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Otepää lammutab ja ehitab

Kel möödunud nädalal kesklinna
asja polnud, võib nüüd kunagise
kaubamaja asukohas rusudes ehitusplatsi silmata. Uue 5korruselise
hotelli rajamine on veel projekteerimisjärgus.

Nagu linnapildis näha ja varasematest Otepää Teatajatest lugeda olnud, on sel aastal alustatud mitmete uute
hoonete ehitamist ja mõne
vana rekonstrueerimist.
Eelmisel nädalal muutus peatänava äärne pilt lausa tundidega,
kui võimas ekskavaator aastaid
kasutult seisva kunagise kaubamaja seinu purema hakkas.
Kerkivad uued «kõrghooned»

Vana kaubamaja asemele rajatav 5korruseline hotell on hetkel
projekteerimisjärgus. Algselt olid
naabermaja elanikud mures oma
edasise rahu ja väheneva päikesevalguse pärast, kuid planeeringu
muudatuste järel leppisid nad uue
lahendusega.
Ka vana Pühajärve restorani
asemele hotelli rajamine on hetkel
projekteerimisstaadiumis.
Hermanni pubi lõpetas tegevuse,
uus söögikoht valmimas

Uue hoone ehitusega on alustatud aastapäevad tagasi Edgari
trahteri kõrvalt lammutatud vana
puumaja platsile. Ehitis peaks
valmima kahe aasta pärast. Ja

nagu ikka, pole miski siin ilmas
igavene – nii on 1. märtsist tegevuse lõpetanud Hermanni pubi.
Ülikoolide spordibaasidega endiselt lahtised otsad

Majutusettevõtete osas on pikemat aega käärinud kahe kõrgkooli
kunagised spordibaasid Margusel
ja Vana-Otepääl. Täiesti arusaadav on, et ülikoolide põhitegevuseks pole puhkemajandusega
tegelemine, see ärivaldkond peaks
kuuluma erasektorile. Nii on Tartu ülikooli Kääriku spordibaasi ja
uue hotelli majandamiseks juba
mõne aja eest loodud äriühing.
Marguse kompleksi on samuti
tublisti investeeritud ja uus hotelliosa näeb igati kaasaegne ja
hubane välja. Paraku pole sinna
seni suudetud püsivat operaatorit
leida.
Kõige nukram seis tundub olevat aga kunagise Vana-Otepää
koolimaja baasil rajatud pedagoogikaülikooli, tänase Tallinna
ülikooli spordikeskusega Kaarna
järve ääres. Mitmeid aastaid
Nõmme matkakeskuse hallatav
kompleks vireleb tänaseni.

Linna keskväljaku ehitusega alustatakse suvel

Nagu vallavanem Aivar Nigol
veebruarikuu OTs kirjutas, on
Euroopa Liidu raha abil võimalik
alustada mitu aastat plaanitud
linna keskväljaku rajamisega.
Turuplatsilt algava valgustatud
jalakäijate promenaadi äärde jäävad sidemaja ja kaubanduskeskus,
edasi kulgeb see Oti pubi eest üle
praeguse bussiplatsi suusakooli
tagant ööklubi vastu rajatud platsini, kuhu tuleb ka uus bussijaam
koos külastuskeskuse hoonega.
Selle suurprojekti lõpuleviimisega
peaks lahenema ka praegu anarhistlikult kulgev liikluskorraldus
kaubanduskeskuse ees, kuigi
täiendavate parkimiskohtade
probleem on veel õhus.
Kaubanduskeskus avab maikuus
uued ruumid

Veel viimaseid nädalaid kestva
ehitustöö lõppemisel avab Elva
tarbijate ühistu Otepää Konsumi
13. mail senisest 2 korda suuremana. Kauplus on ühistu esimehe
Hando Ivaski hinnangul nende
Elva Konsumist veidi suuremgi.

Esimesele korrusele jäävad ka
apteek ja lillelett. Kaubanduskeskuse keldrikorrusel avatakse 2.
mail ehitus-, kodu- ja aiakauplus,
sinna tuleb ka EMT esindus.
Keskväljaku jätkuv areng võib
muuta veel nii mõnegi kesklinna
hoone edasist saatust – nii on
pooltühi ja arengusüsti ootamas
sidemaja. Omal ajal OÜ Elve erastatud linnasauna hoone on tänavu
leidnud tühjadele ruumidele rentnikud. Elve poe juhataja Ülo Reedi
sõnul on aga siingi võimalikud
uued koostöö- ja arenguvormid.
Kümnekonna aasta eest ehitatud torniga avalik käimla on küll
vähekasutatav, kuid ilma selleta
vist ka läbi ei saa. Ilmselge on,
et turuplatsil paiknevad ajutised
putkad peavad sealt kaduma ja
nende asemele on oodata uut
turupaviljoni, mille tulemusena
peaks lõppema tänavatolmus askeldavate kaubitsejate tegevus.
Hädasti vajab Otepää turg värske
kodumaise aia- ja põllusaadustega
kauplejaid
AIN KRUUSMAA,
Otepää Teataja

Otepää ajaloo teemapark äratas tähelepanu

Püssimeister Meelis Säre tulistas
Linnamäel teadaolevalt vanima, 14.
saj säilinud tulirelva koopiast. Käbijupi abil tehtud püssirohukõmakas
ehmatas publikut. Püssi originaal
leiti linnuse väljakaevamistel.

Otepää ajaloo teemapargi ideed
laiemale üldsusele tutvustav avaseminar toimus 19. aprillil. Päeva
alustati retkega Linnamäele, kus
ajaloolane Ain Mäesalu pidas huvitava vabaõhuloengu, tutvustades kohaletulnud noortele Otepää
suurejoonelist ja kuulsusrikast
ajalugu ning Linnamäe rasket
saatust. Järgnesid avapaugud
maailma vanima tulirelva koopiast ning võimsad kiviheited
rekonstrueeritud kiviheitemasinast.
Avaseminari teise osa moodustasid ettekandekoosolekud, kus
Ain Mäesalu näitas slaide Linnamäest, vallavanem Aivar Nigol
rääkis Otepää ajaloo teemapargi
idee tekkest ja arengust ning
allakirjutanu tutvustas teemapargi projekti. Turismiekspert Ain

Hinsberg andis ülevaate teemaparkidest Eestis, turismiplaneerimise ekspert Pauli Santala andis
samal teemal ülevaate Soomest.
Viimase ettekandega tõestas maanõunik Aire Priks, et planeerimine
pole üldse mitte tüütu ja igav, vaid
huvitav ning vajalik protsess.
Avaseminari lõpus toimusid
turismi ja pärandi ning planeerimise töötoad. Kõigil kohaletulnuil
oli selles vormis võimalus sõna
sekka öelda, milliseks peaks kujunema tulevane teemapark. Kuna
kohal olid erinevate valdkondade
esindajad, kulgesid arutelud väga
elavalt. Planeeringutöötoa silmapaistvaimaks ettepanekuks oli
linnuse taastamine algsel kujul:
kõik puud tuleks maha võtta,
linnus taastada, Linnamäe ümber
rajada vallikraav ning 3 järve.

Teemapargist võiks kujuneda 12.15. sajandit kajastava arheoloogia
keskus.
Pärandi ja turismi töötoast kerkis idee, et keskenduda võiks eestlaste vabadusvõitlusele. Samuti
arutleti elava arheoloogia teemadel ja leiti seoseid mütoloogilise
Keskmaaga Tolkieni raamatutest.
Samas peeti vajalikuks ajaloolaste kontrolli, et ajaloo esitlemine
jääks ikka õigeks ja õpetlikuks.
Laiemate huvirühmade tähelepanu on avaseminariga tekitatud
ja võib loota, et Otepää ajaloo
teemapargi kavandamine leiab
aktiivset kaasamõtlemist.
Avaseminari materjalidega on
võimalik tutvuda Otepää kodulehel www.otepaa.ee/teemapark.
MÄRT KUNNUS,
projektijuht

Roheliste rattaretk
«Kuidas elad, Otepää?»
6.-8. mail toimub Eesti Rohelise Liikumise ja ajakirja
Loodus korraldatav rattaretk,
mille kogupikkuseks kujuneb
ca 195 kilomeetrit. Retk algab
Tehvandil Suverulli stardipaigas ja lõpeb Pühajärve laululaval, laagripaigad on Leigol ja
Sangastes.
Registreeruda ja soodushinnaga osalustasu saab kuni 30.
aprillini tasuda ERL Tartu
kontoris. Samas saab kätte ka
rattaretke atribuutika.
Osavõtumaks sisaldab osavõtjamärgise, retkeinfo ja kaardi
ühes ajakirja Loodus retke erinumbriga, sooja toidu laagripaikades kahel hommikul ja kahel
õhtul, esmaabi ja tehnoabi teel
ning laagripaikades, pakkide
veo stardist laagripaikadesse ja
finišisse ning arvukaid kontserte (Dagö, Terminaator, Noorkuu
jt) ja keskkonnaseminare.
Info: www.roheline.ee
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
info@roheline.ee või tel 611 5320
ja 742 2532.

Otepää kevadlaat
14. mail algusega kell 8
toimub traditsiooniline kevadlaat aiandusmaja esisel platsil.
Müügil on köögivilja- ja lilletaimed, roosiistikud, viljapuud
ja marjapõõsad, igihaljaste
dekoratiivvormide istikud, aiatarvikud, väetised, lillesibulad
ja -seemned, toidu- ja tööstuskaubad, käsitööd, talurahva toodang. Vahavahetus ja
kunstkärgede müük. Uudisena
müüakse laadal kana-, kalkuni-, hane- ja parditibusid ning
noorlinde.
Toimub käsitööde näitus.
Einelaud. Loterii. Meelelahutusmuusika. Tulge müüma ja
ostma!

Euroopa päeva tähistamine 7. mail Otepääl
Maikuus korraldatakse Eesti
Euroopa Liikumise eestvõtmisel Eestimaa erinevates väikelinnades avalikke üritusi, mis
võiks huvi pakkuda nii noortele
kui vanadele.
Otepääl toimub selline päev
7. mail kultuurikeskuses, kus
kell 14-15 toimub Eurodesk
Eesti teabetund «Noorte võimalused Euroopas»; kell 14-18 on
avatud kinobussi filmitöötuba;
kell 15-18 Euroopa Parlamendi
simulatsioonimäng noortele EL
põhiseaduse lepingu ainetel;
kell 18-19 jagatakse kogemusi
teemal «Vabatahtlikuna võõras
riigis». Samal ajal on kohalikel
elanikel võimalus diskuteerida
poliitikutega ELiga seonduvatel
teemadel. Euroopa Parlamendi
liikmena osaleb Toomas Savi.
Kell 19-21 näitab kinobuss
kahte filmi, mille kandvaks
ideeks on euroopalikud väärtused, tolerants, ksenofoobia ja
erinevad Euroopa kultuurid.
Täpsem info: http://www.
euroopaliikumine.ee/europeday/
Paevakava.html või telefonil
641 9678.
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Heakorrast Otepää vallas

äes on kevad. Lumi on sulanud
ja aeg mõelda heakorratöödele vallas. Selleks viiakse 29.
aprillist 10. maini läbi heakorradekaad.
Elanikkonna käsutusse tuuakse
suured konteinerid, millesse saab
panna suurema kogunenud olmeprahi. Konteinerid paigutatakse Otepää
linna, keskasulasse, Vana-Otepääle,
Kannistikku ja Sihvale ajavahemikul
7.-10.maini. Palume konteineritesse
mitte panna lehe- ja oksarämpsu,
mis oleks õigem komposteerida või
põletada vaikse ilmaga. Samas peab
teadma, et kulu põletamine ei ole
enam lubatud.
29. aprill on kuulutatud valla
töötajatele heakorrapäevaks, mille
käigus tuleb korrastada Võru tänava
ümbrus ja endiste autoremonditehase hoonete tagune ala. Koolid ja
lasteaiad peavad tegema korda oma
territooriumid. Tahaks loota, et ka
Otepää valla asutused teeksid korda
oma maa-alad. Samuti peavad linnaja vallakodanikud korrastama oma
majade ümbrused.
Ühisobjektina on planeeritud teha
korda Pühajärve pargi linna ja järvepoolne külg. Oma abistava käe
on siia lubanud panna ka Otepää
Kaitseliit.

Osa töid on heakorradekaadi raames juba tehtudki. Nii on korrastatud
Ilmjärve surnuaed, Linnamägi (suur
tormikahjustus kõrvaldatud), teise
ilme on saanud sissesõit linna Rõngu
ja Tartu poolt (raiutud võsa). Mitu
hektarit tarbetut võsa on maha võetud ka Linnamäe orust. Sel kevadel
on muudetud Kolga tee ja Sulaoja tee
vaheline metsatukk pargiks.
Suurematest töödest on lähiajal
teoksil linna tänavaaukude remontimine, linnas ohtlike puude kõrvaldamine ja kasvama jäävate puude
kärpimine. Puhastamist ootab Otepää-Kääriku jalgrattatee. Plaanis on
Sihval ja keskasulas aukude parandamine ja pindamine. Kondil on ette
nähtud parkla laiendamine.
Koostöös Vivacolori ja Elve poega
jätkame ka tänavu majade fassaadide
värskendamist. Täpsem info Otepää
vallavalitsuses maikuu teisel poolel.
Murelapseks on vallasisesed teed,
mis praegu on halvas seisukorras.
Valla pingelist eelarvet arvestades
on võimalik ehitada mõned uued
teetruubid ning piiratud ulatuses
vedada teedele kruusa. Vaja oleks
vähemalt kaks korda aastas hööveldada üle valla teed.
AARNE STEINBACH,
valla heakorra koordinaator

Palupera valla koristustalgud

S

arnaselt eelnevate aastatega ootame 6. maini vallakodanike (valla rahvastikuregistris
olevate isikute) prügiveo «tõestusmaterjali»
möödunud talveperioodi kohta (prügiveolepingu
koopia, prügila maksekviitung, teatis prügi matmise kohta oma kinnistule). 6. maini võivad aga
kõik vallakodanikud (ka need, kes «tõestusmaterjali» saatsid) registreerida end teenuse saajate
nimekirja. Kel «tõestusmaterjali» esitada polnud,
saab end samuti registreerida, tasudes eelnevalt
vallavalitsusele 50 krooni ettemaksu.
Prügitalgud toimuvad laupäeval, 7 mail.
Veel on paras aeg vaadata kriitilise pilguga üle
oma kodu, kelder, trepikoda ja garaaž. Veoauto
hakkab liikuma alates kella 8st. Otstarbekas on
olmeprügi eelnevalt veoautole sobivasse kohta
toimetada, et autot kola väljatassimise ajal mitte kinni pidada. Liikumistee ja kiirus olenevad

kusest andis hinnangu majutusteenuse pakkumisele piirkonnas,
toetudes oma ettevõtte kogemusele. Kõlama jäi mure vähesest
statistikast piirkonna kohta, enam
peaks tegema ettevõtjad koostööd
ning tegutsema ühiselt selle nimel,
et saada piirkonda mitmepäevaseid suurüritusi. Aivar Kullamaa
Ansomäe puhkekeskusest kõrvutas
Otepää ning Läti suusamägesid
ning tõdes murelikult, et ilma
kohapeal toimiva koostööta ning
mäesuusateenuse arendamiseta
lähevad lätlased meist turuhõivamisel mööda. Samas on oht kaotada meie suusamägesid nautivad
Läti turistid.
Allakirjutanu esitas turismiinfokeskuse talvehooaja külastuste kokkuvõtte. 4 kuu jooksul infokeskust
külastanud ligi 1500 välismaalasest
moodustasid lätlased 12% soomlaste
(20%) järel, kolmandal kohal olid
Venemaa ja Saksamaa turistid,
Eesti külastajaid oli 3300. Kokku
teenindasime hooajal ligi 9000 klienti, mis tähendab külastusi kohapeal
ning suulistele ja kirjalikele päringutele vastamist. Piirkonna üldiste
külastuste kohta aga numbrilisi
näitajaid napib. Kasutada on vaid
Statistikaameti majutusteenuse
osutamise statistika. Sellest lähtuvalt koostas turismiinfokeskus 4
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

TERJE KORSS,
Palupera vallavanem

Nõuni Külaseltsi tegemised
Möödunud aastal lõid kuus Nõuni küla ettevõtlikku inimest seltsingu Nõuni Külaselts,
mille eesmärgiks on kohaliku elukeskkonna parandamine ja ajaloopärandi ning traditsioonide
väärtustamine. Esimeseks ettevõtmiseks esitasime kohaliku omaalgatuse programmile projekti
võrkpalliväljaku taastamiseks.
Tehakse korda küla keskuses asuv spordiplats,
kuhu tuleb kruusakattega võrkpalliväljak, korvpallikonstruktsioon ja istumiskohad platsi ümbruses. Külaseltsi liikmete eduka töö tulemusena
projekt rahastati. Projekti raames on esimese

Ettevõtjad tõmbasid
talvehooajale joone alla
Otepää vallavolikogu turismikomisjoni initsiatiivil ja koostöös spordi- ning kultuurikomisjoni ja vallavalitsusega
toimus 12. aprillil Karupesa
hotellis kohtumine ettevõtjatega.
Otepää vallavanem Aivar Nigol
tutvustas piirkonna käimasolevaid
ning esitatavaid arendusprojekte.
Vallavolikogu kolme komisjoni
esimehed andsid lühiülevaate
komisjonide tööpõhimõtetest ning
prioriteetidest. Kõlama jäi üks
ühine mure, et raha napib. Sellest
hoolimata on piirkonna areng viimasel aastal olnud märgatav.
Pluss-poole pealt toodi välja
käivitunud uued suusatiimid ja
spordi- ning vabaajaringid, populaarsed ning hästi toiminud
mootorkelgu-, matka- ja murdmaasuusarajad, talvehooajal pakutud
kultuurisündmused, toimunud
rahvusvahelised ning rahvaspordiüritused, talvepealinna raames
lumeinfo esitamine valla kodulehel
ning meedias, väljaantud trükised
(reklaamtrükis «Otepää talv 2004/
2005 ning talviste liikumisradade
kaart) jpm.
Ettevõtjatega kohtumise eesmärgiks oli kuulata enam ettevõtjaid
ning nende hinnangut ja soovitusi.
Jüri Kork Pühajärve puhkekes-

sellest, kui palju on registreerinuid ning kui
palju prügi.
Seega registreeri oma majapidamine 6. maiks ja
oota prügiautot laupäeval. Prügi tuleb ise autole
visata, vajadusel pakutakse abi. Eelnevad aastad
on näitanud, et teenust kasutatakse aktiivselt
ja kahele veoautole jätkub vallas tööd terveks
päevaks.
Erinevus eelnevate aastatega: on võimalik valla kulul transportida ka autorehvid Aardlapalu
prügilasse, kuid siin tuleb küll rehvi käitlustasu soovijal vallavalitsusele eelnevalt ise kinni
maksta – sõiduautorehv 30 kr/tk ja veoautorehv
180 kr/tk.
Kõigile head tahet, jõudu ja edu koduvalla
korrastamisel!

erinevat ankeedivormi, mis edastati
76 teenusepakkujale, täidetult on
tagasi saadetud neist vaid 16 (lisaks 2 koosolekujärgselt). Piirkonna
arendamise seisukohalt oleks aga
äärmiselt vajalik numbrid kokku
lüüa, et hiljem saaks aastate lõikes
analüüsida muutusi.
Otepää vallasekretär Urmas
Jaagusoo teavitas kauplemisega
tegelevaid ettevõtjaid sellest, et
nende tegevus peab olema seadusega kooskõlla viidud 15. aprilliks
k.a. Arutati ka majutusettevõtete
tunnustamisega seonduvaid küsimusi.
Kohtumise raames esitasid ettevõtjad hulgaliselt huvitavaid
ettepanekuid, mida komisjonid
ning vallavalitsus oma tegevuses
võimaluste piires arvestavad. Kõlama jäi viimasena ettevõtja poolt
ettevõtjatele esitatud üleskutse
Otepää Turismiliidu loomiseks,
mis elluviimisel oleks arvestatav
platvorm ettevõtjate ideede realiseerimisel ning parema koostöö
arendamisel vallavalitsusega.
Kindlasti on plaanis jätkata selliseid üritusi, lepiti kokku, et järgmine kord kohtutakse septembris/
oktoobris suvehooaja kokkuvõtete
tegemiseks.
MARE RAID,
turismikomisjoni liige

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

ettevõtmisena kavas korraldada heakorrapäev
Nõuni küla keskuse korrastamiseks. Juuni lõpuks saab korda ka palliplats koos sinna juurde
kuuluvaga.
Kutsume kõiki nõuni küla inimesi 30. aprillil
kell 10 parkimisplatsile, kaasas rehad ja hea
tuju. Kõigile osavõtjatele toimub õhtul palliplatsil
volbriöö piknik lõkke ja soojade vorstidega. Info
külaseltsi esindajatelt: Ruta Reim, tel 5344 1380
ja Vaike Viks, tel 765 7333.
VAIKE VIKS

Tule Tartu- ja Valgamaa Õpilasmalevasse!
Kesksuvel, 4.-17. juulil, ootab Tartu- ja Valgamaa Õpilasmalev
oma 10 rühma 14- kuni 18-aastaseid noori raha teenima ning
noortepäraselt ja huvitavalt oma suvist aega sisustama. Rühma
suurus on 30 noort. Võid valida endale sobiva rühma sõltumatult
oma elukohast. Ainult ankeedil tuleb Sul järjestada endale meelepärasemad malevarühmad, sest võib juhtuda, et mõnda malevarühma eelistatakse enam ja siis arvestame Sinu 2. või 3. valikuga.
Õpilasmaleva kohustusliku osana on hommikune töölkäimine. Et
suurem osa Sinu tuusikuhinnast on kinni makstud õpilasmaleva toetajate poolt, siis eeldab see igalt malevlaselt vabatahtlike töötundide
tegemist kohalike kultuuriobjektide korrastamisel. Õpilasmalevast
7 päeva on arvestatud isikliku taskuraha teenimiseks. Pärastlõunase aja täidavad maastikumängud, meeskonnatööharjutused,
kunstiharrastused ja ettevalmistavad tegevused malevarühmade
kokkutulekuks Rõngus 16.-17. juulil.
Malevarühmad tegutsevad järgmistes valdades

Tartumaal: Alatskivi (komandör Andrus Salu, tel 528 5658);
Vara (komandör Helve Maripuu, tel 5665 0046); Tartu (komandör Anneli Kumar, tel 5569 7662); Kambja (komandör Marina
Paddar, tel 515 9615); Ülenurme (komandör Toomas Kivend, tel
511 1549); Nõo (komandör Väino Korela, tel 5635 7180); Elva
(komandör Riine Valdner, tel 5647 4795).
Valgamaal: Otepää (komandör Marika Soidra, tel 509 7154); Taheva (komandör Hille Tamman, tel 769 8525); Tõlliste (komandör
Piia Arder, tel 526 7954).
Registreeruda saad 15. maini, vabade malevakohtade arv
on piiratud, sest eelmisel aastal malevas käinud on sel aastal
kindlad tulijad. Registreerumiseks on mitu võimalust: 1. Täidetud ankeedi saad noortekeskusest Karm Jänes ja võid saata
selle aadressil MTÜ Öökull, Uus 56, 50606 Tartu. Ümbrikule
kirjuta märksõna «õpilasmalev». 2. Võid projektijuhiga mailitsi
ly.brikkel@louna.pol.ee ühendust võtta ja täita nõutud ankeet
arvutis. Sel aastal on osalusmaks 350 krooni.
Lisainformatsiooni saad: http://www.hot.ee/tmalev ja
projektijuhilt Ly Brikkelilt tel 5646 4679.

Trükk:

Järgmine Otepää
Teataja ilmub
26. mail
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TEATED
Hooldajatoetusest Otepää vallas
Kõigile 10. maiks sotsiaal- ja haridusteenistusse pöördunud puudega inimese või hooldajatoetuse taotlejaile saadetakse teatis toetuse
määramise otsusega, millele lisatud avalduse
blankett. Palume need meile tagastada koos
loetletud lisadokumentidega 5 tööpäeva jooksul. Püüame hooldajaile esimese toetussumma
maksta 20. maiks. Puudega inimese toetuse
esimesed väljamaksed tehakse kvartali viimasel kuul (20. juuniks, aprilli-juunikuu eest).
Valla raamatukogudes on võimalus tutvuda
volikogus vastuvõetud hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määruste tekstidega.
Täname kõiki mõistva suhtumise eest. Vabandame, et meist mitteolenevatel põhjustel
(viibinud riiklik arvutiprogramm) jäid toetused aprillikuus välja maksmata ning loodame
edaspidisele positiivsele koostööle.

Hooldajatoetuse määramise infopäev
Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistus korraldab kolmapäeval, 4. mail kell
14-16 Otepää kultuurikeskuses infopäeva hooldajatoetuse määramise korrast Otepää vallas
ning puude taotlemise uuenenud korrast.

Pähklikese avatud uste päevad
Lasteaed Pähklike ootab 12. mail lasteaiaga
tutvuma. Ümarlaud õpetajatega on kell 16.

Kutsume heakorratalgutele
Reformierakonna Otepää piirkonna liikmed
kutsuvad 30. aprillil kell 10-14 kõiki vallaelanikke heakorratalgutele Otepää kalmistule
ja Tehvandi suusastaadionile. Koguneme kalmistu peavärava ja suusastaadioni sissepääsu
juures. Võimalusel palume kaasa võtta reha,
labida ja töökindad. Pärast tööd pakutakse
talgulistele suppi.

Tööpakkumine matkaradade hoolduseks
Otepää looduspargi administratsioon otsib
partnerit matkaradade hooldustöödeks suveperioodil. Ootame pakkumisi Pühajärve
matka- ja tunnetusraja, Kekkose matkaraja,
Väike-Emajõe matkaraja ja kuue puhkekoha
hooldustöödeks. Pakkumised teha saata 13.
maiks: Kolga tee 28, 67405 Otepää või e-postiga: otepaa.looduspark@mail.ee. Täpsem info
tel 765 5986.

Abivallavanem Riho Karu siirdub uude ametisse
Alates 5. maist hakkab kauaaegne
Otepää abivallavanem, ehitus-majandusteenistuse juhataja Riho
Karu juhtima sihtasutust Valga piirkonna keskkonnakeskus, mida seni
juhtis eelmine Otepää mees Meelis
Linnamägi. OT toimetaja Ain Kruusmaa küsitles asjaosalist [RK] ning
vallavanem Aivar Nigolit [AN].
Milline on üheksa aastat algul abilinnapeana ning ühinemise järel abivallavanemana töötanud Tõrva mehe
kokkuvõte nende aastate kohta?
RK: Pööraselt töine aeg, mida peaks
näitama teostatud ja teoksil olevate projektide hulk. Väga oluline eluetapp on
Otepää perioodiga ümber saamas. See aeg
on mind õpetanud nii eluliselt kui töiselt
ise toime tulema ja midagi looma teistega arvestades. Ehk tänapäevamõistes
– meeskonnas töötama. Tänan kõiki, kes
mind on toetanud ja välja kannatanud.
Mis sai hästi, mis jäi pooleli?
RK: Eriti südamelähedane on mulle
muidugi oma eriala – keskkond. 1996.
aastal Otepääle tulles oli ühtse vee ja
kanalisatsiooniga linnas ühendatud vaid
35% tarbijaist, puudusid nii joogivee kui
reoveepuhastussüsteemid. Tänaseks on
ühendatud 95% tarbijaist ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga, olemas on veepuhastussüsteem ning kohe alustatakse
reoveepuhastussüsteemi lõpliku rekonstrueerimisega.
Oluliste märkidena meenuvad esmalt
gümnaasiumi hoonetekompleks, linna
sissesõidud, rattatee, Pühajärve põhikooli
peatselt algav rekonstrueerimine, Pühajärve rand koos Sinilipuga... On muidki
õnnestunud projekte.

Otepää abivallavanema ametist lahkuv Riho Karu peab Otepää spordihoone ehitamist
oma ametiaja kõige kontimurdvamaks projektiks, selle valmimist aga kõige tulemuslikumaks saavutuseks.

Muremõtetega jäävad oma aega ootama
Neitsijärve ja teiste Otepää linnas asuvate veekogude puhastamise projektid.
Mis tingis Sinu ametivahetuse?
RK: Tundisn, et olen end siin ammendanud. Kuna möödunud aastal lõpetasin
Tartu ülikooli Türi kolledži keskkonnateaduse eriala ning samas avanes
võimalus end kodule lähemal erialasel
tööl proovile panna, otsustasin selle väljakutse vastu võtta.

Autojuhtide hoolimatus ahistab jalakäijaid
OT kommentaar:

Otepää looduspargi üritused
14. mail jalgrattamatk Otepää kohapärimuse
jälgedel koostöös kirjandusmuuseumi teaduritega. Osa võtma on oodatud kõik huvilised.
18. mail looduspargi loodusväärtusi ning administratsiooni tegevusi tutvustav infopäev
piirkonna turismiettevõtjatele ja teistele huvilistele.
25. mail planeerimis- ja ehitusalane teabepäev,
kus arutletakse looduspargis elamuehituse
planeerimisel ja ehitustegevusel enamlevinud
sõlmprobleemide üle. Teabepäevast on oodatud
osa võtma maaomanikud, kinnisvarafirmade
ja omavalitsuste esindajad.
Info: www.otepaaloodus.ee või tel 765 5876.

Otepää arendab koostööd Peterburi
lähipiirkonnaga
Esmaspäevast tänaseni külastas Otepää valla
delegatsioon Leningradi oblasti Vsevolodski rajooni. Kohtuti rajooni administratsiooni esinduse
ja saadikutega ning tutvuti kolme omavalitsusega (Toksovo, Murino, Jukki).
Tegemist oli vastuvisiidiga 2002. aasta oktoobris Otepääd külastanud Vsevolodski rajooni
esinduse visiidile, mil sõlmiti ühiste kavatsuste
protokoll koostöö arendamise kohta noorsoo-,
kultuuri-, turismi- ja spordivaldkondades. Tänavu veebruaris allkirjastati ka vastav koostööleping.
Vallavanem Aivar Nigoli hinnangul võiks
eesmärgiks võiks olla koostöö Kavgolovo suusakeskusega, ühiste koostööprojektide ettevalmistamine ja EL fondidest toetuste taotlemine,
turismikanali taaselustamine, kultuurivahetuse
elavdamine. Delegatsiooni kuulusid veel volikogu esimees Jaanus Barkala, kultuurikomisjoni
esimees Valdur Sepp, spordikomisjoni esimees
Neeme Ernits ja kontaktide looja, vallavolikogu
liige Rein Vikard.

Milline oli nende aastate jooksul
koostöö Riho Karuga?
AN: Riho täitis talle pandud ülesande,
oli hea «meeskonnamängija». Mõistan
Riho soovi proovida kätt uues ametis,
kuna seoses linna ja valla ühinemisega
on uusi valdkondi ja tegevusalasid tublisti lisandunud. Riho oli tubli, suutis töö
kõrvalt omandada eriala ja nüüd saab
sellel alal ka ennast teostada. Soovime
talle uues ametis edu ja õnne.

Kaubanduskeskuse esise kõnnitee on ülbed autojuhid omavoliliselt sõiduteeks muutnud. Õnneks on politsei selle piirkonna nüüd oma erilise järelvalve alla võtnud.

Tahaksin jätkata veebruari OTs üles võetud teemat jalakäijatest mittehoolivatest
autojuhtidest. Minu jaoks ei olnud selles artiklis küll midagi üllatavat, sest sellist
ignorantset ja kahjuks üha süvenevat käitumist autoomanike poolt olen täheldanud juba üsna mitu aastat. Oma roll on siin ka kohalikul omavalitsusel ja politseil,
kes arvatavasti on toimuvast küll teadlikud, aga lihtsalt ignoreerivad seda. Kaks
näidet:
Esimene on kaubanduskeskuse akende alt kulgev kõnnitee, mille autojuhid
omaalgatuslikult sõiduteeks on muutnud. Peale selle, et nad jalakäijad (sealhulgas
koolilapsed!) ohtu seavad, on nad rikkunud ka suure osa teed ääristavast haljasalast ja tekitanud sinna suure augu, mis vihma järel tiigiks muutub. Otse keskuse
sissepääsu ette. Ilus! Mäletan, et kunagi olid parklapoolses otsas lillepotid ja teises
otsas kõnniteed tähistav liiklusmärk. Aga see oli kunagi. Kelle käsul ja miks need
sealt ära koristati, jääb täiesti arusaamatuks.
Teine näide on bussijaamast Night Clubini kulgev kõnnitee, mida paljud autojuhid klubini pääsemiseks otseteena ja Audentese töötajad eesotsas kooli direktoriga,
parklana kasutavad. Eriti vihastavad mind viimasena mainitud tegelased, sest on ju
tee mõlemas otsas täiesti korralikud parkimisalad olemas ja kõndida tuleks vähesed
50m. Olen ise mitmeid kordi pidanud seal elavaid ja maja ümber ringi jooksvaid lapsi
hoiatama mööda kihutavate autode eest. Kas tõesti on enne vaja ühte õnnetust, et
keegi sellele jamale lõpu teeks! Loodan väga, et kavandatava promenaadi projekteerijad mu märkusi arvesse võtavad ning ehitavad sinna sellise tee, kus saaksid
liigelda ainult jalakäijad.
Ja linnajuhtidele tahaks südamele panna, et tulevastes planeeringutes oleks esmajärjekorras arvestatud jalakäijatega, on ju nemad liikluses nõrgem pool. Algust
sellega on uute kõnniteede näol küll tehtud, aga käia on veel pika maa. Inimsõbralikku mõtteviisi kõigile!
HANNES MARGUSSON

Hannes Margussoni probleemitõstatus
on igati põhjendatud. Eriti karjub inimväärse liikluskorralduse järele kaubanduskeskuse esine ala. Siin võib osaliselt
loota valmiva jalakäijate promenaadi
peale. Samas on abivallavanem Riho
Karu sõnul seni veel lõpliku lahenduseta
kaubanduskeskuse laiendamise kava ja
selle lähiümbruse parkimise korraldamine.
Praegune kaubanduskeskuse ees olev
kõnnitee asub Elva Tarbijate ühistu
kinnistul. Sellel alal saab liiklust korraldada vaid omavalitsuse ja ühistu hea
koostööga.
Otepää juhtivkonstaabli Aivar Pärli
väitel on politsei teadlik ning ei ignoreeri
probleemi. Bussijaamast Night Clubini
kulgeval kõnniteel on mõlemas otsas
vastavad liiklusmärgid, mis seal mootorsõidukiga liiklemist keelavad. Politsei
on märgi mõjualas eeskirju rikkunud
autojuhtidele märkusi teinud ning ka
mitmeid juhte karistanud. Ka Audentese
kooli personalile on märkus tehtud, et
kooli eest läbi minev tee ei ole mõeldud
sõidukitele liiklemiseks. Viimasel aja ei
ole Audentese töötajate osas rikkumisi
täheldanud.
Kaubanduskeskuse akende alt kulgevat
jalakäijate ja jalgratturite teed autojuhid
kasutada ei tohi. Ka sellel teel sõitmise
ning parkimise eest on politsei autojuhte
karistanud.
On täiesti loomulik, et rikkumist ei
panda toime politsei pilgu all vaid ikka
siis, kui politseid kohal ei ole. Et aga
probleemiga aktiivsemalt tegeleda, palub
politsei valvsatel linnakodanikel ennast
igasugustest silma jäänud rikkumistest
informeerida ning üles märkida ka eeskirju rikkuva sõiduki number. Kõige
lihtsam viis on politseiga ühendust võtta
telefonil 110, kuid võib ka kontakteeruda otse Otepää konstaablijaoskonnaga
telefonil 765 5809 või mobiiltelefonil
503 3299.
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Karupesa tiim lõpetas 3. suusahooaja

SPORT
Talvise spordihooaja
lõpetamine Karupesas
Homme, 29. aprillil kell 16
on talvehooaja lõpetamisele
oodatud kõik Eesti X maatalimängudel ning Valgamaa
omavalitsuste tänavustel
talimängudel osalenud sportlased, kes andsid panuse koduvalla edukasse esinemisse
nendel jõuproovidel.
Samuti on kutsutud kõikide
talialade tublimad noored ja
täiskasvanud ning treenerid,
kes esindasid Otepääd rahvusvahelistel ja vabariiklikel
jõuproovidel.
Tehakse tagasivaade toimunule, tutvustatakse suviseid
spordisündmusi, jagatakse
tänukirju ning kõikidel osalejatel on võimalik viktoriinis
oma teadmised proovile panna. Esinevad Otepää muusikakooli õpilased.
Väike peolaud aitab luua
meeldivamat õhkkonda. Täpsem info tel 765 5581 või emailil osk@hot.ee
KALMER TRAMM

Kevad on käes ning taas aeg teha
kokkuvõtet lõppenud suusahooajast.
Vaatamata kehvadele lumeoludele
talve alguses kujunes hooaeg tiimis
treenivatele lastele igati kordaläinuks.
Teadupärast on Eesti noorte suusatamise läbi hooaja kestvaks võistluseks ETV-Hansapanga 5etapiline
noortesari, milles käesoleval aastal
osales üle 800 noorsportlase ja selles
tihedas konkurentsis saavutasid
parima tulemuse alljärgnevad tiimi
noorsportlased: vanuseklass N11 4.
koht Lisette Anton; M11 1. koht Andreas Veerpalu; M11 4. koht Martin
Möll; N12 5. koht Kristi Ilves; M12
2. koht Keit Rootsma; M13 2. koht
Marko Liiva, 3. koht Karl Laasik;
N14 1. koht Triin Ojaste; N 15 2.
koht Liis Kalda.
Kõik eelpool nimetatud lapsed said
Eesti Suusaliidult karikad ja väikese
rahalise stipendiumi. Lisaks sellele
autasustas tiimi üks peasponsoritest,
Patrol OY Hansapanga noortesarja
kõigi vanuseklasside kolme esimest

tasuta paari Fischeri võistlussuuskadega järgmiseks hooajaks.
Samas tahaks kindlasti ära märkida need noorsportlased, kes küll
sellel hooajal viie parema hulka
veel ei mahtunud, kuid saavutasid
siiski tihedas konkurentsis hooaja
kokkuvõttes väga tublid tulemused.
Nendeks olid: N11 9. koht Anette
Veerpalu, N11 10. koht Kristiine
Aluvee, M11 6. koht Rauno Põldsepp,
N12 8. koht Helen Merilo, M13 6.
koht Sander Eilo, M14 10. koht Hans
Teearu.
Kindlasti ei oleks eelpool loetletud
tublid tulemused saanud võimalikuks ilma sponsorite-toetajate abita.
Siinkohal tahaks tänada läinud hooajal tiimi toetanud firmasid ja nende
esindajaid: UPM-Kymmene Otepää
AS (Ando Jukk), Plekitööstus OÜ
(Erko Karo), Lignator AS (Toomas
Soo ja Toomas Kont), Oti pubi (Raivo
Kalda), OÜ Karupesa Hotell (Andrus
Veerpalu), A&T Sport (Allar Levandi), Hansapank (Ando Noormets).
Eriti tuleb esile tuua võistkonna

K

Eelmisel aastal Otepääl J.
Hurda tänava lähedal valminud mänguväljak annab
petangi mängimiseks hea
võimaluse. Seda toredat mängu võivad ja saavad mängida
kõik. Ka varustus pole kallis,
kuue kuuliga harrastajatele
mõeldud komplekti saab osta
umbes saja krooniga. Ühe
komplektiga saab mängida
2 võistlejat (a`3 kuuli), triode
puhul terve võistkond (a`2
kuuli).
Petankihuviliste kokkusaamine toimub 6. mail
kell 18 J. Hurda tn väljakul.
Tutvume mängureeglitega ja
teeme plaane tulevikuks. Info
tel 516 3318 (K. Tigane).

Jooksuhuvilisele!

KALMER TRAMM

Uued saunaajad
Otepää spordihoones
Alates 1. maist naistesaun neljapäeviti kell
15-20 ja meestesaun
reedeti kell 15-20.

TOOMAS LIIVA,
Karupesa tiimi mänedžer

Karupesa noorsuusatajad noppisid Soomes auhinnakarikaid

Mängime petanki

Jooksuhooaeg on juba alanud.
Selleks, et jooksmisest ja
spordiüritustel osalemisest
suuremat rõõmu tunda, oleks
hea regulaarselt harjutada.
Kutsun kõiki jooksuhuvilisi ühisele treeningule
igal teisipäeval kell 18,
esimene kokkusaamine on
3. mail.
Koguneme Pühajärve puhkekeskuse jõusaali juures. Peale
treeningut võimalik pesta ja
riietuda. Treeningud toimuvad väljas ja harjutuskorra
pikkuseks on 60-90 minutit.
Treeningutel püüame kasutada erinevaid harjutamisvorme, mis aitaksid kaasa
jooksuvormi parandamisele.
Oodatud on nii väikesed kui
suured, kellel on eesmärgiks
osalemine rahvajooksudel või
miks mitte ka maakondlikel
ja vabariiklikel meistrivõistlustel.

peasponsoreid Arco Vara Valdused
(Arti ja Viljar Arakas), Patrol OY
(Aivo Liiv), Ilves Extra (Elo Saue)
ning kindlasti tahaks tänada Otepää
valda.
Erilised tänusõnad aga kuuluvad
taustajõududele: Pille Möllile ja
Tiia Tiidebergile, tänu kellele meie
väiksema rühma lapsed vaatamata
tormidele ja külmale võistlustelt
alati elu ja tervisega tagasi jõudsid,
samuti meie edukale määrdetiimile
koosseisus Hanno Priks ja Martin
Rootsma, kelle võistluseelsed õhtud
ja osalt ka ööd reeglina määrdeboksis möödusid. Lõpetuseks tänusõnad
meie treeneritele Kalju Ojastele ja
Taivo Tigasele, tänu kelle suurepärasele tööle on meie lapsed suutnud
kanda kinnitada Eesti noorsuusatamise absoluutsesse tippu.
Kes on huvitatud oma lapse Karupesa Team´i treeningrühma paigutamisest, palun võtta ühendust
telefonil 517 5377 (Toomas Liiva).

Karupesa tiimi noored Soome suusakuninga Eero Mäntyranta skulptuuri taustal: (alt paremalt) Andreas Veerpalu,
Karl Laasik, Liis Kalda, Anette Veerpalu, Marko Liiva,
Sander Eilo, Morten Priks, Triin Ojaste, Rauno Põldsepp,
Keit Rootsma ja treener Kalju Ojaste.

evadisel koolivaheajal sõitsid Karupesa tiimi
kümme last Põhja-Soome Tornionlaakson
Hiihto-Cup’ile. Kaasas olid treener, määrdemehed,
kokad, mänedžer ja autojuhid seitsme lapsevanema
isikus.
Öine autosõit oli natuke väsitav, aga sellegipoolest kulges reis lõbusalt. Reisisihiks oli Ylitornio,
Otepäält 1000 km kaugusel asuv linn. Majutuskoht oli sobiv suusatajatele: see asus suusaradade
kõrval, olemas olid eraldi suusamäärimisruumid
ja suur köök. Tiimil oli kaasas kaks superkokka:
Angela Veerpalu ja Ave Kruusmaa, kes tegid kõik
need päevad väga head sööki. Määrdetiimi pealik
Kalju Ojaste koos abiliste Hanno Priksi ja Martin
Rootsmaga tegid ennastsalgavat tööd, kuna ilmastikutingimused olid väga rasked. Sellegipoolest panid
nad meie suusad libisema ning me tõime koju palju
auhinnalisi kohti.
Võistlused toimusid neljal päeval erinevates kohtades. Võistlussarja igal etapil autasustati esimest
kuut kohta karikatega ja kolmele esimesele oli ka
auhind lisaks.
Võistluspäevade vahel oli meil ka natuke vaba
aega, mille sisustasime peamiselt muusika kuulamise ja pesapalli mängimisega.
Jäime väga rahule oma esimese võistlusega väljaspool Eestit.
LIIS KALDA,
Karupesa tiimi suusatüdruk

Oti-Audentese noorte edukaim suusavõistlus Soomes

H

elsingist mööda Soome lahe äärt Venemaa suunas
170 km kaugusel Klamilas asuvatel radadel on
suusatanud nii Kristina Šmigun, Andrus Veerpalu
kui Jaak Mae. Märtsi lõpus, 38. Hailikisat suusavõistlustel oli eestlasi osalemas 45. Lisaks Oti-Audentese
spordiklubi noortele olid võistlemas Viljandi, Alutaguse, Lähte suusaklubide ning spordiklubi Jõulu
suusatajad.
Kena kevadine päikesepaiste ning hästi ettevalmistatud suusarada oli kohale meelitanud kokku 250
osalejat 6 erinevas vanuseklassis nii naistele kui meestele. Nuustaku noored said kaks kindlat esikohta: M10
klassis 2km distantsil Siim Lehismets ning N12 klassis 3km distantsil Keidy Kütt. M18 klassis saavutas
Keijo Priks 9km distantsil 2. koha. 3. koha saavutas
M16 klassis 6km distantsil Keio Kütt. Esikuuikusse
jõudsid veel Marju Meema N12 klassi 4.koht, Kätlin

Oinus N18 klassis 5.koht, Sven Kautlenbach M16 klassis 6.koht ja sama kohaga lõpetas ka Toivo Tammekivi M14 klassis. Lisaks neile andsid suusarajal oma
parima Kertu ja Triinu Rauk ning Siim Raudsepp.
Nii edukat esinemist pole Otepää noortel viie aasta
jooksul, mil on osaletud, olnudki. Reisi ettevalmistamise ning kordamineku eest kuuluvad tänusõnad
tublidele lapsevanematele Kersti Raudsepale, Katrin
Priksile ja Lembitu Lehismetsale.
Kõikidele suusavõistluse lõpetajatele kuulus väike
pakk värskete suitsuräimedega ning puust meisterdatud kalakujuline karikas. Meeldiva bussireisi tagas
Mati Orm. Tänusõnad võistlusreisi kulude katmise
eest Otepää Lihatööstusele Edgar ja Valgamaa kultuurkapitalile.
KALMER TRAMM

Jüripäeva teatejooks avas Otepää spordikevade
Meeldejäävaks tegi seekordse
jooksu tõeliselt talvine ilm. Kokku
oli osalemas 150 suurt ja väikest
jooksusõpra. Lisaks põhivõistlusele
toimus 10x45m pendelteatejooks
ka lastele. 1.-3.klasside hulgas
tuli võitjaks Pühajärve põhikooli
võistkond, 2. koht kuulus Otepää
gümnaasiumi 3. kl ja 3.koht sama
kooli 2.kl. 4.-6.klassidest võitis
Otepää gümnaasiumi 6.kl, 2. koha

sai Pühajärve põhikooli esindus
ning 3. koht kuulus Otepää gümnaasiumi 5. klassile.
Seejärel lähetati rajale põhivõistluse 10x350m teatejooksjad.
Vanemas vanuseklassis võitis
Audentese esindus, 2. koht kuulus
Pühajärve põhikooli õpilastele ning
3. koht Karupesa Teami lastevanemate esindusele.
Noorteklassis võitis Audentese

esindus, 2. kohaga lõpetasid OtiAudentes spordiklubi noored murdmaasuusatajad ning 3. koha said
Oti-Audentes spordiklubi / Zahkna
Teami noored laskesuusatajad.
Tänusõnad kohtunikele ja toetajatele: Valgamaa Kultuurkapitalile, Otepää vallavalitsusele, ASile
Nordest, sihtasutusele Tehvandi
Spordikeskus.
KALMER TRAMM

SÜNNIPÄEVAD
Leida Soots Otepää 90
Nikolai Mihno Aakre 89
Helju Konnov Otepää 88
Armilde Ese Otepää 86
Linda Kalm Kääriku 86
Endla Kurik Pedaste 86
Marta Lätte Pühaste 86
Hilda Peterson Otepää 85
Õie Malinina Puka 85
Asta Käärik Otepää 84
Sofia Virolainen Otepää 84
Hilja Lajal Otepää 83
Laine Roolaan Nõuni 83
Endla Reimann Mäelooga 83
Sergei Mägi Puka 83
Siegfried Lasting Otepää 82
Linda Saar Otepää 82
Harri Johanson Ruuna 82
Valdeku Paapstel Puka 82
Maie Noormets Otepää 81
Nikolai Talumäe Otepää 81
Marta Mõistus Nõuni 81
Raimond Kirm Neeruti 81
Aino Joosepson Otepää 80
Ilme Juur Otepää 80
Lilli Kivimaa Nüpli 80
Eduard Liljental Otepää 80
Arnold Vilde Otepää 80
Karin Võsu Otepää 80
Rudolf Tuvi Aakre 80
Asta Kutsar Otepää 79
Aino Ojaste Koigu 79
Sulev Puiestee Kassiratta 79
Olev Terve Otepää 79
Erna Sokk Soontaga 79
Asta-Alice Mägi Pühaste 79
Hilja Kruus Vana-Otepää 78
Manivalde Kutsar Otepää 78
Osvald-Aleksander Lomp
Otepää 78
Lonni Nurmoja Otepää 78
Luile Muld Otepää 77
Osvald Puurits Pühaste 77
Aino-Antonina Pehk Puka 77
Alma Jäär Otepää 76
Maimu Laan Otepää 76
Linda Pilv Otepää 76
Neiti Saar Otepää 76
August Vernik Tõutsi 76
Helju Rohtla Lutike 76
Maria Ojala Aakre 76
Meinhard Kivi Otepää 75
Erika Rõõm Otepää 75
Jevgenia Toover Päidla 75
Ants Õispuu Neeruti 75
Marie Tuvi Pühaste 75
Jaagup Eevestus Sihva 70
Osvald-Haljand Timmusk
Otepää 70
Eha Valdson Pedajamäe 70
Salme Mõttus Päidla 70
Uudo Jaanus Palupera 70
Elviira Tipka Põru 70
Margareta Kikkas Pilkuse 65
Ilmar Luik Pedajamäe 65
Silvi Tenno Vana-Otepää 65
Toomas Vijard Otepää 65
Kalju Vuks Otepää 65
Linda Lokk Hellenurme 65
Rein Raide Puka 65
Johannes Drenkhan Mägestiku 60
Katti Fjodorova Sihva 60
Elmar Ivask Otepää 60
Paul Juust Otepää 60
Lea Lall Otepää 60
Verner-Sigfrid Parts Otepää 60
Renate-Kristiina Raudsep
Otepää 60
Aime Kalberg Päidla 60
Maria Eranurm Komsi 60
Uno Raudsepp Kibena 60
Vaida Otsa Puka 60

SÜNNID
MARJANNE KOEMETS 31. märts
MATHIAS TREIAL 3. aprill
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28. aprill 2005
TEATED
Invaühingu liikmetele
Otepää invaühingu 15. aastapäeva pidulik koosolemine
toimub 21. aprillil kell 13 Marguse puhkekeskuses. Palume
eelregistreerida kuni 15. aprillini tel 765 5330 (Eino Saar).

AMSi liikemetele
Palume Teid laupäeval, 30. aprillil kell 9 aiandusmaja juurde
heakorratalgutele. Riidastame
küttepuid, korrastame aeda ja
puhastame aiandusmaja aknaid. Töövahenditeks palume
kaasa võtta mõni käru ja reha.
Talgud lõpetame kohvilauas.

Otepää linna koerte ja
kasside vaktsineerimine
Vaktsineerimine marutaudi vastu toimub 1. mail kell 10-12 Pikk
tn 2 ja kell 12.30 looduspargi
hoones. 2. mail kell 10-12 Pikk
tn 2. Info tel 5393 4397 (valla
vol. vetarst Ene Väärsi).

Soodustuusikud lastelaagritesse
Otepää valla sotsiaal- ja haridusteenistusel on pakkuda 5
soodustuusikut Remniku lasteja noortelaagrisse 10.-15. juunil
7-15aastastele lastele. Tuusiku
eest tuleb lapsevanemal tasuda
156 krooni.
Palume asjast huvitatud lapsevanemail teatada oma soovist
hiljemalt 1. maiks sotsiaal- ja
haridusteenistusele telefonil
765 5382 või meiliaadressil:
sotsiaal@otepaa.ee

Otsime tööpakkujaid
Tartu- ja Valgamaa Õpilasmaleva Otepää rühm otsib 14-18
aastastele noortele 5.-9. juulil
ja 11.-15. juulil 4 tunniks päevas tööd. Õpilase töötasu peaks
olema vähemalt (puhtalt kätte)
15 krooni tund. Maleva ööbimiskoht on Pühajärve põhikool.
Rühma komandör on Marika
Soidra, tel 509 7154.

Ekskursioon Palupera valla
elanikele
22. mail toimub bussiekskursioon Otepää ja Nõuni ümbruses. Buss hakkab liikuma kell 10
Atra peatusest. Osalustasu 20
krooni pikniku jaoks. Kogu lisainfo tel 766 9030 (Elsa Komleva)
või 513 9071 (Kalev Lõhmus).

Väikelaevade ülevaatus
19. mail toimub väikelaevade
ülevatus Pühajärvel Kolga sadamas kell 10 ja paadilaenutuse
juures kell 14.
Graafikuväliselt toimub väikelaevade tehniline ülevaatus eelneva
kokkuleppe alusel. Piirkonda
teenindab väikelaevade vaneminspektor Vambola Sulg, kontakttelefon 782 1080 või 502 0750.
Alates 26. maist igal neljapäeval
täiendav ülevaatus Pühajärvel
paadilaenutuse juures kell 10-14.

Otepää Naisselts koostab
kroonikat
Otepää Naisseltsi kroonika
koostamiseks palume nendel,
kellel on vanu fotosid, ajaleheartikleid või muud informatsiooni seltsi varasema tegevuse
kohta, teatada tel 765 5423 või
765 5461 (Riita Aadler).

Suusamuuseum ajutiselt
suletud
19. aprillist 16. maini on suusamuuseumi töötaja puhkusel.

10 aastat meestelaulu Hellenurmes
Ühel 1995. aasta päeval kogunesid neli eakat meest, Kalju
Lõhmus, Sulev Pallon, Aksel
Kiis ja Evald Kompus Palupera
koolimajja, et panna alus meeskvartetile.
Ansambli idee autoriks võib
lugeda Kalev Lõhmust, kes tahtis
oma isa kodusest miljööst välja
tuua. Kalev oli ka see, kes Palupera muusikaõpetaja Merike
Allikut veenis, et ta «poisid» oma
hoole alla võtaks. Õppisime palju
uusi laule ning esinesime Otepääl,
Valgas, Elvas, Tõrvas ja muidugi
ka kohapeal. Meeskvartetti innustas ka Meestelaulu Seltsi idee
korraldada meesansamblite vabariiklik konkurss, kuid paberile see
idee jäigi.
Töö jätkus edukalt kuni esimene tõrkeni 2001. aasta jaanuaris,
mil surm katkestas meie tenori
Aksel Kiisa elutee. Algul tundus,
et jätkamine on võimatu. Lootus
aga kustub viimasena, leidsime
pääsetee – saime kaubale varem
Hellenurme meesansamblis laulnud Leo Tuleviga ja jätkasime ansambliproove. Nüüd, aastapäeva
künnisel, oleme täies koosseisus
valmis esinemiseks.
Viimasel ajal oleme esinenud

Hellenurme meeskvartett kutsub oma sünnipäevapeole Hellenurme kultuurimajja 30. aprillil kell 15.

mitmel korral Elvas, Nõunis,
järjekordselt külastanud üritust
Rannu Kuldnokk ja muidugi
korduvalt koduvalla saalis üles
astunud.
Oma tegutsemise 10. aastapäeva tähistame 30. aprillil algusega
kell 15 Hellenurme kultuurimajas. Ürituse kordaminekuks oleme
endale külalisteks palunud Nõuni

eakate ansambli Lõbusad Lesed,
Elva tantsurühma Hõbemänd
ja meie oma valla tantsurühma
Mathilde. Kõigil neil kollektiividel
on ka endil juubeliaasta.
Palume kõiki, kes on huvitatud
laulust ja tantsust, tulla meile
kaasa elama, et pidu kulgeks
lõbusalt ja meeleolukalt.
SULEV PALLON

Otepää gümnaasiumis laulsid
vabariigi parimad solistid ja ansamblid
22.-23. aprillil toimus Otepää gümnaasiumis
juba kolmandat aastat noorte lauljate konkurss «5 viimast», kus esitati vaid Eesti heliloojate loomingut.
Kahepäevasel konkursil võtsid Eestimaa eri paikade
andekad laululapsed mõõtu kolmes vanusegrupis. Võistlejaid hindas professionaalne žürii, kuhu kuulusid laulja
ja muusikapedagoog Mare Väljataga, muusikaakadeemia
muusikateooria eriala tudeng Kadri Steinbach, stuudio
«Daun-taun» produtsent Janar Paeglis, tuntud helilooja ja
laulja Kait Tamra ning Otepää gümnaasiumi abiturient
Triin Kaur. Lauljaid saatis bänd Lehmakommionud.
Noorimas vanusegrupis (12-14a) saavutas 3. koha Aveli
Buk, 2. koha vääriliseks tunnistati Laura-Liisa Käis,
kes oli ühtlasi ka publiku lemmik. Parima koha pälvis
Eva-Lotta Vunder lauluga «Kamina ees». 15-16aastaste
lauljate seas jagunesid kohad järgmiselt: 1. Helgi Kahar,
2. Sandra Nurmsalu ning 3. Fredi Kaasik, kes osutus ka
õhtujuhtide Viivika Eljandi ja Indrek Noorsalu lemmikuks. Teise vanuserühma publiku lemmiku tiitel läks
otepäälasele Tõnu Troonile. Vanimate lauljate arvestuses
(17-19a) saavutas 3. koha publiku lemmik otepäälane
Ott Kartau, 2. koha Kristiina Kiis ning parim oli Signe
Hansen. Ansamblite kategoorias tunnistas žürii grupi
Viva la Musica 2. ülekaalu.
Lisaks rohketele eriauhindadele (parim otepäälane:
Helen Aluvee, kõige meelam esitus: Kaia Köörna, kõige
mehisem esitus: Kristjan Kasearu, jne) anti välja ka kõige
ihaldatum preemia Grand Prix, mille vääriliseks tunnistati Reelika Ranik. Juba varajasest lapsepõlvest laulmisega
tegelev Reelika oli võidu üle äärmiselt õnnelik. «Ma olen
väga, väga üllatunud, sest siin on lihtsalt nii palju häid
lauljaid,» ei varjanud ta oma heameelt.

Ansamblite kategoorias tunnistas žürii grupi Viva la
Musica 2. ülekaalu.

Laulukonkursi parimatele välja pandud auhinnad
olid näiteks majutus kahele Karupesa hotellis, õhtusöök Oti pubis, reis Lapimaale, Munamäe suusakeskuse päevapilet, murdmaasuusatamise MKetapi
pilet ning veel palju muud.

Otepää puhkpilliõpilased vabariikliku
konkursi lõppvoorus

LY AUNAPU

KULTUURI- JA SPORDIINFO
28. aprillil kell 19 koguneb eksliibriseklubi kultuurikeskuses.
Üritus toimub Gustav Wulff-Õie
majamuuseumis.
28. aprillil kultuurikeskuses OG
abiturientide tutipidu
29. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans Günf
30. aprillil Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
30. aprillil kell 20 kultuurikeskuses Eesti film «Röövlirahnu
Martin»
30. aprillil kell 13-18 kultuurikeskuses laulukarusselli maakondliku eelvooru proovid
1. mail kell 13 kultuurikeskuses
laulukarusselli Valgamaa eelvoor
4. mail kell 19 kultuurikeskuses
Antsla kultuurikeskuse näitering
K. Noel’i komöödiaga «Heinapalavik», pilet 25 kr
5. mail kell 20 kultuurikeskuses verise triloogia viimane film
«Blade»
6. mail kell 19 Nõuni kultuurimajas emadepäeva kontsert
(tasuta)
6. mail Pühajärve puhkekeskuses
ans Bassein
7. mail Pühajärve puhkekeskuses
ans Kolmen
8. mail kell 15 Pühajärve laululaval Roheliste rattamatka lõpetamine ans Noorkuu kontserdiga
8. mail kell 16 kultuurikeskuses
emadepäeva kontsert koorilt
Lepalind
10. mail kell 13 kultuurikeskuses
teater Kaelapuu etendusega «Vanapagana naisevõtt»
13. mail Pühajärve puhkekeskuses ansambel Brändy
14. mail Pühajärve puhkekeskuses ansambel Hea Story
14. mail kell 19 kultuurikeskuses
naisansambli Relami juubelikontsert
15. mail kell 18 Hellenurme kirikus ja kultuurimajas emadepäeva
kontsert tantsurühm Mathilde 5.
sünnipäevaga; külalisesinejaiks
Otepää varajase muusika ansambel ja «7 vaprat vanaema» Elvast;
kohvilaud; tantsuks duo Ha
20. mail Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
21. mail autoorienteerumine «Pühajärve karikas» Lutsu talus info:
www.rajaajaja.ee
21. mail Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri Valve
27. mail Pühajärve puhkekeskuses ans Günf
28. mail Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
28. mail kell 21 Pühajärve puhkekeskuses naiskoori Virvik kontsert

Laulukarusselli eelvooru
tulemused

4. aprillil toimus Tallinnas, Nõmme muusikakoolis Eesti Muusikakoolide Liidu eestvedamisel vabariikliku noorte puhkpillimängijate konkursi lõppvoor. Otepää muusikakooli õpilastest
pääsesid finaali Birgit Leopard (klarnet, õp Külli Teearu) ja
Tambet Leopard (tromboon, õp Arno Anton).
Iga õpilane esitas kaks erineva iseloomuga pala, millest üks
oli kohustuslik. Võistlustules olid noored pillimehed, kellest ilmselt mõne aja möödudes kasvab vääriline täiendus praegustele
professionaalsetele kollektiividele. Õpilasi hindasid Eesti Muusikaakadeemia õppejõud. Meie õpilastest esines enesekindlamalt
Birgit Leopard ja saavutas klarneti nooremas vanusegrupis 3.
koha. Kõik Otepää muusikakooli konkursist osavõtnud õpilased
olid väga tublid ja said kindlasti hea kogemuse oma pillimeheteel.
Õpib ju enamus osalenutest alles teist aastat oma pilli. Loodame,
et kahe aasta pärast on meie puhujad kogemusi juurde saanud
ja uus konkurss rõõmustab meid kõiki taas.

Aastavahetusel käima lükatud karussellil sai esimene ring täis. 9. aprillil Otepää eelvoorul osales 33 parimat laululast kuues vanuserühmas.
Žürii koosseisu kuulusid Vanemuise laulev näitleja Katrin Pärn, Põlva
kultuurikeskuse juhataja Martin Medar, Pühajärve kooli õpetaja Anneli
Teder ja Otepää muusikakooli õpetaja Merike Roop.
Pärast pikka arutelu ja vaidlusi jõuti otsusele, et Otepääd esindavad
Otepää kultuurikeskuses 1. mail kell 13 algaval Laulukarussell’2006
Valgamaa lauluvõistlusel: 3-4aastaste vanuses Helen Kikkas (õp Varju
Teder), 5-6aastastest Laura Kriisa (õp Varju Teder), 7-9aastastest Alex
McCrath Kirt (õp Merike Laiv), 10-12aastastest Katrin Helena Kuslap
(õp Eve Eljand), 13-15aastaste vanuses žürii poolt päeva parimaks tunnistatud Tõnu Troon (õp Eve Eljand) ning 16-18aastaste seast Margit
Tali ja Ott Kartau (õp Eve Eljand).
Korraldajad tänavad kõiki lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid ja ansamblit
meeldiva koostöö eest.

ARNO ANTON,
muusikakooli puhkpilliõpetaja

MARGUS MÖLL,
kultuurikeskuse juhataja
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus:
1. Kehtestati hooldajatoetus ja puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse määramise
ja maksmise kord.
2. Otsustati müüa Lõuna-Eesti Hooldekeskuse ehitusprojekt mittetulundusühingule
Hellenurme Mõis.
3. Tehti muudatusi Palupera valla 2005
aasta eelarves.
4. Määrati Palupera valla ja OÜ Palu-teenus aastaaruannet auditeerima Juristibüroo Fides.

Palupera vallavalitsuses:
1. Väljastati Astuvere külas Järve kinnistule rajatavate tiikide projekteerimistingimused.
2. Anti nõusolek Päidla külas asuva Silla kinnistu nr.782, katastritunnusega
58202:002:0032 jagamiseks kümneks katastriüksuseks.
3. Nimetati Astuvere külas moodustatud
13 504 m² suurune maa-ala Kungla Mets
katastriüksuseks ja otsustati katastriüksus tagastada õigustatud subjekt Jenny
Rohtlale.
4. Peeti võimalikuks Astuvere külas asuva
Muuli kinnistu jagamist kolmeks eraldi
katastriüksuseks.
5. Anti korraldus Palupera külas asuva
Ehituskrunt A-120 tagastamiseks Lotte
Sootsile.
6. Anti ühekordset toetust 11 inimesele
kogusummas 4600 krooni.

Otepää vallavolikogus
1. Otsustati garanteerida omaosaluse katmine projektides «Pühajärve põhikooli õppekorpuse rekonstrueerimine», «Pühajärve
rannapark – aktiivse puhkuse keskus», ning
«Otepää vallavalitsuse administratiivhoone
rekonstrueerimine energiasäästlikuks».
2. Kehtestati Tennisevälja 1 detailplaneering.
3. Kinnitati Tartu mnt 4 detailplaneering.
4. Võeti vastu Otepää valla 2005.a eelarve.
5. Kehtestati puudega inimese toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord ning
hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja
maksmise kord.

Otepää vallavalitsuses
1. Väljastati ehitusload: OÜle Tradematic
kaubamaja, kaupluse ja garaaži täielikuks lammutamiseks; OÜle Jaotusvõrk
Management Experts OÜ liitumisühenduse
ehituseks Nüpli külas ning samas Nõgla
liinide pingeparanduse ehituseks; ASile Teleekspert hotell-restorani sideliiniehituseks
Otepää linnas; Otepää vallavalitsusele administratiivhoone rekonstrueerimiseks; OÜle
Aardeke üksikelamu püstitamiseks Pedajamäe külas; OÜle Otepää Lihatööstus
Edgar komposteerimishoone püstitamiseks
Vana-Otepää külas; ASile Keila Geoloogia
puurkaevu rajamiseks Mäha külas.
2. Väljastati projekteerimistingimused:
OÜle Magri hotelli juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks Kolga teel; OÜle
Sinu Kinnisvara majutus- ja toitlustushoone rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk OÜ
Aardeke liitumisühenduse ehitusprojekti
koostamiseks.
3. Määrati hooldaja ühele valla kodanikule.
4. Määrati ühekordset abiraha 19 valla
elanikule.
5. Tunnistati kehtetuks OÜle Eripri väljastatud taksoveoluba osaühingu esindaja
taotlusel.
6. Kinnitati hooldajatoetuse taotlemise
ja puudega inimese toetuse taotlemise
avalduste vormid ja hooldusvajaduse
hindamise juhend.
7. Väljastati kasutusload: OÜle Otepää
Lihatööstus Edgar kuuluvale autode pesulale; Frants Seerile kuuluvale elamule
Arula külas.
8. Otsustati anda kirjalik nõusolek OÜle
Aardeke kahe abihoone püstitamiseks
Pedajamäe külas.
9. Otsustati määrata Otepää vallavalitsuse
esindajana Valgamaa Tervisenõukokku
Piret Pensa.
10. Määrati sünnitoetus 1 valla kodanikule.
11. Väljastati majutusettevõtte tunnistus
Timo Leskinenile kuuluvale Kevade puhkemajale.
12. Otsustati jagada Vidrikemõisa katastriüksus; Marjamäe katastriüksus; Kurnakese katastriüksus; Inni katastriüksus;
Sambla katastriüksus.
13. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõ-

randatud maa Alvar Linnamägile.
14. Määrati Otepää vallavalitsuse esindajaks Otepää gümnaasiumi hoolekogus
Piret Pensa.
15. Määrati õigusvastaselt võõrandatud
maa eest kompensatsiooni Heldur-Mihkel
Linnamägile.
16. Otsustati erastada maa ostueesõigusega
Ingrid Noormetsale.
17. Otsustati võtta vastu Siimu, Lutsusoo
ja Alliku detailplaneeringud.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetulekutoetust
aprillis 22le taotlejale
2. Maksti sünnitoetust ühele perele, matusetoetust ühele isikule.
3. Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks Puka Raudteejaama maaüksus
10 3747 m².
4. Kanti majandustegevuse registrisse: Techne Töökoda AS Komsi töökoda,
OÜ Kangro&Nagla Aakre kauplus, FIE
Urmas Savisaar Risti äri, OÜ Rome TK
Kopli äri, Marko Moora R-Jaamad, AS
Jumek, AS Setaria, FIE Andrus Niit,
FIE Peep Kangro, AS Kiilung, FIE Endel Teder, FIE Anneli Uffert, FIE Piret
Herm, AS Bacula, TÜ Tulvi, Puitrex OÜ,
FIE Ahti Tiirmaa.
5. Toetati maj. raskes olukorras olevaid
abivajajaid kokku 1300 kr ulatuses.
6. Väljastati kasutusluba Toomas Õispuule temale kuuluva Plika külas asuva endise
kauplusehoone kasutamiseks elamuna.
7. Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Vaardi külas 0,4 kV kaabelliini ehitamiseks.
8. Lõpetati hooldus kuuel puudega isikul.
9. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks OÜle Neivalend Ruuna külas
24,51 ha.
Puka vallavolikogus

1. Kinnitati Puka lasteaia arengukava
aastateks 2005-2008.
2. Tehti muudatused Puka valla 2005.
aasta eelarves
3. Puka vald osaleb projektkonkursis
«Investeeringud energiatõhususe parandamiseks kohalikes omavalitsustes» projektiga «Soojusenergia säästmine Puka
keskkoolis».

Aita ka sina orbudel iseseisvat elu alustada!

Otepää Naisselts alustas 15 aastat tagasi eluheidikute abistamisega, seda meile lähimas, Kuigatsi lastekodus. Humanitaartöö oli
tollal tundmatu ala, siiski püüdsime anda endast võimaluste piires
parima. Mõtte ja tõuke selleks saime sõpradelt Soomest – Kaija ja
Otto Kangasniemilt, kes tänaseni jäänud sõpradeks suurteks sirgunud ja iseseisvasse ellu astunud noortele. Ka Mummila, koht 10 km
kaugusel Otepääst, rajamise ja rahastamise eest on hoolt kandnud
nemad. Suurt materiaalset abi on meile osutanud ka Arnold Kilk,
Kumla sõber Rootsist.
Kenasti said riiete ja jalanõudega varustatud 38 orbu – nii palju
oli neid meie sealkäimise algaastail. Tubadesse said vaibad, vooditesse tekid, kattetekid, linad, padjad. Soome Martad tõi kangarulle
ja puhketuppa diivanid, vaibad, televiisori. Kuigatsi kooli söökla sai
sisustuse ja varustuse. Ühelgi tähtpäeval ei jäänud lapsed kingituste
ja maiustusteta. Jõulud, vabariigi aastapäev, lihavõttepühad, 9.
klassi lõpuaktus, jaanipäev, õppeaasta algus – ikka olime lastele
sõbraks.

Aastad läksid. Lapsed kasvasid suureks. Kuigatsi kool suleti. Kõik
need, keda abistasime, on iseseisvat elu alustanud, kuid enamikul
kulgeb elu väga kesistes tingimustes. Tahaksime endiselt neid abistada, seega pöördumegi kaaslinlaste poole – aita ka sina orbudel oma
iseseisvat elu inimväärsemaks muuta. Riideid saavad nad endiselt
Soome sõpradelt, kuid puudu on muid eluks vajalikke tarbeasju:
köögiriistu, käterätte, voodivarustust, kardinaid, ka mööblit. Kui sul
on oma elamises asju, mida enam ei vaja, kuid mis on veel kasutuskõlblikud, siis anneta need neile, kel on puudus kõigest.
Korraldame selle aktsiooni nii: väiksemad pakid saab tuua Riita
Aaderi juurde käsitöökauplusse kultuurikeskuse vastas (tel 765
5423). Suuremate pakkide ja mööbli korral lepitakse kokku, millal
autoga järele tullakse ja pakid abivajajatele toimetatakse.
Ootame heatahtlikku ja mõistvat suhtumist. Abi ootame aprilli- ja
maikuu jooksul. Abi saavad noorukid jäävad sind tänama.
LAINE PULLERITS, Otepää Naisselts

DETAILPLANEERINGUD
Palupera vallas
Palupera vallavolikogu 14.aprilli 2005 otsusega nr. 1-1/05/7 võeti vastu Lustimäe
maa-ala detailplaneering ja kuulutati välja
selle avalik väljapanek Palupera vallamajas
02.05 – 16.05 kell 9-16. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub kirjalikke ettepanekuid,
vastuväiteid, siis korraldada avalik arutelu
järgneva kuu jooksul.
Palupera vallavolikogu 14.aprilli 2005
otsusega nr. 1-1/05/8 kehtestati Palupera
puurkaevu maa-ala detailplaneering ja
otsusega nr. 1-1/05/9 Hellenurme Mõisa
maa-ala detailplaneering. Mõlemad planeeringud muudavad kehtivat üldplaneeringut
planeeringualal.

Otepää vallas detailplaneeringute
avalikud väljapanekud
Vidrike külas Punsu kinnistu detailplaneering. Planeeritav maa-ala 1,47 ha asub Inni
järve ääres. Kinnistu omanik on OÜ Relaxor.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule
ehitusõiguse määramine suvilakompleksi
rajamiseks ja maa sihtotstarbe muutmine
elamumaaks.
· Vidrike külas Lutsusoo kinnistu detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus on
15,8 ha. Maa-ala asub Kauru järve läheduses
väljaspool Otepää Looduspargi territooriumi.
Kinnistu omanik on AS Kinnisvarabüroo
Maa ja Talu. Detailplaneeringu eesmärk
on kinnistu jagamine neljaks maaüksuseks.
Olemasolevate hoonete juurde moodustatakse ~ 4 ha suurune kinnistu, metsamaast
eraldatakse iseseisev maaüksus pindalaga
~5 ha ja lisaks kaks hoonestatavat krunti
pindaladega 2,7 ja 3,7 ha.
· Nüpli külas Alliku kinnistu detailplaneering. Omanik Ene Tammann. Planeeritav
maa-ala suurusega 2,9 ha asub Linnamäe
oru kaldal, piirnedes Karupesa hotelli ja
Tehvandi põik 3 kinnistutega. Planeeringu
eesmärgiks on kinnistust eraldada 0,243 ha
suurune maa-ala. Moodustatava kinnistu
maa sihtotstarve on maatulundusmaa,
kinnistut läbib jalgtee-suusaraja servituut.
Planeeritaval kinnistul on keelatud ehitus- ja
majandustegevus. Et mitte takistada jalgteesuusaraja avalikku kasutust, on kinnistule
keelatud piirete ehitamine.
· Nüpli külas Siimu kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Nüpli järve läänekaldal, omanik Enn Sepma. Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud katastriüksuse
jagamine kaheks, ülejäänud osas säilitatakse
olemasolev situatsioon. Planeeringuala läbib
Tartu maratoni suusarada, millele määratakse spordiraja servituut. Uusi ehitusalasid
ei määrata.
Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 5. - 19. maini Otepää vallavalitsuse
kantseleis ja valla kodulehel.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel
toimuvad avalikud arutelud 20.mail:

kell 13 Siimu kinnistu detailplaneering
kell 14 Alliku kinnistu detailplaneering
kell 15 Lutsusoo kinnistu detailplaneering
kell 16 Punsu kinnistu detailplaneering.
Täiendav informatsioon tel 765 5581,
Aire Priks, vallavalitsuse maanõunik.

POLITSEITEATED
Lühinumbril 110 hakkab vastama
Tartus asuv juhtimiskeskus
Üleeilsest alates vastab politsei lühinumbrile
110 helistanuile Lõuna politseiprefektuuri
juhtimiskeskus. «Valgamaa elanikkonnale on
politseiteenus endiselt ööpäevaringselt tagatud.
Politsei lühinumbri suunamisega Tartusse ei
kannata Valgamaalt tehtavate väljakutsete
teenindamise kiirus,» ütles Lõuna politseiprefektuuri korrakaitseosakonna direktor Tiit
Allik.
Juhtimiskeskusel on kasutada ülitäpne elektrooniline kaart, millelt sündmuskoha leidmine
võtab aega mõned sekundid. Osad politseiautod
on varustatud positsioneerimisseadmetega, mis
võimaldab juhtimiskeskusel autode liikumist
kaardil reaalajas jälgida. Politseiautode vastavate seadmetega varustamine jätkub.

«Seoses 110le saabuvate kõnede ümbersuunamisega palub politsei siiski helistajatelt
mõistvat suhtumist. Eelkõige peaks helistaja
säilitama rahu ja mitte pahandama mõningate täpsustavate küsimuste pärast: need on
tingitud sündmuskoha ja juhtunu asjaolude
võimalikult täpse väljaselgitamise vajadusest,» ütles Allik.
Valgamaa on esimene maakond peale
Tartumaa, mida hakkab teenindama uus
juhtimiskeskus. Järk-järgult võtab juhtimiskeskus üle kõigi Lõuna-Eesti maakondade
endiste korrapidamisteenistuste töö. Juhtimiskeskusest hakkab toimuma ka kõigi
patrullide operatiivne juhtimine.
AIVAR PÄRLI,
Otepää konstaablijaoskond
juhtivkonstaabel

Juhtus
• 1. aprillil helistas ühte Puka kauplusse
mees, tutvustades end vallas tuntud ning
autoriteetse isikuna. Helistaja palus müüjal
avaldada telefoni teel Smart kõnekaardi
peidetud number, et saada telefonile juurde
kõneaega. Raha kõnekaardi eest lubas ta
tuua poodi niipea kui võimalik. 4. aprillil
selgus, et isik kellena helistaja end tutvustas, ei ole kõnekaardi numbrit avaldada
palunud ning lubatud raha pole ka keegi
poodi maksma tulnud.
• Ööl vastu 5. aprilli tungiti Plika külas
asuvasse müügikohta ning varastati erinevat marki sigarette.
• 5. aprillil teatas Pilkuse külas asuva talu
omanik, et tema majapidamisest on kadu-

ma läinud sõiduauto Moskvitš, mootorsaag
Jonsered, langetuslabidas, 30 liitrit diiselkütust ja 10 liitrit bensiini.
• 19. aprillil teatas Arula külas asuva
metsakinnistu omanik, et tema metsast on
maha raiutud ja ära viidud viis kasvavat
kaske ja mõned kuivad kuused.
• Ajavahemikul 17.-24. aprillini on Prange
külas asuva talumaja kõrvalhoonetest varastatud kaks punast värvi maastikujalgratast ning mootorsaag.
• 25. aprilli pärastlõunal toimetasid politseinikud Kuigatsi külast Valga politseijaoskonda kainenema alkoholijoobes Arkadi
(50), kes skandaalitses kohalikus kaupluses
ning lõhkus ära poe aknaklaasi.
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Puka vallavalitsus korraldab konkursi
pearaamatupidaja ametikoha täitmiseks
Raamatupidaja peamisteks tööülesanneteks on
raamatupidamisliku tegevuse korraldamine vallas ja valla
raamatupidamise pidamine.
Pearaamatupidajalt eeldame: erialast haridust; eelnevat töökogemust raamatupidajana (soovitavalt kohalikus
omavalitsuses); arvutikasutamise oskust; analüüsivõimet;
täpsust ja korrektsust;
suhtlemisoskust; pingetaluvust.
Avaldused koos elulookirjeldusega ja töökogemust tõendavad dokumendid palun esitada Puka vallavalitsusele hiljemalt 20. maiks.

TÖÖ

SA Tehvandi Spordikeskus võtab konkursi korras tööle
TURUNDUSJUHI, SEKRETÄR-ASSISTENDI ja
SPORDIÜRITUSTE JUHI

Otepää
päevakeskus
võtab suvekuudeks
tööle osalise tööajaga
hooldutöötaja

Turundusjuhi tööülesanded on:
• SA turundus- ja müügitöö planeerimine, korraldamine ja aruandluse koostamine
• SA info ja reklaami planeerimine ja korraldamine
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust
• spordi-, majutus- ja toitlustusvaldkonna tundmist
• meeskonnatööd ja suhtlemisoskust
• head algatus- ja analüüsivõimet ning iseseisva töö kogemust
• inglise keele oskust (kasuks tuleb vene ja saksa keele oskus)

Info tel 766 8592
551 6418

SUVEKS
RENDILE ANDA

Sekretar-assistendi tööülesanded on:
• asutuse asjaajamine (juhatus, büroo ja spordiüritused)
• suhtlemine klientidega
• infovahetuse tagamine
• dokumentatsiooni vormistamine, arhiveerimine
Kandidaadilt eeldame:
• erialast haridust ja töökogemust
• väga head arvuti kasutamise oskust
• meeskonnatööd ja suhtlemisoskust
• väga head inglise keele oskust kõnes ja kirjas (kasuks tuleb vene ja saksa keele oskus)
• korrektsust ja vastutustunnet
Spordiürituste juhi tööülesanded on:
• Tehvandil toimuvate rahvusvaheliste spordiürituste korraldamise
ettevalmistamine, korraldamine ja aruandluse koostamine
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust
• spordivaldkonna tundmist ja töökogemust ürituste korraldamisel
• meeskonnatööd ja suhtlemisoskust
• head algatus- ja analüüsivõimet ning iseseisva töö kogemust
• võõrkeelte oskust (inglise keel)

30. VII 1931 - 6. IV 2005

HEDVIG VÄRVA
6. II 1911 - 20. II 2005

LEIDA TIPKA
IN MEMORIAM

UDO-VALDOR JÄÄR
27. X 1929 - 18. IV 2005

Pärast vaevarikast haigust lahkus igavikuteele
Udo Jäär, keda põlis-otepäälased teavad ja mäletavad tema aastakümnetepikkusest ja mitmekülgsest
tegevusest oma kodupaigaga kultuurielus. Äärmiselt
tagasihoidliku inimesena ei soovinud ta oma eluajal
avalikke tunnustamisi ega kõlavasõnalisi kiitusi.
Udo kasvas neljalapselises peres, kehvades oludes.
Isa oli läinud elatisraha teenima Põhja-Eestisse. Udo
jäi pere vanima lapsena hoolt kandma raskelt haige
ja pimeda ema ning nooremate laste eest.
Esimese töökoha sai kohalikus kooperatiivis müüjana. 1950. aasta detsembrist töötas pool aastat Otepää raamatukogu juhatajana. Pärast kolmeaastast
sõjaväeteenistust sai 1954. aastast instruktori koha
kultuurimajas, kus ta mitmete ametinimetuste ja
kümnete kohustuste koormat võttes töötas 1999.
aastani.
Iseõppijana suutis Udo Jäär end oma huvialadel
arendada mõnelgi alal täiuseni. Kirjakunstnikuna
rakendas ta oma oskusi reklaamide, kutsete, kavalehtede ja auaadresside kujundamisel. Täiendkursused, suur lugemus ja praktiline tegevus aitasid
tal süüvida lavakujundaja keerulisse maailma.
Teatrikunstnikuna lõi ta lavakujunduse enam kui
kaheksakümnele etendusele. Hulk aukirju kunstnikutöö eest rahvateatrite vabariiklikelt ülevaatustelt
kõnelevad ise enda eest.
Udo oli kuus aastat ratastoolis, ent pidevalt tegev küll raamatuid lugedes, küll maalides. Oma
elu viimaselgi päeval hoidis pintslit, et lõpetada
üht maastikku. Ent siis väsis, läks puhkama... Ja
uinus... igaveseks.

Südamlik kaastunne klassijuhataja Margele
perega kalli isa

UDO JÄÄRI
surma puhul.

VII b kl õpilased ja lapsevanemad

8. IX 1912 - 7. IV 2005

Sügav kaastunne Triinule ja Kaurile
kalli vanaisa

FJODOR OŠTŠEPKOV

UDO JÄÄRI

26. II 1920 - 7. IV 2005

Kustus elu, vaikis valu,
väsisid Su töökad käed.

Mälestan kauaaegset töökaaslast
ja head sõpra

UDO JÄÄRI

Südamlik kaastunne abikaasale ja
tütrele perega.
Heino perega
Südamlik kaastunne
Almale ja Margele perega
abikaasa, isa, vanaisa

UDO JÄÄRI
kaotuse puhul.

Otepää gümnaasiumi kollektiiv
Abivalmis majaelanikku

UDO JÄÄRI

mälestavad ja avaldavad kaastunnet omastele
Otepää Kopli tn elnikud
Sa suutsid nii palju kanda
ja endast teistele anda

kaotuse puhul.

Otepää gümnaasiumi abituurium ja 6.b klass.
Ei viibet, ei naasmise lubadust lihtsalt aeg oli minna.

Südamlik kaastunne Almale kalli abikaasa ja
tütar Marge perele isa, vanaisa ja äia

UDO JÄÄRI
kaotuse puhul.

Siina, Luule, Ilmi, Luile, Elve ja Alvar

Müüa Sihval
KÜNAPANEELID
1,2 m x 6 m - 4 tk,
vundamendiplokid
240 x 60 x 50 - 8 tk ja
80 x 60 x 50 - 12 tk
hinnaga 1200 krooni

Odavalt müüa Opel
Ascona 1,6 S (1983.a.)
varuosadeks. Reccaro istmed, toonklaasid, korralikud rehvid, kõik agregaadid töökorras, kaasa kolm
velge.
Tel 522 9352
(Avo Puurits)

Laululinnud lendasid koju,
et saata Sind Toonela teele.

Marnet perega, meie siiras kaatunne kalli

RUDOLF-NIKOLAI PEERNA
surma puhul.

Töökaaslased
Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja.

Mälestame head naabrit

RUDOLF PEERNAT
avaldame kaastunnet omastele.
Naabrid Urm, Põder, Mõttus,
Saaremäe, Ilves ja Kütt
Olid kuldsed Su töökad käed.
Oli kuldne Sul süda sees...
Hea mälestus Sinust jääb meelde.

Mälestame endist töökaaslast

ENDLA BRIKKERIT
Südamlik kaastunne pojale ja õe perele.
Aili ja Erbert

UDO JÄÄRI
surma puhul.

OG 72. lennu A klass
Ei enam kõndimas Sind teel.
Su hääl kõrvus kestmas veel.
Ei enam naeratust Su suul
vaid vaikses leinas nutab tuul.

Kallist isa, äia, vanaisa, vanavanaisa

Täname südamest sugulasi, naabreid ja
sõpru, kes abistasid meid

LEONHARD ILVESE

muldasängitamisel, tema haua lillede ja
pärgadega kaunistasid. Soojad tänusõnad
hr Kaarel Tigasele, perek Peetsalule
ja Otepää linna jahimeestele.

RUDOLF PEERNAT
16.IV 1931 - 8. IV 2005

leinavad poeg Raimo abikaasaga ning lapselapsed ja lapselapselapsed

UDO JÄÄRI

Sügav kaatunne Raimo Peernale perega isa

Ansambel Relami ja Evi

Tel 5569 7176

14. VII 1923 - 2. IV 2005

Südamlik kaastunne õpetaja Margele perega
kalli isa, äia, vanaisa

Avaldame südamlikku kaastunnet Almale ja
Margele perega kalli abikaasa, isa, vanaisa
ja äia

surma puhul.

KAUPLUS

Tel 507 0637

Ametikoha taotlejal palume esitada järgmised dokumendid: CV ja avaldus; haridust ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia. Dokumendid palume saata
aadressil Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus, Nüpli küla, 67406 Otepää vald,
märgusõna «Konkurss». Avalduste laekumise tähtaeg on 9.mai 2005.a.

MARTA PIKKA

AEDLINNA

RUDOLF PEERNA
surma puhul.

Perekond Roose ja Ventsel

Omaksed
Mälestame

ANTS LEMLOHI

Tunneme kaasa Ilvele, poegadele peredega
ja teistele omastele.
Otepää päevakeskus-hooldekodu pere
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T

aagepera Loss otsib oma
töökasse ja sõbralikku meeskonda asjalikke ja arenemisvõimelisi inimesi: teenindajaid
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

Teen interneti
kodulehekülgi
Kontakt 765 5959
margusson@hot.ee
loe lähemalt:
www.hot.ee/margusson

ÖKOTEH OÜ
OSTAB:

kinnistuid ja kasvavat
metsa
MÜÜB:
Ehituslikku saematerjali ja
voodrilaudu
Tel 505 6829
www.okoteh.ee

Korralik noormees
SOOVIB OSTA
VÄIKEST TALUMAJA
Otepäält 20 km
raadiuses.
Pakkumised palun
teha tel 765 4280 või
523 3559 (Kristjan).

toitlustuses ja hotellinduses, toitlustusjuhti, raamatupidajat.
Pakume huvitavate väljakutsetega tööd, koolitusi, konkurentsivõimelist palka, kohapealset elamisvõimalust.
Pakume tööd nii alaliselt kui ka hooajaliselt. Lisaks
soovib Taagepera Loss osta raamatupidamisteenust kogenud raamatupidajalt. CV palume saata aadressile:
kristel@taageperaloss.ee. Lisainfo: 5348 6352
TOITLUSTUSJUHI ametikohale kandideerijale:

Tööülesanded
· Taagepera lossi restorani ja köögi töö korraldamine
ning efektiivne majandamine.
· Restorani ja köögi aruandlus
· Restorani ja köögi personali töö korraldamine
· Klientide rahulolu tagamine
· Menüüde koostamine
Nõudmised kandidaadile
· vähemalt kesk- või kutseharidus
· eelnev erialane töökogemus
· kogemus toidukalkulatsioonide koostamisel
· kogemus teenindusvaldkonnas
· hea suhtlemisoskus, esinduslikkus
· väga hea eesti keele oskus
Omalt poolt pakume
· konkurentsivõimelist, väga head töötasu
· huvitavat ja väljakutsuvat tööd
· nooruslikku ja sõbralikku kollektiivi
· kohapealset elamisvõimalust

AS Parmet pakub
erinevaid tüüpe
alumiiniumist ripplagesid,
ehituseks vajaminevaid terasproﬁile,
fassaadikassette ja
muid plekist painutatud proﬁile.
tel 766 9444
fax 766 9440
www.parmet.ee

* UUED KERGKÄIVITUSEGA
MURUTRIMMERID
* UUED MURUNIIDUKIMUDELID

Põlva lihatööstuse ja
Nõo piimatööstuse
pood pakub

Tule ja tutvu!
Hinnad
soodsad!

• suitsuliha- ja piimatooteid
• Lõuna-Eestis tunnustatud
šašlõkki

Parim aeg muruhooldustehnika

OLEME AVATUD

korrastamiseks!

Munamäe tn 8 (endine saun)

KARULA SAEVESKIS

•ümarpuidu läbisaagimisteenus 180 kr/
tm, alates 100 tm soodushind 160 kr/tm.
• Ostame pidevalt nii
kvaliteethaavapakku
kui ka alusmaterjali
(kõik puuliigid)
Asume:
Karula mõisaküla,
18 km Valgast
Lüllemäele.

E - R 9 - 18
L 9 - 15

Ilusat grillihooaja algust ja
meeldivaid kohtumisi!

Pelacom OÜ
Elva Kesk 17 I korrus

Otepää Lihatööstus
ostab vähempakkumise
korras 120 rm
tooreid lepapuid
(0,75 m pikkusega).

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

Info tel 765 4280

Tel 769 7346 (kontor)
512 5088 (Harald)

• Müüa ehituslikku
saematerjali ja järgatud
küttepindu
• Osutame saekaatriteenust.
Tel 529 5948

Valga põik 3
Otepää

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

Soovin osta maja Otepääl või
selle ümbruses.Tel 509 2640.

Ostan seemnekartulit. Tel
511 8195.

Teen raamatupidamist.
Tel 5811 5199.

Firma Nikpo teeb katlamaju, keskküttesüsteeme ja
tehnikatöid. Garantii. Tel
506 8509.

Arula külalistemaja võtab
suveks tööle köögiabilise.
Tel 516 8655.

Firma Otepää lähedal pakub
tööd traktoristile, karjakule
ja karjusele. Tel 505 3426.

Vajame koristajaid ja pakume koristusteenust.
Üürin 1-4 toal krt Otepääl.
Tel 5819 2760.

Hotell Bernhard pakub tööd
restoraniteenindajale. CV
saata hotell@bernhard.ee või
aadressile: Kolga tee 22A
Otepää 67405.

Otepää Reisibüroo pakub tööd
raamatupidaja-klienditeenindajale. Tel. 505 5545,
e-mail: otepaarb@hot.ee.

*teostame paljundustöid A4 formaadile

Avatud: E - R 10-18
Tel 745 6202
e-post: pelacom@kodu.ee
Müüa ehituslauda ja 5x10
prussi. Tel 505 5702.

Suvehooajaks pakume tööd
traktoristile. Tel 505 3426.

Üürin 1toalise korteri. Tel
5593 6728.

Ostan krundi Otepääl.
Tel 5646 6720.

