti nõusolekud vaba metsamaa 
erastamiseks: Tiiu Konradile 
Meegaste külas  Alajärve 1 (5,67 
ha); Vambola Sikutile Palamuste 
külas Leesiku 2 (5,38 ha), Jaanus 
Treesile Kibena külas Oti maaük-
sus (22,15 ha).
• Aakre külas asuvate Ülpre, 
Allamärdi, Tuisu, Soosaare, Juka; 
Pedaste külas asuva Kalde; Re-
baste külas asuvate Jülsi C, Ka-
sumetsa, Rebase, Aakre Metskond 
15 mt ja 16 mt; Kolli külas asu-
vate Katla, Katla 2, Katla I, Piiri, 
Lohu, Lehola, Palu, Männiku, 
Aakre Metskond 27 mt; Kuigatsi 
külas asuva Aakre Metskond 41 
mt  katastriüksuste jagamisel 
moodustusid Jõhvi-Tartu-Valga 
mnt T3 katastriüksused sihtots-
tarvetega transpordimaa.  
• Kanti majandustegevuse regist-
risse ASile Eesti Post kuuluvad 
Puka postkontor, Aakre post-
kontor ja Kuigatsi postipunkt, 
Elva tarbijate ühistu Puka A&O 
kauplus.
• Toetati majanduslikult raskes 
olukorras olevaid abivajajaid kok-
ku 2501 krooni ulatuses.
• Väljastati kasutusload Raimond 
Danilsonile kuuri ja garaaži ka-
sutamiseks Puka alevikus, Säde tn 
1 ning RMK Aakre Metskonnale 
Soontaga külas asuva Parve-Uni-
küla tee kasutamiseks.
• Väljastati projekteerimistingi-
mused Meelis Mittile Meegaste 
külas asuvale Väike-Järve maa-
üksusele suvila ehitamiseks.
• Hooldajad määrati neljale 
puudega isikule ja hooldus lõpetati 
ühel puudega isikul.
• Kooskõlastati FIE Kaie Hanni 
rändkaupluse müügikohad 
Puka valla territooriumil: 

igal kolmapäeval ja laupäeval 
Purtsis 9.50 – 10.00; Pühastes 
10.10 – 10.25; Aakre laut 10.30 – 
10.35; Puka rist 11.00 – 11.10.

Puka vallavolikogus 
8. märtsil
1. Kinnitati pedagoogide töö 
tasustamise alused 2005. aastal 
Puka keskkoolis ja Aakre lasteaed-
algkoolis.

2. 2004. aasta eelarve täitmise 
auditeerijaks määrati OÜ Juris-
tibüroo Fides.
3. Puka kunstikooli hoolekogusse 
valiti vallavolikogu esindajana 
Toivo Punga.
4. Puka valla esindajad Eesti Maa-
omavalitsuse Liidu üldkoosoleku-
tel on Heldur Vaht ja Heikki 
Kadaja ning asendusliikmed Kal-
le Põldmägi ja Kalev Brikker.

Palupera vallavalitsuses
• Anti korraldus väljastada  OÜle 
Palupera-Agro loomapidamis-
hoone rekonstrueerimiseks pro-
jekteerimistingimused.
• Määrati hooldajad kahele sü-
gava puudega inimesele.
• Anti korraldus ühekordse toe-
tuse andmiseks ravimite ostmi-
seks.
• Tunnistati kehtetuks vallavalit-
suse korraldus 136  (10.01.2003) ja 
korraldus  107 (14.08.2003) hool-
dajate  määramise kohta, seoses 
uute hooldajate määramisega.

• 21. märtsil lõppes Palupera 
puurkaevu maa-ala detailpla-
neeringu avalik väljapanek, mille 
käigus kirjalikke ettepanekuid 
ega vastuväiteid ei esitatud.

Palupera vallavolikogus
1. Kinnitati Palupera valla ehi-
tusmäärus ja kaevetööde ees-
kirjad.
2. Tehti muudatusi valla põhi-
määruses.
3. Kinnitati Palupera põhikooli 
õpetajate palgamäärad.
4. Täpsustati asustusüksuse lahk-
mejooni.
5. Kuulutati välja Palupera 
puurkaevu avalik väljapanek.
6. Otsustati osaleda Hellenurme 
Mõisapargi rekonstrueerimise 
projektis.
7. Otsustati osta vallavalitsuse-
le sõiduauto maksumusega kuni 
100 000 krooni.
8. Otsustati osta Palupera külla 
korter õpetajate majutamiseks.
9. Seoses järjest väheneva õpilaste 
arvuga ja sellest tuleneva väga 
kõrge kohamaksuga peeti otstar-
bekaks  2005. aasta 1. septembrist  
lõpetada Palupera põhikooli 
Nõuni filiaali tegevus.
10. Tehti muudatusi 2005.aasta 
eelarves.

Otepää vallavolikogus
veebruarikuus
1. Asutati Otepää valla jäätme-
valdajate register ja kehtestati 
registri pidamise kord.
2. Kinnitati Pühajärve põhikooli 

põhimäärus.
3. Kinnitati Pühajärve põhikooli 
arengukava aastateks 2004-
2007.
4. Kinnitati Otepää gümnaasiumi 
tegevuskava 2005-2007.

Otepää vallavalitsuses
märtsikuus
• Väljastati ehitusload: Otepää 
vallavalitsusele Pühajärve põ-
hikooli rekonstrueerimiseks, 
OÜle Jaotusvõrk Rain Ladva 
liitumisühenduse ehitamiseks 
Virulombi tänaval; OÜle Otepää 
Golf hooldushalli püstitamiseks 
Mäha külas; OÜle Jaotusvõrk 
Uuve Kiho eramu liitumisühendu-
se ehituseks Sihva külas; Urmas 
Reintamile elamu püstitamiseks 
Männi tänaval.
• Väljastati projekteerimistingi-
mused: OÜle Jaotusvõrk Rait 
Maruste liitumisühenduse ehi-
tusprojekti koostamiseks Arula 
külas; OÜle Jaotusvõrk Olari 
Kõivu liitumisühenduse ehitus-
projekti koostamiseks Sihva külas; 
OÜle Jaotusvõrk Tiina Karu 
liitumisühenduse ehitusprojek-
ti koostamiseks Pilkuse külas; 
OÜle Jaotusvõrk Elve Ladva 
liitumisühenduse ehitusprojekti 
koostamiseks Truuta külas; Alar 
Arukuusele elamu ja abihoone 
(Mäe tn) rekonstrueerimise pro-
jekti koostamiseks; Aleksander 
Jurkenile abihoone (Pikk tn) 
rekonstrueerimise ehitusprojekti 
koostamiseks.
3. Määrati hooldaja kahele valla 
kodanikule.
4. Määrati ühekordset abiraha 
kahekümnele valla elanikule.
5. Väljastati taksoveoload FIE 
Rene Alterile, FIE Üllar Unt Et-
tevõttele.
6. Anti luba: Võru spordikoolile 
korraldada projektlaagrid 2005.a 
augustikuus; Eesti Jeti- ja Moo-
torkelgu Liidule spordiürituste 
läbiviimiseks.
7. Kooskõlastati OÜ Kääriku 
Puhke- ja Spordikeskuse vee 
erikasutusloa taotlus.
8. Väljastati elamu kasutusload: 
Seppo Timo Kalevi Leskinenile 
(Kevade tn) ning Anne Jaanistele 
ja Ants Jaanistele (Vahtra tn).
9. Sõlmiti tööandja eluruumi üüri-
leping vallavalitsuse töötaja Ruth 
Kõiviga.
10. Määrati sünnitoetus ühele 
valla kodanikule.
11. Väljastati sõidukikaart FIE 
Üllar Unt Ettevõttele. 
12. Otsustati anda nõusolek  maa 
ostueesõigusega erastamiseks 
Laura Piirikivile.

Kehtestatud on Vidrike küla Inni 
kinnistu detailplaneering. Avaliku 
väljapaneku ajal kirjalikke arvamu-
si ega ettepanekuid ei laekunud.

Vana kaubamaja ja endise 
Pühajärve restorani detail-
planeeringutest
Eelmises OTs viitasime, et Otepää 
vallavalitsus on pöördunud Eesti 
Arhitektide Liidu (EAL) poole 
eksperthinnangu taotlemiseks. 
Siinkohal kokkuvõte EAL ekspert-
hinnangust:
Tennisevälja 1 detailplaneering: 
ettepanek mitte rikkuda aedlinna 
elanike rahu ning kavandada krun-
dile juurdepääs Pühajärve teelt. 
Aedlinnast anda vaid jalakäijatele 
otsetee võimalus. Juurdepääsu 

suuna muutusega kavandada ho-
telli peauks Pühajärve tee poo-
le. Hoone arhitektuurne, eeskätt 
restorani osa rekonstrueerimise 
lahendus suunata DOCOMOMO 
Eesti Rahvuskomiteele soovituste 
saamiseks.
Arendaja ja planeerija on kõiki 
ettepanekuid arvestanud ning 
planeering esitatakse esitatud 
täpsustustega vallavolikogule keh-
testamiseks.
Tartu mnt 4 detailplaneering: 
eksperdil ei ole vastuväiteid soovile 
lammutada olemasolevad hooned ja 
muuta krundi funktsiooni. Eksper-
di ettepanek on kavandada hotell 
Tartu mnt poolselt küljelt fassaa-
diga Tartu mnt 6 ja 8 hoonetega 
ühele joonele. Ehitusjoone määra-

mine haigla ja polikliiniku poolsele 
küljele annaks võimaluse taandada 
ehitusmahu Tartu mnt 6 asuvast 
elamust. Kui hotelli programmis on 
mõeldud tänavakohviku rajamisele, 
võiks see külgneda Lille tn ja Tartu 
mnt vahelise jalakäijate promenaa-
diga Tartu mnt nurgal. Parkimine 
tuleb lahendada krundisiseselt.
Tartu mnt 4 detailplaneeringu osas 
jäi avalikul väljapanekul üles Tartu 
mnt 6 majaelanike tõstatatud pla-
neeringuvaidlus. 
Arvestades AL ja Tartu mnt 6 elani-
ke ettepanekutega, on planeeringu 
lahendusse sisse viidud parandu-
sed. Planeeringuvaidlust üles ei 
jäänud ja planeering esitatakse 
vallavolikogule kehtestamiseks.
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IN MEMORIAM
VAINO KELDER 
6. I 1940 – 9. III 2005

Vaino Kelder sündis ja kasvas Otepää mail. 1960. 
aastal lõpetas ta Otepää keskkooli ja hiljem rajas 
oma perele kodugi Otepääle. Vaino oli kuldsete 
kätega ehitaja.

Oma sportlasteega on ta olnud eeskujuks kahele 
pojale ja lastelastele. Eesti spordiajalukku on ta 
läinud kui üks mäesuusatajate tippe, olles üheteist-
kümnekordne Eesti meister mäesuusatamises. Peale 
põhiala jõudis ta tegeleda ka teiste spordialadega. 

Omaksed tänavad kõiki, kes tulid 13. jaanuaril 
Otepää kalmistule Vaino Kelderit viimsele teekon-
nale saatma.

 ARVO KAHR
3. VI 1953 - 10. III 2005

EUFROSSINIA PÜSS
21. X 1917 - 14. III 2005

EEVI MERITS
10. II 1946 - 26. II 2005

Südamlik kaastunne Ene ja Eero perele

VAINO KELDERI 
kaotuse puhul.

Pühajärve põhikool

VAINO KELDER
HEINO LINNAMÄGI

Avaldame kaastunnet omastele.

Mälestavad Agu, Aadu ja Ago

Sügav kaastunne Helile lastega
kalli abikaasa ja isa

HEINO LINNAMÄGI
24. VII 1956 - 9. III 2005

surma puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

Leinas kodumaja seinad,
lilled, puud ja koduõu.

Südamlik kaastunne Helmile, Viktorile, Helile, 
Kärdile, Taivole, Marele ja Annele kalli poja, 

abikaasa, isa ja venna

HEINO LINNAMÄE
kaotuse puhul.

Laine, Ene, Ülo, ja Mati peredega

Tasa tunde lööb aegade kell,
alles jääb mälestus hea ja hell.

Kärt ja Taivo emaga!
Siiras kaastunne teile isa ja abikaasa

HEINO LINNAMÄE
surma puhul.

Klassikaaslased ja klassijuhatajad gümnaasiu-
mipäevilt ja Eve Eljand

Sind muusikahelid meenutama jäävad...

Mälestame orkestri head pillimeest

HEINO LINNAMÄGE
Meie siiras kaastunne omastele.

Orkester Sidevelled ja postkontori pere

Igale meist on antud aeg - 
aeg tulla, olla ja minna.

Südamlik kaastunne Sulle, Helmi, kalli poja

HEINO
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased I silmkoest

Töökas ja sõbralik oli Su hing, hea mälestus 
Sinust jääb meelde.

Mälestame endist töökaaslast

HEINO LINNAMÄGE
Südamlik kaastunne abikaasale lastega ja 

isale-emale.

perek. Adamson ja Roose

Siiras kaastunne Maiele poja ja Toomase

perele venna ja onu

URMAS KATTAI
surma puhul.

Majanaabrid II korruselt

Südamlik kaastunne Ilmar Kattaile poja

 URMAS KATTAI
kaotuse puhul.

Perekonnad Pensa ja Kapp

Kõik õied pisaraid on täis,
karm saatus Sinust üle käis...

URMAS KATTAI
23. IX 1967 - 15. III 2005

Mälestavad ema, isa, lapsed ja vend perega 

Mälestuste kullas  elad ikka meiega... 

Armsat sõpra

URMAS KATTAID
mälestavad Piiri 8 elanikud.

Tundis, nuttagi ei jaksa, kuid ta nuttis ometigi, valu-
krambis kulmukaared, kus on mure lõpp ja algus?

URMAS KATTAI
Sügav kaastunne Sulle, Maie 

kalli poja surma puhul.

I silmkoe vanad kaastöötajad

Mälestuste päiksekullas 
elad ikka meiega

Kallist abikaasat ja ema 

HELJU KIVIMAAD
5.X 1926 - 22. III 2003

mälestavad 3. surma-aastapäeval. 

abikaasa ja poeg Rein perega

Südamlik kaastunne, Virve, Märt peredega
kalli õe

MADELAINE TOKKO
surma puhul.

Vaike, Uno

Muuta aeg võib elus palju, 
võtta mälestust ei saa.

HILDA ILVES
13.VII 1908 - 26. III 1995

Mälestavad 10. surma-aastapäeval.

Lapsed  peredega

Muuta aeg võib elus palju, 
võtta mälestust ei saa.

Armast

EDUARD KÜTTI
26.IV 1924 - 31. III 1995

Mälestavad 10. surma-aastapäeval. 

Lesk ja tütred peredega

Mälestame 

VALVE KURVET
27. III 1932 - 22. II 2005

Tunneme kaasa omastele.

Perekonnad J. Raudsepp, A. Kungus ja G. 
Tamm, Olga, Mati, Helgi, Edda ja Jaan

Mälestame head sugulast 

KARL UNTI
Südamlik kaatunne abikaasale ja 

lastele peredega.

Endel, Rein ja Aivar peredega

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Allile ja lastele peredega 
kalli abikaasa, isa, äia ja vanaisa 

LEONHARD ILVESE
kaotuse puhul.

Vilma, Thea, Evi ja Margo perega

Südamlik kaastunne Piret Drenkhani perele 
kalli isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa 

LEONHARD ILVESE
surma puhul.

Endised töökaaslased Riina, Karli, Riina

Siiras kaastunne Kajale ja Karlile kalli 

LEONHARD ILVESE
kaotuse puhul.

Töökaaslased Tiiu, Toomas, Endel, Viktor, 
Peep, Henno, Enno, Kalju 

MTÜ Karukäpp korraldas soki-
konkursi, leidmaks uusi vorme ja 
paikkondlikku omapära rahvus-
likus käsitöös. Rõõm oli tõdeda, 
et meie rahvakunst elab edasi ja 
käsitööhuvilistest puudust ei ole.

Sokikonkursile ja näitusele 
toodi üle saja töö, samapalju oli 
vaatamas ka huvilisi.

Konkursile toodud sokid olid 
omapärased ja kaunid. Palju oli 
kasutatud geomeetrilist sukakirja, 
populaarsed olid ka vöökirjakuju-
lised sukakirjad. OÜ Anni Butiik 
oli toonud hulgaliselt rahvuslikes 
kirjades sini-must-valgeid sokke, 
nende hulgas ka varvassokke, mis 
kõik pälvisid rahva heakskiidu. 

 Viljandi kultuuriakadeemia 
üliõpilase Reelika Kääri kaasa-
toodud kollased, lillad, punased 
lilltikandites villased sukad ei 
jätnud külmaks ühtegi käsitöö-
huvilist. 

Konkursi žürii (Reelika Käär 
Viljandist, Tiina Lõõndre Rõn-

gust, Kaja Parker Osulast) tun-
nistas sokikonkursi võitjateks: 
1. Tiiu Vutt, 2. Mari Mõttus, 3. 
OÜ Anni Butiik. Rahvahääletuse 
tulemusena pälvisid esikohad: 1. 
Lore Kasepalu, 2. Tiiu Vutt, 3. 
Mari Mõttus.

Esikoha tõi kudujatele korrekt-
selt ja kvaliteetselt esitatud tööd, 
sest hinnati nii värve, mustrit, 
tehnikat kui ka töö pahupoolt.

Külastajatele valmistasid ära-
tundmisrõõmu Mai Normani 
(Valga) nahktallaga sokksussid. 
Ka Külli Štubise rõõmsad varvas-
sokid leidsid palju uudistajaid.

Täname kõiki, kes oma sokid 
konkursile ja näitusele tõid. Tä-
name ka käsitööhuvilisi Vihtist, 
Rõngust, Sulbist, Osulast, Sõ-
merpalust, Parksepast, Mustjast, 
Sangastest, Pukast, Valgast, kes 
meie üritusest osa saama tulid. 

Loodame kõigiga kohtuda aas-
ta pärast kindakonkursil, kuhu 
ootame teostamistehnikalt mit-

mekesiseid ja ikka paikkondlikku 
omapära arvestavaid tooteid.

Selleks, et käsitöötraditsiooni-
del oleks elujõudu, tuleb jätkuvalt 
kursuseid korraldada. MTÜ Karu-
käpp teeb algust masinkudumise 
kursustega. Kõigil asjast huvita-
tutel palume helistada  telefonil 
5698 1670.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöölii-
du juhatuse esimees Liivi Soova 
rõhutab, et vajame rohkem teavet 
üksteise tegemistest, peaksime 
rohkem koostööd tegema ja roh-
kem toetajaid leidma. Sageli ei 
mõisteta, et rahvuslik käsitöö on 
nii kultuurinähtus kui ka elatus-
allikas.

MTÜ Karukäpp tänab Otepää 
vallavalitsust abi eest meie tege-
vuse toetamisel. Täname ka «Ko-
halikku omaalgatuse programmi», 
kes toetas meid kudumismasina 
soetamisel.

MTÜ Karukäpp juhatus

Karukäpa sokikonkursil 
otsiti paikkondlikku omapära

Ettevõtjate ümarlaud
Otepää vallavolikogu turismikomisjon koostöös spordi- ja kultuurikomisjoni 

ning vallavalitsusega kutsub kõiki piirkonna ettevõtjaid osalema 12. aprillil kell 
16 Karupesa hotelli seminariruumis toimuval ümarlauakohtumisel.

* kokkuvõtted talvehooajast (turism, sport, kultuur) 
* info ettevõtlust puudutavast seadusandlusest 
* ülevaade rahastatud projektidest Otepää vallas 
* turismiettevõtjate endi hinnang talvehooajale 
* Ettevõtjate soovitused / ettepanekud vallavalitsusele ja volikogu komisjonidele 
* vaba mikrofon

Võimalus saata ettepanekuid teemade lisamiseks  8. aprillini aadressil: 
turismikomisjon@otepaa.ee 

Ümarlaual osalemine prii. Kohvilaud.
Eelregistreerimine kuni 8. aprillini 2005 Otepää turismiinfokeskuses 

tel 766 1200 või e-maili teel turism@otepaa.ee

Hakkaja ettevõtja või  muidu hea inimene!
Ehk on Sinul võimalik annetada mõni palgijupp pikkuses 70-170 
cm Võrukaela lasteaia põnnide õueala täiendamiseks paari lihtsa 
mänguvahendiga. Ühe tasakaalutrepi ehitamiseks näiteks kulub 9 
eri pikkuses notti. Kui teed heateo, peame Sind meeles ja õueala 
parendamise projekti käiku kajastame kohalikus kirjanduses ja 
lasteaia kodulehel aadressiga www.vorukael.ee.
Meie kontaktandmed on: Keskuse 6, Otepää 67406, Valgamaa, 
tel: 76 55 689; 51935151; e-mail: vorukael@otepaa.ee

Lasteaia Võrukael juhataja 
Marju Ilistom

Elulõng Sul katkes äkki,
liialt ruttu lõppes tee...

Südamlik kaastunne Eerole perega kalli isa, 
äia ja vanaisa

VAINO KELDERI
kaotuse puhul.

Perekonnad Ilves, Võttin  ja Tanni

Mälestame endist kolleegi

VAINO KELDERIT
ja avaldame kaastunnet omastele.

Eesti Spordiseltsi Põhjakotkas Otepää osakond

Avaldame kaastunnet Eero Kelderile isa

VAINO KELDERI
surma puhul.

Korteriühistu 5 ja 3

Avaldame kaastunnet omastele

VAINO KELDERI
surma puhul.

Valter, Koidula, Silvia

Kõik, mis on olnud, ei unune.
Päikegi loojub, pimeneb.

Homme on uus päev!
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Ostame kasvavat 
metsa, metsamaad 
ja raieõigust 
hind kuni 120 000 kr hek-
tar, (läbi raiutud ja hüpo-
teegiga)
• Ettemaksu võimalus
• Maamõõtmine
• Nõustamine 
• Ostame vanu taluhoo-
neid

Tel 489 4055,  510 3173,  511 
0415,  517 9566
Faks 633 5576.   Aadress: Rap-
la, 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

* SAABUSID MÜÜGILE 

KERGKÄIVITUSEGA 

MURUTRIMMERID

* UUED MURUNII-

DUKI MUDELID 

Tule ja 
tutvu!

Hinnad soodsad!
Talvine lahtine ketiõli 12 kr/l

 Valga põik 3
Otepää

Firma Nikpo teeb katla-
maju, keskküttesüstee-
me ja tehnikatöid. Garan-
tii. Tel 506 8509.

Müüa soodsalt sügavkül-
mik ja jahutuskülmkapp. 
Tel 5569 7176.

Müüa 2toal mug korter 
260 000 kr. Rentida 2toal 
mug korter 1600 kr, mak-
sud sees. Rendin 1-4toal 
korteri. Tel 5805 3751.

Võtan tööle kallurijuhi. 
Tel 5622 2307.

1a Annabel otsib hoidjat. 
Ootame sõbralikku, soovi-
tavalt lastega tegelemise 
kogemusega, ausat ja hoo-
livat inimest. Tel 511 2892 
või 766 3099.

Müüa 4toaline mugavus-
tega korter Sihval. Tel 521 
3314 või 522 4754.

Müüa lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Sa-
mas müüa kottidesse pa-
kitud kuivi kaminapuid. 
Tel 511 7109 v.767 1709 
(õhtuti).

Müüa arvuti PIII 500MHz, 
RAM 192MB, HDD2x20GB, 
15” monitor, CDRW, FDD. 
H: 2800.-   Tel 765 5959.

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

Avatud uus kasutatud 
riiete kauplus 
SINU STIIL 
(sissepääs Munamäe tn 8) 

Avatud:
E-R 10-17
    L 10-15

REBASE TALU 
pakub:

• põõsa- ja puuistikud
• punapeet
• haljastusprojektid
• haljastusteenus

Tel 528605 (Ahti)

Teen interneti 
kodulehekülgi
Kontakt 765 5959  
margusson@hot.ee

loe lähemalt: 
www.hot.ee/margusson

Pelacom OÜ
Elva Kesk 17 I korrus

Telerite ja muu elektroonika remont
* remondime ja paigaldame autoraadioid
* elektritööd
* müüme detaile ja tarvikuid
* kasutatud telerite müük
* garantiiremont järgmiste firmade toodetele: 
   JVC, Philips, Grundig, VDOdayton

*teostame paljundustöid A4 formaadiole

Avatud: E - R 10-18
Tel 745 6202

e-post: pelacom@kodu.ee

Sulevi kaubaäri Ote-
pääl võtab tööle müüja, 
vajalikud kogemused 
autokaubanduse ja sa-
nitaartehnika alal.

Info: J. Hurda 1a, Otepää
Tel 765 5007 või 514 7833

TÖÖ

OÜ Nõuni 
Taimekasvatus 

müüb 
seemneteravilja, sööda-
teravilja ja väga sood-

salt kaaliväetist.

Tel 765 7418 või 
506 4609

Võtame tööle 
hooldustehniku 

(vajalik elektriku töö-
kogemus) 

ja katlakütja

Info tel 5343 5010
Pühajärve Puhkekodu AS

TÖÖ

Pühajärve 
puhkekeskus 

OSTAB KÜTTEPUID 
(segapuit, ka vähekvali-
teetne). 
Info tel 5343 5010.

Pukas, Aakres, Nõunis oskavad 
sellele küsimusele kindlasti vastata 
vähemalt need inimesed, kes on külas-
tanud postkontorit. Sest juba aastaid 
pakuvad Eesti Post ja Eesti Ühis-
pank üheskoos võimalust kasutada 
postkontorites pangateenuseid. Siit 
ka nimetus Postipank.
Milliseid pangateenuseid teha saab?

Kohe alguses olgu ära öeldud, et Pos-
tipanka on võimalik kasutada kõikidel 
postkontori külastajatel.

Näiteks saab klient Postipangast raha 
välja võtta. Selleks peab olema pangas 
arvelduskonto. Kui arvelduskontole 
on kantud näiteks palk või pension, 
siis on selle väljavõtmine Postipanga 
kaudu sama lihtne nagu sularaha au-
tomaadist.

Nüüd võib tähelepanelikul lugejal 
tekkida küsimus, kas Postipangast 
saavad raha kõikide pankade kliendid? 
Vastus on – jah.

Suuremate maapiirkondade postkon-
toritesse on paigutatud kaarditermi-
nalid. Sellistes Postipankades kasutab 
klient pangatoimingute tegemiseks 
oma pangakaarti. Tänu pangakaartide 
ristkasutamise võimalusele saavadki 
pangatehinguid teha kõikide pankade 
kliendid. Ka Puka, Aakre ja Nõuni 
Postipangas on see võimalik.
Mida teha siis, kui arvelduskontot veel 
ei ole?

Postipankades on võimalik arveldus-
kontot avada kõikidel eraisikutel. Kuna 
koostööpartneriteks on Eesti Post ja 
Eesti Ühispank, siis on võimalik avada 
just Ühispanga arvelduskontot. Ar-
velduskontoga koos on võimalik saada 
koheselt Postipanga kaardi omanikuks 
või tellida omale näiteks VISA deebet-
kaart. Juriidilised isikud ei saa küll 
Postipangas kontot avada, kuid saavad 
oma pangakaardi vahendusel tehinguid 
teha.

Arusaadavalt ei ole arve avamisel 
takistuseks kontode olemasolu mujal 
pankades. Vastupidi – arvelduskonto ja 
pangakaart tulekski kindlasti Ühispan-

gas avada, sest siis on 
Postipanga teenustasud 
kõige soodsamad. Nimelt 
lisandub mitte-Ühispanga kaarditehin-
gute tegemisel teenustasule veel ka nn 
kaardi ristkasutuse tasu. Selle suurus 
on erinevatel pankadel vahemikus 3-17 
krooni. Ühispanga kaardiga saab eraisik 
Puka, Aakre ja Nõuni Postipangast raha 
kätte tasuta.

Lisaks võib Postipangas teha sisse-
makseid oma kontole ja maksekorral-
dusi.
Mõned soovitused:

1. Omage Ühispanga arvelduskontot 
ja pangakaarti või vormistage need otse 
Postipangas – tehingud saavad tehtud 
soodsaima hinnaga.

2. Taotlege Ühispanga arvelduskonto-
ga seotud Postipanga kaarti. Kaardi saa-
te kätte kohe, väljastamistasu ega kuu 
hooldustasu ei ole. Postipanga kaardiga 
saate Postipangas teha kõiki tehinguid 
soodsaima hinnaga. Kui olete vähemalt 
60. aastane, tellige VISA Electron kaart. 
Te ei pea maksma kaardi kuuhooldusta-
su ning VISA Electron kaardi kasutus-
võimalused on laiemad.

3. Avage arvelduskonto Postipangas 
ka siis, kui teil on aktiivne konto mõ-
nes teises pangas. Arvelduskonto ja 
Postipanga kaardi omamine ei too teile 
mingeid kulusid, küll aitab neid kokku 
hoida. Näiteks: kui tahate maksta raha 
oma mitte-Ühispanga kontole otse, on 
teenustasu 20 krooni. Ühispanga konto 
olemasolul võite te maksta raha tasuta 
oma Ühispanga kontole ja teha sealt 
maksekorralduse oma kontole teise 
panka, teenustasu vaid 9 krooni.

4. Kui Te maksate kommunaalmak-
seid postkontoris, tehke seda oma 
Ühispanga kontolt. Sellisel juhul on 
teenustasu 9 kr.

Lisaks pangatehingutele on Posti-
pangas võimalik sõlmida ka lepinguid, 
mis teevad arveldamise veelgi muga-
vamaks. Kuid nendega saate tutvuda 
juba lähemalt Puka, Aakre ja Nõuni 
Postipangas.

Kas te teate, kus asub 
Postipank?

Lasteaed Pähklike 
võtab alates 1. aprillist 

tööle õpetaja abi ja 
1. augustist koka. 

Info tel 765 5363, 
Pille Villems

TÖÖ

Müüa 
• ehituslikku saemater-
jali ja järgatud kütte-
pindu 
• saekaatriteenus. 

Tel 529 5948

Müüa Toyota Corolla 
1,4 VVT-1, 71 kW, 2001.

a, luukpära, punane,  
immo, ls 17 000 km, el 
aknad, el peeglid, ste-
reoraadio, veluursisu 

jpm. Hästi hoitud, vähe 
sõitnud. Kaasas talve-
kummid. H: 113 000 kr

Tel 525 4896 või 765 4341


