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Asutatud 
1932

Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

Ilmub uus suvetrükis
Otepää vallavalitsus annab 

koostöös turismiinfokeskusega 
juuni alguseks välja järjekordse 
trükise «Suvi on elamus!»

Eelmine samalaadne trükis oli 
Otepääd külastavate turistide 
hulgas väga populaarne.

Suvetrükis on eesti ja inglise-
keelne, see sisaldab piirkonna ja 
linna kaarte, infot vaatamisväär-
suste ja aktiivse puhkuse veet-
mise võimaluste kohta, samuti 
majutus- ja toitlustusettevõtete 
ning tähtsamate suveürituste 
reklaame.

Trükist levitatakse Eesti turis-
miinfokeskustes, reisibüroodes, 
välisesindustes, suvistel suur-
üritustel Otepääl ja piirkonna 
turismiettevõtetes.

Trükiseprojekti rahastab osali-
selt Otepää vallavalitsus.

Pühajärve rannahooaja 
avab paadiralli

Pühapäeval, 5. juunil avatakse 
traditsiooniliselt Pühajärve ran-
nahooaeg ning loodetavasti hei-
satakse juba harjumuspäraseks 
saanud tunnustav sinilipp.

Uudsena on sel korral kavas 
paadisõit 2liikmeliste võistkon-
dade vahel. Mõlemal võistkonna 
liikmel tuleb aerutada ca 500m. 
Start-finiš on Meema veesõidukite 
laenutuse juures. Arvestust pee-
takse kahes vanuseklassis: kuni 
14aastased (kaasa arvatud)  ning 
15aastased ja vanemad. Ergu-
tusauhinnad on võistlusklasside 
kolmele paremale paatkonnale, 
eriauhind parimale naiskonnale.

Võistluspaadid valmistab ette 
Meema paadilaenutus koostöös 
Otepää vallavalitsusega. Esimene 
start antakse kell 13.30. Eelre-
gistreerimine ja täpsem info tel 
765 5581 Otepää vallavalitsusest, 
Kalmer Tramm.

Piirkonna koolide 
lõpuaktused
Pühajärve põhikooli lõpuaktus 
toimub 18. juunil kell 15.
Palupera põhikooli lõpuaktus on 
19. juunil kell 12.
Otepää gümnaasiumi 9. klasside 
aktus on 21. juunil kell 17 ja 12. klas-
side lõpuaktus 22. juunil kell 16.
Puka keskkooli lõpuaktused on 
22. juunil: kell 12 algab 9. klassi 
ja kell 16 12. klassi aktus.
Audentese Otepää filiaali lõpu-
aktus on 22. juunil kell 12 raekoja 
saalis.

Vihti Rotary-klubi andis 
Otepää noortele reisiraha

Sel aastal saab maailma Rotary-
tegevus 100aastaseks. Otepää 
sõprusvallas Vihtis tegutseb kaks 
Rotary-klubi, ühel neist täitus 
tegevuse algusest 50, teisel 15 
aastat. Juubeliaasta tähistami-
seks andsid klubid aastapäeva-
peol välja kolm stipendiumi: ühe 
Vihti veteranide seltsile, ühe 
noorte kultuuritegevuseks Siirila-
keskuses ja ühe Otepää noorte 
huvitegevuse toetamiseks.

2600 euro suurune stipendium 
läheb kahele noorte muusikarüh-
male Soome reisi jaoks: rahva-
muusikaansambel Karupojad sõi-
dab Vihtisse Vänlekile juunikuu 
lõpus ja gümnaasiumi hobikoor 
teeb esinemisreisi tänavu sügisel.  
Stipendiume käisid vastu võtmas 
Lille ja Evald Tali.

Vallavolikogu otsustas 19. mai istungil 
laenu võtmise summas 3 miljonit kroo-
ni tagasimakse tähtajaga 7 aastat ning 
andis vallavalitsusele loa sildfinant-
seerimise korraldamiseks 10 miljoni 
krooni ulatuses. 

Vallavalitsus esitas volikogule ettepaneku 
laenu võtmiseks viie objekti tarbeks. Tänu 
edukale projektitööle on avanenud võimalus 
Pühajärve põhikooli renoveerimiseks, Otepää 
linna keskväljaku väljaarendamiseks ning 
sidumiseks turismiinfrastruktuuriga, kesk-
katlamaja küttelao ehitamiseks ning Linna-
mäe orgu ja Linnamäele planeeritava ajaloo 
teemapargi projekti edasiarendamiseks.

Kõigi eelpoolnimetatud projektide puhul 
tuleb toetussummale lisada omafinantsee-
rimine. Kuna nii suurte summade leidmine 
valla omavahenditest ei ole võimalik, tuleb 
võtta laenu.

EL struktuurfondide projektide puhul on 
lisaks omafinantseeringule nõue maksta 

algul ka tööde eest, seejärel esitada aruanne 
ning aruande heakskiitmise järel kantakse 
toetussumma vallavalitsusele. Seega on 
vallal algselt ka tööde eest maksmiseks vaja 
raha. Selleks on võimalik kasutada sildlaenu 
(sildfinantseerimist) ehk vald laenab pangalt 
raha perioodiks, mis kulub tööde eest tasu-
miseks, aruande esitamiseks ning aruande 
heakskiitmiseks.

Viie suure projekti kulud on arvestatud 
alljärgnevalt:

• Keskväljaku rajamine kokku 7,6 milj, 
millest 6 miljonit tagastatakse vallale toe-
tusena ning 1,6 miljonit jääb valla kanda 
laenuraha

• Pühajärve põhikooli hoone renovee-
rimine maksab 6,2 miljonit, millest  toetu-
sena saadakse 4,2 milonit, vallaeelarves oli 
planeeritud nn pearaha 1,8 milj ning lisaks 
planeeritud laenuraha 0,2 miljonit

• Huvikooli renoveerimise lõpetami-
seks  kasutatakse 3miljonilisest laenurahast 

600 tuhat krooni
• Keskkatlamaja küttelao rajamiseks 

kuluvast 2 miljonist kroonist on vald planee-
rinud katta 0,4 miljonit krooni laenurahaga, 
0,8 miljoni osas on esitatud taotlus toetusele 
ning ülejäänud 0,8 miljonit tuleb vallale 
kuuluval soojusettevõttel AS Otepää Veevärk 
leida omavahendite arvelt

• Ajaloo teemapark on ainsaks nö peh-
meks projektiks ning sellele on taotletud 
toetust 785 tuhat krooni ja valla omaosaluse 
moodustab 200 tuhat krooni laenuraha. 

Koos eelnevatel aastatel valdavalt güm-
naasiumi ja spordihoonekompleksi ehita-
miseks  võetud laenudega on vallavalitsus 
arvestanud järgneva seitsme aasta jooksul 
aastaseks tagasimakseks ca 1,4 miljonit 
krooni, mis on valla eelarve mahtu ja senist 
konservatiivset eelarvepoliitikat arvestades 
igati optimaalne.
   AIVAR NIGOL,

vallavanem

Kahe nädala eest avati Otepää 
Konsum peale uuenduskuuri 
poole suuremana. Ja kuigi täna 
poodi sattunu võib juba riiulite 
rägastikku eksida, oli algselt 
kavandatud kaubandushoonet 
laiendada veel 12 meetri jagu 
praeguse haljasala suunas. Tao-
line laiendusvariant aga kohali-
kus vallavolikogus heakskiitu ei 
leidnud, kuna sel juhul poleks 
hoone omaniku, Elva tarbijate 
ühistu soovitud parkimiskohti 
enam kuhugi rajada olnud.

Otepää Teataja on seisukohal, 
et parima parkimise ja liiklus-
korraldusliku lahenduse oleks 
saanud kunagise ühiselamu hoo-
neosa lammutamisega ning kau-
bakeskuse sisehoovist läbimurde 

tekitamisega Valga maaanteele. 
Paraku müüs Elva ühistu mitme 
aasta eest juba toona kasutult 
seisva ühiselamu tiiva ning sel-
lest moodustati iseseisev kinnis-
tu, mille tagasiostmist ei peetud 
otstarbekaks.

Seega jäi parkimiskohtade laien-
damiseks ainsana võimalus teha 
seda Konsumi vitriinakende alla. 
Muudetud detailplaneeringu koha-
selt rajataksegi sinna täiendavad 
parkimiskohad 13 autole. Lisaks 
peab 20 parklakohta mahtuma 
kaubanduskeskuse põhjapoolse 
otsa juurde (praeguse parklaala 
laiendus) ning 11 parkimistaskut 
püütakse mahutada vastse ehitus-
tarvete poe sissepääsu ette.

 

Vas tav  de ta i lp laneer ing 
võeti vallavolikogu möödund-
neljapäevasel istungil vastu ning 
suunati avalikule väljapanekule, 
mis toimub 2.-16. juunini vallava-
litsuse kantseleis ja valla kodu-
lehel. Pretensioonide ja ettepa-
nekute laekumise korral toimub 
avalik arutelu 17. juunil kell 15 
vallavalitsuses.

OT hinnangul ei tundu pakutud 
plaan eriti inimsõbralikuna, kuid 
ometi on see esialgsest hoone 
laienduskavast parem variant 
ning loodetavasti suudetakse 
nutikate liikluskorraldusvahendi-
tega tagada ka jalakäijaile ohutu 
liiklemine juba pikemat aega 
kaoses oleval alal.

Juunikuu jooksul valmib kogu 
keskväljaku renoveerimise projekt

Linna keskväljaku renoveeri-
miseks on vallavalitsus saanud 
EASilt toetust 6 miljonit krooni. 
Nimetatud projektiga lahenda-
takse kavandatava jalakäijate 
promenaadi üksikasjad ja turu-
platsi renoveerimine koos uue 
paviljoniga, samuti bussijaama 
üleviimine uude asukohta ja 
külastuskeskuse hoone rajami-
ne. Vanast bussijaamaplatsist  
kujundatakse atraktiivne linna 
keskväljak koos parkimise ja 
liikluse korraldamisega.

AIN KRUUSMAA,
Otepää Teataja

Suure poe ette tuleb parkla 
  ning jalakäijate promenaad

Praegune Konsumi «kaunite vaateakende» all kulgev jalakäijate ala piiritletakse 2,5 meetriseks kõnniteeks, selle ette rajatakse ca 13 meetri laiune 
13 sõidukit mahutav parkla koos pääsuteedega turuplatsi kaudu Munamäe ja Kopli tänavatele ning Lipuväljaku kaudu Valga maanteele. Poo-
leteisemeetrise mururibaga eraldatakse rajatav 4 meetri laiune jalakäijate promenaad, mis algab turuplatsil ning suundub üle vana bussijaama 
platsi uuele bussijaamaplatsile Tartu ja Valga maantee vahelisel alal.

Ave Kruusmaa fotomontaaž

Otepää võtab oluliste projektide jaoks laenu
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Trükk:Lipuväljak 13, 67405 Otepää 

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

Aadress:
Telefon:
e-mail:

Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Järgmine Otepää 
Teataja ilmub 

 30. juunil

Asutamisel on Otepää küla-
liikumise ühing

Otepää vallavalitsusel on plaan 
kokku kutsuda mittetulundusühingu 
Otepää Külaliikumine asutamiskoos-
olek. Vallavolikogu tunnustas vasta-
va ühingu loomise ideed ning volitas 
vallavanemat külade esindajatega 
läbi rääkima asutamise üksikasju.

Loodava mittetulundusühingu ees-
märgiks on külaliikumise edendami-
ne Otepää vallas, külade arendamine, 
seltsielu edendamine, ühisürituste 
korraldamine ja infrastruktuuri aren-
damine. Mitmete külade esindajad on 
juba andnud nõusoleku olla asutajaks 
loodavas ühingus. Vallavalitsusel 
oleks hea meel, kui valla kõikidest 
küladest oleks vähemalt üks esindaja 
(kas külavanem või mõni teine aktiiv-
ne külaelanik).

Loodava ühingu asutamisdoku-
mentide projektidega saab tutvuda 
valla kantseleis, valla raamatuko-
gudes ning ka valla kodulehel www.
otepaa.ee

Külaliikumise MTÜ asutamis-
koosolek toimub 15. juunil algusega 
kell 16 Otepää raekoja saalis. Info: 
vallasekretär Urmas Jaagusoo, tel 
765 5581.

Tänavune kevad on ootamatult 
hiliseks osutunud. Olulisi 
muudatusi on toimunud valla 

töötajate hulgas, mistõttu on viibinud 
ka konkurss «Otepää kauniks». Täna-
vu neljandat korda toimuv majade ja 
ümbruse korrastamise konkurss on 
nüüdseks reeglid paika saanud.

Kutsume osa võtma kõiki, kellel 
vajadus värvida või uuendada Otepää 
valla territooriumil asuvat hoonet või 
aeda. Koostöös kohalike ettevõtjatega 
on osalejatel võimalik soodustin-
gimustel osta vajalikke materjale. 
Osalemiseks tuleb täita avalduse 
blankett ja esitada see valda.Vasta-
va blanketi saab vallavalitsusest või 
valla kodulehelt www.otepaa.ee

Avaldusi saab esitada kuni augus-
tikuuni. Novembris teeb konkursi 
komisjon remonditud majade üle-
vaatuse. Parimad tegijad leiavad 
kindlasti äramärkimist.

Nüüd ettevõtete nimekiri, kes 
tänuväärsele ettevõtmisele oma õla 
alla panevad: OÜ Elve, tel 767 9245 
Vivacolori värvid, ehitustarbed, 20% 
soodustus (10% tehaselt,10% kaup-
luselt); AS Parmet, tel 766 9444 
Rannila ripplaed ja fassaadid, 5-7% 
hinnaalandus; AS Techne Töökoda, 
tel 766 8292 üldehitusmaterjalid, 
10% soodustust; OÜ Sulevauto, tel 
765 5007 sanitaartehnika, tööriistad, 
aiatarbed, 5-8% odavam.

 Kõigis tekkinud küsimustes kon-
kursi kohta saab infot ka telefonilt 
5667 6151 Aarne Steinbach. Töökaid 
käsi ja ilumeelt kõigile!

AARNE STEINBACH,
valla heakorrakoordinaator

27. mail Otepää ümbruses Tartu-Valga 
mnt-Nüpli-Sihva-Pühajärve-Tartu mnt toi-
muva SEB Ühispanga Tartu GP ajal kehti-
vad osalised liikluspiirangud.
Liikluseks on suletud (v.a lubadega sõidukid): kell 
11.45-13.45: Otepääd läbivad teed – Tartu mnt alates 
valgusfoorist kuni Pühajärve puhkekeskuseni, samuti 
Valga mnt alates valgusfoorist kuni Nüpli teeni ning 
Nüpli tee terviklikult, edasi Sihva-Pühajärve tee ter-
viklikult.
Peatumine on keelatud: kogu võistlusrajal tervikli-
kult (Tartu mnt-Valga mnt-Nüpli tee- Sihva-Pühajärve 
tee-Tartu mnt) kell 11-14.
Liiklus on ümber suunatud kell 11-14 alljärgne-
vatel tänavatel kogu ulatuses: Mäe, Pikk ja Tehvandi 
tn.
Liikluskorraldus ristmikel: Pikk-Mäe tn ristumisel 
Pühajärve teega ning Tehvandi tn ristumisel Valga 
maanteega on lüüsid võistlusraja ületamiseks vas-
tavalt liikluse reguleerija märguandele. Valgusfoori 
ristmikul on võistlusrada eraldadtud metallaedadega. 
Tartu poolt tulijaile on lubatud pööre vasakule Võru 
maanteele ning Palupera poolt tulijail on võimalus 
pöörata vasakule Tartu suunas või sõita otse Võru 
maanteele. Valga mnt - Nüpli teeristist on Tehvandi 
suusastaadioni kaudu võimalik liikuda Tehvandi 
tänavale.
Võistluse parklad: Tartu ja Valga mnt vaheline plats 
Night Club´i vastas on ainult lubadega sõidukitele. 
Publiku parklad on: Lille tn lõigul Palupera tee - Piiri 
tn, Piiri tn lõigul Lille tn - Tartu mnt; Night Clubi 
krundil olev muruplats; Tehvandi parklad Karupesa 
vastas.
NB! Sissesõit parklatesse peale võistlusrajal liikluse 
sulgemist Palupera teelt Piiri tn kaudu ja Tehvandi 
parklatesse marsruudil: Pikk-Mäe-Tehvandi tn või 
Valga maanteelt Tehvandi suusastaadioni galeriile ja 
sealt Tehvandi hotelli eest Tehvandi teele.
Ümbersõidud: Otepää aedlinna pääseb Palupera tee 
- vineeritehase ja Hundu puhkemaja kaudu, väljasõi-
duga üle Pühajärve tee Kolga teele. Võru maanteelt 
saab läbi Kirikumõisa Hurda tn kaudu Tartu maan-
teele ning Hurda tn kaudu Palupera teele. Ülejäänud 
ümbersõidud Valga, Võru, Tartu ja Rõngu maanteedele 
on korraldatud läbi läbi Tehvandi suusastaadioni ning 
Tehvandi-Mäe-Pikk tn - Palupera tee. Samu tänavaid 
pidi saab ka Sihva-Kääriku suunas Valga maanteelt 
Vidrike kooli ristmikult Sihva poole sõites ning samuti 
Hurda tn - Palupera tee Palu-Arula-Sihva ringi pidi. 
Ümbersõite korraldavad liikluse reguleerijad, palun 
jälgige märguandeid.

29. mail Tartu-Pangodi-Otepää-Elva-Tartu 
teedel toimuva SEB Ühispanga 24. Tartu 
rattaralli ajal on osalised liikluspiirangud
Liikluseks on suletud: Sihva – Poslovitsa – Kolga 
tee kuni Pühajärve teeni kell 12.00-15.30.
Ühesuunaliseks muudetavad teed: Valga maantee 
alates Võru maanteest kuni  Nüpli teeni (suunaga 
Ilmjärve poole) kell 11.45-13.00; Pühajärve tee ja Tar-
tu mnt alates Mäe tänavast kuni Palupera teeni kell 
12.30-14.30 (Tartu suunas, ümbersõit tähistatud).
Kiirusepiirang 70km/h kogu trassi ulatuses ca 
11.30-15.00 ning Palu ja Sihva teeninduspunktides 
50 km/h.
Parkimine on keelatud kell 11-15 kogu võistlustras-
sil, sh Otepää linnas ja aedlinnas, mõlemal pool teed
Suletud teelõikudele pääs ainult aknale paiguta-
tud kleebiste alusel (kohtunikud, tehnilised abid ja 
korraldajad). 
Maanteedel on liiklus üldiselt avatud, kuid kolonni 
ees sõitvad politseiautod panevad vastutuleva liikluse 
peagrupi saabudes vastavalt vajadustele kas seisma 
või kiirust vähendama.

Rattaralli liiklusteenistus

Liikluskorraldu-
sest reedel ja 
pühapäeval 
toimuva ratta-
ralli ajal

Vastab SA Otepää Tervisekes-
kus juhataja ANDRES ARIKE:

Oleme esitanud Norra ja EMP 
finantsmehhanismide kasutamise 
programmile projekti «Otepää eri-
vajadustega noorte ja sotsiaal-
keskuse väljaehitamine». Projekti 
otsesteks eesmärkideks on renoveeri-
da amortiseerunud haiglahoone.

Projekti õnnestumise korral koliks 
esimesele korrusele praegu Kastolatsi 
teel päevakeskus-hooldekodu ruumes 
tegutsev erivajadustega noorte rühm, 
toetatud töö teenust kasutavad eri-
vajadustega inimesed, samuti koliks 
uutesse ruumidesse päevakeskus. 
Vabanevaid ruume Kastoltasi tee 
päevakeskus-hooldekodus saaks 
kasutada eakate hoolekandeteenuse 

laiendamiseks, sest vajadus selle jä-
rele suureneb aastast aastasse. 

Vana haiglahoone teisele korrusele 
on plaanis sisustada toetatud elamise 
tingimustele vastavaks kaks sotsiaal-
korterit ning üks ruum koduse vägi-
valla vms põhjusel ajutise varjupaiga 
teenust vajavatele vallakodanikele. 

Hetkel asub piirkonnale lähim 
varjupaiga saamise võimalus Tartus. 
Sotsiaalteenistuses on registreeritud 
aastas keskmiselt 10 taolist juhtu-
mit, seega on teenuse osutamiseks 
piirkonnas vajadus olemas. 

Pikemas perspektiivis võib selline 
teenuste kattumine viia tervisekes-
kuse ja hooldekodu ühinemisele, 
mida näeb ette ka Valga maakonna 
hooldusravivõrgu arengukava.

Milline saatus on vanal 
haiglahoonel?

Otepää Teataja küsib: vana linnahaigla hoone on juba mõnda aega 
täiesti kasutult seismas. Millised on lähiaja plaanid selle rakendamiseks 
vallaelanike hüvanguks?

Palupera põhikool osa-
leb sel suvel projektis 
«Unustatud mõisad». Kü-
lastuspäevad on 28. mai, 
5., 11. ja 30. juuni ning 9. 
ja 23. juuli. Neil päevil 
on mõis on avatud kell 
10-18.

Koolis on välja pandud 
õpilastööde näitus, valla 
naiste näputöid. Külasta-
da saab käsitöötuba «Me 
ise ilutegijad», kus juhen-
dajate näpunäidete järgi 
saab ise enesele meene 
valmistada: maalida, joo-
nistada, voolida, sepistada. Avatud 
on ajalootoad: mõisa- ja kooliajalugu, 
valla kultuurilugu, kolhoosiaegsed 
mälestused.

Igal külastuspäeval kell 16 on 
kultuuriprogramm. Erinevatel päe-
vadel esinevad Otepää vanamuusika 
ansambel, tantsuklubi Mathilde,  Pa-
lupera põhikooli puhkpilliansambel,  
Hellenurme meeskvartett.

Külastusmängus 
osalejate (vähemalt 
10 Eestimaa mõisat 
külastanud inimesed) 
vahel loositakse väl-
ja 40 kutset Rägave-
re mõisas toimuvale 
Rakvere teatri eten-
dusele «Pidusöök». 

Külastustasud: pe-
repilet 40 kr, täiskas-
vanud 20 kr, õpilased 
ja pensionärid 15 kr. 
Külastajaile, kes ei 
osale loosimises (ei 
külasta kümmet eri-

nevat mõisat) pileti hind 10 kr.
Kuna koolis on ka sel suvel remont, 

palume külastajailt mõistvat suhtu-
mist, kui kõik ei lähe just täpselt nii 
kui peab.

Tulge kuulama, vaatama, uudis-
tama!

MAIRE LEMBERG,
Palupera põhikooli direktor

Palupera kool ootab sel suvel 
külla mõisahuvilisi



26. mai 2005 3

TEATED

Mitmed vallakodanikud ja külavanemad on 
pöördunud vallavalitsusse murega, et teatud 
maapiirkondades pole võimalik senini kasuta-
da kaasaegset interneti püsiühendust.

Vallavalitsus püüab omalt poolt selle prob-
leemi leevendamist aidata korraldada.

Teadaolevalt on osadel maapiirkonna elani-
kel täna võimalik kasutada linnades tuntud 
ADSL teenust, mis erinevate asjatundjate 
hinnanguil on praegu pakutavaist parima 
hinna ja kvaliteedi suhtega. Selle teenuse 
võimaldamiseks peab aga elamus olema telefo-
niliin. Murelikud ongi need maapered, kelleni 
telefoniliini pole rajatud, kuid internetisoov 
on tõsine.

Senini on püütud taolisi üksikuid juhtumeid 
lahendada vähetöökindlate raadiolahendus-
tega, kuid terviklikku ja kindla kvaliteediga 
võimalust hajaasustustele praegu veel pole.

Vallavalitsus on pöördunud maakonnas pea-
mise telefoni- ja internetiteenust pakkuva ette-
võtte, Elioni poole, sooviga leida uusi lahendusi 
seni internetiseerimata piirkondades. 

Elioni kliendihalduri Ain Kruusmaa sõnutsi 
on praegu piirkonnas 460 püsiühendust, samas 
on ka kümneid taotlusi, mille rahuldamiseks 
alles otsitakse võimalusi. Möödunud aastal 
valmisid maapiirkonnas Päidla ja Kannistiku 
ADSL sõlmed ning ettevõttel on kavas 2005. 
aastal investeerida veel puuduvate sõlmede 
rajamisse Ilmjärvel ja Käärikul, samuti laien-
dada juba olemasolevaid võimalusi Otepääl, 
Nõunis ja Hellenurmes. See aga ei lahenda 
veel kõigi soovijate taotlusi. 

Kaks põhilist takistust heade lahenduste 
rajamiseks on Lõuna-Eesti metsarikas kup-
pelmaastik ning maamajade suur hajutatus. 
Erinevad raadiolahendused nõuavad aga 
otsenähtavust vastava interneti signaali 
saatjani. Seega võib täna öelda, et üsna lootu-
setus olukorras on veel need majapidamised, 
milleni kaabelliin puudub ja ümberringi mets 
kasvab.

Vallavalitsus on saanud Elionilt tagasiside, 

kus ettevõte on valmis uute tehniliste lahen-
duste kasutuselevõtmiseks piirkonnas.

Uute lahenduste planeerimiseks on aga va-
jalik korrastada soovijate andmebaas. Seega 
soovitan kõigil täna veel ilma interneti pü-
siühenduseta piirkonna elanikel, kel selleks 
soov on, täita allpool loetletud andmetega 
taotluse vorm ning saata see meiliaadressile 
internet@otepaa.ee

Andmebaasi olemasolu korral saame ühiselt 
leida parima tehnilise lahenduse. Kuna tehni-
ka areng on kiire, siis eeldatavasti suudetakse 
aasta-paari jooksul lahendada ka nende maa-
perede internetisoovid, mida tänased tehnili-
sed lahendused veel ei võimalda.

Hajaasustuse täiendavaks interneti püsi-
ühendustega varustamiseks kogu maakonnas 
on maavalitsus ja omavalitsuste liit algatanud 
ühisprojekti ja esitanud selle Euroopa Liidu 
abiprogrammile toetuse saamiseks.

Sõltumata lahenduse iseloomust ja võimali-
kust teenuse pakkujast on interneti taotlejate 
andmebaasi olemasolu vajalik infrastruktuuri 
planeerimiseks.

AIVAR NIGOL,
vallavanem

28. aprillil allkirjastati Otepääl toetusle-
ping Phare ESC 2003 Turismi turunduse 
toetusprogrammi raames projekti «Val-
gamaa turundustegevused prioriteetsetel 
välisturgudel» rahastamiseks. Toetuse 
taotlejaks ja saajaks on Otepää valla-
valitsus, partneriteks MTÜ Valgamaa 
Omavalitsuste Liit, SA Valgamaa Turism 
ja SA Valgamaa Arenguagentuur.

Projekti üldeesmärgiks on Valgamaa 
kui Eesti lõunavärava tuntuse tõstmine 
atraktiivse turismisihtkohana prioriteet-
setel välisturgudel, milleks on Soome, Läti 
ning Saksamaa. Projekti tegevuste ees-
märkideks on suurendada külastaja siin-
viibimise päevade arvu; laiendada Eestiga 
tegelevate reisikorraldajate arvu; müüa 
piirkonda ühtse Kagu-Eesti piirkonnana 
(koostöö teiste Lõuna-Eesti maakondade-
ga ja sihtasutusega Lõuna-Eesti Turism) 
ning juurutada Valgamaa sihtturgudele 
suunatud turundustegevust.

 Projekti käigus luuakse atraktiivne in-
ternetikeskkond, mis elavdab huvi Valga-
maa/Otepää vastu ning kutsub piirkonda 
enam esmakülastajaid. Samuti valmista-
takse Valgamaa ja Otepää sümboolikat 
kandvad trükised ja meened. Koostöös 
Lõuna-Eesti turismiorganisatsioonidega 
korraldatakse sihtturumaade ning Eesti 
incoming reisikorraldajate vastuvõtt ja 
Valgamaa ning Otepää esitlused/väljapa-
nekud sihtturumaade messidel.

Valgamaa ühisturundusprojekti kogu-
maksumuseks on 1,13 miljonit krooni. 
Projekti rahastajaks on Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse poolt vahenda-
tav Phare programm, mis toetab projekti 
ligi 908 tuhande krooniga, ülejäänud osa 
lisavad partnerid. Projekti kestab 2006. 
aasta veebruarini.

MARIS SAAR,
Otepää valla turismi ja arendusspetsialist

Turismiturunduskava Phare 
programmi abil

Püsiühenduse soovi korral saada 
taotlus aadressile internet@otepaa.ee 
(lihttekstina).
Taotluse võib saata ka: Otepää vallavalitsus 
Toomas Vahrušev, Lipuväljak 13

• taolteja nimi ja isikukood 
• täpne aadress, kuhu ühendust soovitak-
se (vald, küla, talukoha või kinnistu nimi 
või katastriüksuse number) 
• taotleja kontakttelefoni (mobiili) num-
ber ning soovitud asukohas tavatelefoni 
olemasolul selle number 
• nõusolek püsiühenduse saamisel kuuta-
su maksmiseks (praegu kehtiva hinnakir-
ja järgi 345 krooni + vajadusel terminali 
rent 177 krooni)

Internetilevi laiendamisest 
maapiirkonnas

KRISTJAN RÕIVASSEPP 
töötab Otepää vallavalitsuses 
abivallavanemana alates 9. 
maist.

Tema tööülesanneteks on val-
lavanema äraolekul vallavane-
ma asendamine. Abivallavanem 
juhib valla ehitus- ja majan-
dusteenistust ning korraldab 
ja koordineerib kõiki valdkonna 
tegevusi.

Kristjan Rõivassepp on sün-
dinud 19. juulil 1981 Tartus. 
Kõrghariduse omandas 1999-
2003 Tartu ülikooli majandus-
teaduskonnas, eelnevalt õppis 
1996-1999 Tartu Hugo Treffneri 
gümnaasiumis ja 1987-1996 
Valga gümnaasiumis.

Eelnev teenistuskäik: Refor-
mierakonna Valgamaa arendus-
juht, autotranspordiinstituudi 
«Raiment» Valga jaoskonna 
juhataja, The Southwestern 
Company müügiagent.

UUS ABIVALLAVANEM

Otepääl saab peagi kvali-
teetselt kino vaadata

Jaanuar ikuus  kuulutas 
kultuuri ministeerium välja 
projektikonkursi Eesti kino-
de taaselustamiseks. Otepää 
kultuurikeskuse kinosüsteemi 
kaasajastamiseks saadi 250 000 
krooni, mille eest soetatakse uus 
helisüsteem ja ekraan.

Praeguse kava järgi peaks 
Otepää kino juulikuust olema 
nii heli kui ka pildi kvaliteedi 
poolest tänapäevasel tasemel.

Üle Eesti toetati kinosid kok-
ku 2,3 miljoni krooniga.

Tallinn-Kääriku buss sõidab 
Antslani

1. juunist on AS Sebe kiir-
bussiliin nr 836 Tallinn-Tartu-
Otepää-Kääriku pikendatud 
Antslani.

Buss väljub iga päev Antslast 
kell 5.30 ja Tallinnast kell 14.45 
ning saabub Tallinna kell 9.40 
ja Antslasse kell 18.55. 

Liinil on peatused: Tallinna 
bussijaam, Tartu bussijaam 
(7.15 / 17.15), Otepää (6.30 / 
18.00), Aedlinna, Pühajärve, 
Sõjatamme, Annimatsi, Risti-
pealse, Raasiku, Sihva, Voki, 
Kondi, Kääriku (6.10 / 18.15), 
Matu, Märdi, Aanike, Karja, 
Restu, Vääna, Sangaste (5.51 / 
18.34), Antsi, Sarapuu, Kassi, 
Kuldre (5.40 / 18.45), Kuldre 
rist, Vana-Antsla ja Antsla.

Lisateave AS Sebe kodulehel 
www.sebe.ee või aadressil www.
bussireisid.ee

22. juunil kogunevad Vana-Otepää, 
Pilkuse, Kastolatsi ning Otepää küla 
elanikud, et meenutada üheskoos möö-
dunud aegu ning tähistada II kodukoha 
ja kooli päeva.

Arheoloogilised kaevamised kinnitavad, et 
Otepää mail on elatud juba rohkem kui kaks 
ja pool tuhat aastat tagasi. Eesti esiajaloos 
märgitakse, et Otepää väikemaakond moo-
dustas tõenäoliselt tulevase Ugandi maakonna 
tuumiku.

Vana-Otepää mõis (saksa k Schloss Odenpäh) 
asus Otepää linnast 3 km kirde pool. Juba 
piiskopkonna asutamisel 1224.a. läänistas 
selle rajaja Hermann maid oma tähtsamatele 
vasallidele, millega pandi alus mõisate tekki-
misele. Mõisatest on vanim Otepää linnuse 
juures asunud piiskopimõis, mis rajati arvata-
vasti juba XIII sajandil. Feodaalide mõisatest 
on Otepää kandis vanimaks Pühajärve mõis 
(Wollust), mida on esmakordselt mainitud 1471. 
aastal. Eriti intensiivne oli mõisate rajamine 
XVI sajandi viimasel poolel, millega kaasnes 
ühtlasi paljude külade kadumine. Kahjuks on 
andmed külade ajaloost kuni XVI sajandi lõpuni 
äärmiselt lünklikud.

Põhjasõjale (1700-1721) järgneva ligi kahe 
sajandi jooksul suuri sõdu ei toimunud. Sel ajal 

suurenes rahvaarv ning laienes asustus. Vää-
rib märkimist, et sellel perioodil jäid mitmed 
mõisad nagu näiteks Otepää, Vastse-Otepää, 
Kastolatsi, Ilmjärve ja Nüpli riigi kätte.

19. sajandil toimus talumaade kruntimine 
ning algas talude päriseks ostmine. Vana-
Otepää mõisa osas osteti esimesed talukohad 
päriseks 1876. aastal (14 talu), aktiivseteks 
talude ostmise aastad olid hiljem 1885 (12 
talu) ja 1892 (16 talu). Viimased talud omastati 
Vana-Otepääl 1916. aastal. Vene ajal olid paljud 
mõisamaad renditud eraisikutele. Kastolatsi ja 
Ilmjärve olid XIX sajandi teisel poolel renditud 
kirikule, koolidele kui ka eraisikutele. Samal 
ajal kujunesid mõned mõisad suurteks majan-
diteks, millega liideti rohkesti ka talumaid. 
Sellel perioodil tekkisid ka mitmed linnalised 
asulad nagu Otepää (1862). 

Suuri muutusi tõi endaga kaasa mõisate 
jaotamine XX sajandi kahekümnendate aas-
tate algul. Vana-Otepää mõisa majandamine 
korraldati ümber ja mõisamaad jaotati 1920. 
aastal.

Aastad 1920-1940 olid siinsete talumajapi-
damiste edasiarenemise aeg. Sellele järgnesid 
aga peagi okupatsiooni- ja sõja-aastad. Aastatel 
1949-1950 tegi nõukogude võim lõpu areneva-
tele talumajapidamistele. Järk-järgult koondati 

talud kolhoosidesse – Karupää, Vana-Otepää, 
Tulevik, Munamäe, Mitšurini-nimeline, lõpuks 
Otepää sovhoos. Elanike arv vähenes, toot-
mistase langes. Taasiseseisvusega algas uus 
lootuste aeg, mõneti aga hoopis raskem. 

Eesti rahvakooli ajalugu ulatub tagasi 
XVII sajandisse. Heameel oli paigaldada 
Otepää gümnaasiumi juurde mälestuskivi 
tähistamaks Otepää rahvakooli asutamise 
300. aastapäeva (1686). Esimene rahvakool 
tegutses Otepää küla mail. Kool kasvas hiljem 
üle kihelkonnakooliks (1808), millele pastor 
Jakob Hurt laskis ehitada 1897.aastal tellistest 
koolimaja. Aastatel 1883-1908 õpetas selles ma-
jas lapsi tolleaegse rahvusliku liikumise aegne 
nimekas jutukirjanik Jakob Pärn. Kihelkonna-
kooli järglaseks sai 1924. aastal Vana-Otepää 
kõrgem algkool. Üksteise järele tegutsesid 
siin koolijuhatajana Karl Neumann, August 
Armolik, Artur Kergand, Ilmar Palmet, Harald 
Plink, Heino Mägi ja Vladimir Jõgi. Seoses 
uue koolihoone valmimisega Otepääl muudeti 
Vana-Otepää kool 1961. aastal algkooliks. Kooli 
juhtis kolm aastat Luile Muld, siis ühendati 
ka algkool Otepää keskkooliga. Maja anti üle 
Tallinna Pedagoogilisele Ülikoolile.

HEINO MÄGI

Pilguheit minevikku Kõik, keda seob endise või praeguse kodukohana 
Vana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi, Otepää küla või 
Vana-Otepää kool, on oodatud 22. juunil endisesse 
Vana-Otepää TPÜ baasi, et viia läbi II kodukoha ja 
kooli päev. Võimalus külastada endisi kodukohti.
Kell 14 kogunemine, külade fotonäitus, jällenäge-
misrõõm ja külasupp. Süütame küünlad kalmistul 
ja mälestame endisi külaelanikke ning koolijuhte.
Kell 15 lipu heiskamine. Sõnavõtud vallavalitsuse 
esindajalt, endiselt koolijuhatajalt Heino Mägilt ja 
endistelt õpetajatelt.
Kell 15.30 külade tervituskontsert.
Kell 17 sportmängud, külade parimate jõumeeste 
selgitamine, lastele mängud.
Kell 19.30 õhtu koos orkestri ja jalakeerutusega, 
enneolematu loterii, parima mälumänguri selgita-
mine. Lipu langetamine.
Lõkkeplatsil süttib lõke.

arhiivifoto
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Spordiürituste korraldajatele!
Otepää vallavalitsus ja valla 
spordikomisjon pöörduvad kõikide 
Otepää valla territooriumil spordi-
üritusi korraldavate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute poole meeldetu-
letusega, et valla eelarvest toetust 
saavate spordiürituste korraldajad 
peavad edastama korrektse in-
formatsiooni (ürituse nimi, aeg, 
koht, korraldaja kontaktandmed, 
juhend, programm) õigeaegselt 
vallavalitsuse sekretärile ja spor-
dijuhile. Ühtlasi pöördume kõikide 
teiste spordiürituste korraldajate 
poole palvega edastada informat-
sioon  ürituse kohta, et vallaelani-
kud ja ka Otepää külastajad saak-
sid osa  huvitavast ettevõtmisest.
Samuti oleks meeldiv peale üritu-
se toimumist saada lühikokkuvõte 
toimunu kohta.
Infot saab edastada e-mailile 
vald@otepaa.ee, tel 765 5581 või 
fax 766 1214

KALMER TRAMM

Võrkpallivõistlused Paluperas
Hellenurme 45. karikavõistlu-
sed (ühtlasi ka 27. L. Mühlbergi 
mälestusvõistlused) võrkpallis 
toimuvad 5. juunil Hellenurmes 
algusega kell 9.30. Registreeri-
mine 765 6383 (Sulev Pallon) või 
767 9502 (vallasekretär) või ka 
kohapeal alates 8.30st. Võistkon-
nas kuni 8 mängijat, mängitakse 
«parem kolmest». Osavõtumaks 
võistkonnale 100 krooni. Võistlusi 
toetab Palupera vald ja Valgamaa 
Spordiliit. 

Autoorienteerumine
19. juunil toimub Otepää ja Palu-
pera valla teedel Eesti karikasarja 
IV etapp «Otepää järved» päevases 
valikorienteerumises. Võistluskes-
kus asub Lutsu turismitalus alates 
kella 9st. Info ja eelregistreerimi-
ne internetis 30. maist 15. juunini 
www.rajaajaja.ee või telefonil 523 
5077 (Iljar Kabral).

Otepää valla suvemängud
Pühapäeval, 12. juunil algusega 
kell 11 selgitatakse Kääriku ker-
gejõustikustaadionil Otepää valla 
täiskasvanute ja noortemeistrid 
kergejõustikus ja sportlikumad 
külad Otepää vallas.
Osalema on oodatud Otepää valla 
elanikud ja Otepää vallas põhitöö-
kohaga töötavad inimesed. Ülejää-
nutel võimalik osaleda väljaspool 
arvestust. Osavõtumaks: kuni 16a 
tasuta, pensionärid, õpilased 15 kr, 
täiskasvanud 25 kr. Registreerimi-
ne võistluspäeval staadionil kell 
10 – 10.45; eelregistreerimine tel 
765 5581; 554 2648, K. Tramm.
Võisteldakse kergejõustiku mitme-
võistluses, ujumises, sangpommi 
tõstmises, meeskondlikus triat-
lonis, köieveos ja mälumängus. 
Mälestusesemetega autasusta-
takse kõikide alade 3 paremat 
individuaalaladel (kergejõustikus 
kokkuvõttes 6 meest ja 4 naist) 
ning võistkondlikel aladel. Eri-
auhinnad 3 sportlikumale külale 
(osalevate külaelanike arvu järgi). 
Täpsem info: 554 2648; 765 5581 
(tööl) Kalmer Tramm.

Petanki-huvilistele
Kõik petankihuvilised on jätkuvalt 
igal reedel kell 18 oodatud Ote-
pää leinamaja kõrval asetsevale 
petankiväljakule. Proovigem tera-
vat silma ja täpset kätt huvitaval 
spordialal! Info 516 3318, Kaarel 
Tigane.

Eiko Ernits piljardis 
Eesti parim

1.mail toimusid Tallinnas 
Salme kultuurikeskuses XX 
Eesti karikavõistlused  kul-
turismis ja fitnessis. 

Nii nagu asjatundjad võist-
lusjärgselt tõdesid, on  ala tase 
ning populaarsus tõusuteel.  
Naiste bodyfitness oli kavas es-

makordselt ja siin oli või-
dukas Valgamaalt Puka 
vallast pärit 23aastane  
Christiane Alavee, kelle 
igapäevane elu on hetkel 
seotud Paikuse politsei-
kooliga, kus värske kari-
kaomanik politseitarkusi 
omandab. Kooli lõpetamine 
seisab ees veel selle aasta 
detsembrikuus. 

K u l t u r i s m i g a  o n 
Christiane tegelenud vaid 
aasta. Juhendajateks on 
Marek Kalmus ja Kadri 
Kuusik. Soov selle alaga te-
gelemiseks on tal olnud mõ-
tetes juba aastaid, kuid teos-
tama õnnestus plaani asu-
da alles eelmisel kevadel.  
Treeningplaan näeb ette 
6 harjutuskorda nädalas, 
korraga 2 tundi. Selle sisse 
mahuvad treeningu põhi-
osana jõuharjutused, mille-
le järgneb aeroobne harju-

tus – kas siis rattasõit, jooks või 
ujumine. Vahetu ettevalmistus 
võistlusteks oli 8 nädalat, mille 
jooksul üheks tähtsaks, kuid 
samal ajal täpset dieeti nõudnud 
ülesandeks oli kaalu langetami-
ne rasvaprotsendi vähendamise 

arvelt 54 kilolt 48,5 kilole. Olgu 
öeldud, et Christiane pikkus on 
164 cm. 

Tulevikuplaanid sõltuvad pal-
juski taustajõududest nagu tä-
nasel päeval moodsalt öeldakse. 
Hetkel käivad läbirääkimised   
võimaliku toetuse osas mitme 
ettevõttega.

Järgmiseks suuremaks ette-
asteks on novembris peetavad   
Eesti  meistrivõistlused kultu-
rismis, kus vastu tuleb astuda 
ka tänasele Eesti esinumbrile 
Kadri Kuusikule. Samal ajal ai-
tab Kadri kindlasti ka edaspidi 
«ametikaaslast» edasliikumisel 
tipu poole.

Kui naistel tekkis huvi selle 
spordiala vastu ja sooviksid ka 
ennast proovile panna, siis võite 
ühendust võtta tel 5559 4551 
Christianega.

Meeste kulturismi absoluutklas-
sis oli taas võidukas Ott Kiivikas, 
kellele see oli juba 7 Eesti abso-
luutklassi meistritiitel.

Teadmiseks lugejale, et rohkem 
infot Eesti kulturismi ja fitnessi 
elus toimuva kohta leiate interne-
ti aadressil www.amazon.ee.

KALMER TRAMM

Christiane Alavee – Eesti karikavõitja 
bodyfitnessis

RASMUS JERET  28. aprill
VERNER TOOM  28. aprill

BRIANNA MÕTTUS  29. aprill
MIHKEL KATTAI  7. mai

Pelageja Jalajas  Otepää  97
Armilde Kase  Räbi  93

Erna Allev  Märdi  91
Minna Linde  Otepää  91
Jaan Tobre  Pastaku  91

Laine Laul  Otepää  90
August Kurvits  Mäelooga  90
Milla-Tresenni Kutsar  Otepää  89

Elvine Luht  Otepää  88
Asta-Ursula Tamm  Purtsi  88

Marge Nirk  Otepää  87
Ellen Tromp  Purtsi  86
Alfred Simm  Puka  86

Ludmilla Jürissoo  Otepää  84
Maria Pahva  Rebaste  84

Endel Inselberg  Päidla  84
Eha Reidolf  Otepää  83
Lilli Tamm  Otepää  83
Valve Ustal  Purtsi  83

Amalie Eljand  Otepää  82
Elvine Puul  Otepää  82

Laine Väärsi  Vana-Otepää 82
Liidia Mõttus  Aakre  82

Valter Kivimaa  Otepää  81
Helmi Paal  Märdi  81

Amanda Salundi  Raudsepa 81
Alfred Teder  Tõutsi  81

Lilli Heinar  Puka  81
Eha Jaanus  Mäelooga  81

Leida-Alide Reben  Põru  80
Laine Kaldalu  Otepää  79

Karl Vesterstein  Otepää  79
Mai Kleimann  Palupera  79

Helju Kirber  Otepää  78
Elsa Soo  Pedajamäe  78

Laine Orav  Soontaga  78
Robert Vain  Puka  78

Laine Viikholm  Kibena  78
Elmar Maasik  Purtsi  78

Alma Aruella  Hellenurme  78
Rolaine Kattai  Otepää  77

Liidia Mõttus  Nüpli  77
Valve Pungar  Otepää  77

Helju Kants  Puka  77
Meedi Haidla  Kähri  77

Anni Uibopuu  Purtsi  76
Erna Leedo  Puka  76

Helju Madiste  Plika  76
Hugo Laul  Otepää  75

Veloona Laul  Puka  75
Elsa Näppi  Vaardi  75

Hilja Ainsalu  Päidla  75
Jaan Rebane  Atra  75
Harri Ilves  Otepää  70

Ventšeslav Ivanov  Otepää  70
Aino Roosnupp  Otepää  70

Maret Teder  Otepää  70
Inge Toomes  Otepää  70
Leena Petter  Ruuna  70
Helju Lipping  Puka  70

Maie Kalbus  Hellenurme  70
Jüri Teder  Otepää  65
Urve Trees  Otepää  65

Ene Leppik  Kuigatsi  65
Helgi Talvik  Komsi  65

Heino Eranurm  Komsi  65
Maret Kuik  Nõuni  65

Aino Sild  Hellenurme  65
Ülo Laur  Hellenurme  65

Ülo Mõttus  Otepää  60
Anu Raudla  Otepää  60

Avo Kõiv  Lutike  60
Madis Jaanikesing  Nõuni  60

Töiselt kevadesse kulgenud 
hooaeg on läbi. Maikuu esimesel 
nädalal kinnitas Eesti Laskesuu-
satamise Föderatsiooni treenerite 
nõukogu möödunud hooaja pa-
rimad laskesuusatajad, kellest 
mitmed Zahkna Teami sportlased 
olid oma vanusegruppide eduka-
mate seas: M 13 klassis 1. Taavi 
Lassmann, 3. Sven Anton;  N15 
3. Grete-Ann Tadolder, M 15 2. 
Magnar Orasson; M 17 2. Priit 
Päärson, M  21 2. Rain Kuresoo 
ning N klassi parim Triin Peips. 
Eesti meistrivõistlustel laskesuu-
satamises oli Oti-Audentese spor-
diklubi  Zahkna Team edukaim, 
võites 29 medalit. Tallinna klubi 
Biathlon saagiks jäi 25 ja Elva 

klubile 24 medalit.
Kordaläinud hooaja eeltingimu-

seks on teotahteliselt harjutavad 
noored, keda on ühtekokku 20,  
aga ka sponsorid ja toetajad, 
kelle abiga eelpool loetletud tub-
lid tulemused võimalikuks on 
saanud. Siinkohal  täname tiimi 
toetanud firmasid ja nende esin-
dajaid: UPM Kymmene Otepää 
AS (Ando Jukk), Ilves Extra AS 
(Elo Saue), ehitusfirma Facio 
(Toomas Tromp), Teede REV–2 
AS (Peeter Vilipuu),  ehitus-
firma Rand&Tuulberg (Aivar 
Tuulberg), Maraton Spordikau-
bad (Hillar Zahkna), Esma Vara 
AS (Ralf Õng), AS Eesti Gaas 
(Aarne Saar), AS Valga Lihatöös-

tus (Elmut Paavel), AS Sanwood 
(Eduard Aamer), Wõro Kommerts 
AS (Silver Ambos), Aivar Pilv, 
Otepää vald ning Kultuurkapi-
tal.

Hooaja lõpetame 28. mail: toi-
mub rattamatk Vidrikele ning 
kanuusõit Pikkjärvel, tunnusta-
takse paremaid ning tänatakse 
sponsoreid ja toetajaid.

Zahkna Team ootab uueks 
hooajaks täiendust. Laskesuusa-
huvilistel palun võtta ühendust 
telefonidel 765 5329 või 509 4421 
(Ants Orasson).

ANTS ORASSON,
Zahkna Teami treener

Eesti edukaim laskesuusatiim tegutseb Otepääl

Eesti Piljardiföderatsiooni korraldatud Ameerika 
pooli 2004/2005 Eesti karikavõistluste ja meistri-
võistluste kokkuvõttes saavutas Otepää noormees 

Eiko Ernits absoluutarvestuses esikoha. Tulemuse oluli-
sust tõstab see, et võistlussarjas osalesid Eesti parimad 
täiskasvanute klassi mängijad ning eelnevatel aastatel 
pole juunioride esindaja nii kõrget kohta saavutanud.

Karikavõistluste üldkokkuvõttes oli üheksast etapist 
koosneva sarja parim samuti Eiko Ernits. Ka ülejäänud 
otepäälased näitasid kõrgest klassist mänguoskusi, 
saavutades üldjärjestuses järgnevad kohad: Mirko Raid 
– neljas, Martin Raid – viies, Arne Raid ja Toomas Kont 
vastavalt 11. ja 12. koht. 

Kokku osales EPF võistlussarjades üle saja osavõtja, 
neist kõrgeimas, A-liigas üle kolmekümne mängija. Kari-
kasarja parimaks võistkonnaks tunnistati Otepää esindus 
eelnimetatud koosseisus.

Traditsiooniliselt selgitatakse hooaja viimase võistlu-
sega Eesti parim piljardiklubi. Eelmisel nädalavahetusel 
Pühajärve puhkekeskuses peetud turniiri võitis Tartu, 
Otepääd esindanud Annimatsi Piljardiklubi saavutas 
kõrge teise koha.

Siinkohal tahan Otepää valla poolt tänada  tublilt 
esinenud mängijaid ning soovida kindlat kätt ja lahkeid 
toetajaid uute võitude saavutamiseks.

Täpsem info tulemuste kohta ja fotogalerii piljardifö-
deratsiooni koduleheküljel www.epf.ee

NEEME ERNITS,
spordikomisjoni esimees

Otepää noormees Eiko Ernits pälvis 
Eesti Piljardiföderatsiooni kor-
raldatud Ameerika pooli 2004/
2005 Eesti karikavõistlustel ja 
meistrivõistlustel kõrgeima tiitli.
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27. mail Pühajärve puhkekesku-
ses ansambel Günf
28. mail Pühajärve puhkekesku-
ses ansambel Hea Story
2. juunil kell 20 kultuurikeskuses 
õudusfilm «Ring 2», pääse 20 kr
3. juunil Pühajärve puhkekesku-
ses ansambel Bassein
4. juunil kell 12 Pühajärve ran-
nas rannahooaja avamine
4. juunil Pühajärve puhkekesku-
ses ansambel Gigolo
5. juunil kell 13 Pühajärve ran-
nahooaja avamine.
9. juunil kell 20 kultuurikes-
kuses  actionkomöödia «Pärast 
päikeseloojangut»
10. juunil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Brändy
11. juunil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Hea Story
16. juunil kell 20 kultuurikeskuses 
film «Avastades eikunagimaad»
17. juunil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Bassein
18. juunil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Günf
23. juunil kell 20 Pühajärve 
laululaval jaanipidu ansambliga 
Apelsin, pilet 25kr,  alla 12a 
tasuta
24. juunil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Günf
25. juunil Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel Hea Story

Jaanituled Paluperas
23. juunil jaanituli Kullipesa 
puhkealal Nõuni järve ääres.  Üri-
tus algab kell 20. Lõke, toitlusta-
mine, kontsert Nõuni isetegevus-
lastelt, DJ Ivo Lani. Võimalikud 
üllatused.
22. juunil jaaniõhtu Palupera 
mõisapargis. Programmis on 
traditsioonilised rahvamängud, 
tegevust nii suurtele kui väikeste-
le. Kohal on ka kauplusbuss ja DJ 
Ivo Lani. Kell 22 alustab tantsu-
muusikaga ansambel Pool 12.
Info tel. 513 9071, Kalev Lõhmus.

Otepää Invaühingu teated

Jaanipäev koos Lõuna-Eesti in-
vaühingutega toimub 16. juunil 
kell 15 TPÜ Vana-Otepää spor-
dibaasis. Osalustasu 10 kr. Lõke, 
meelelahutus, pakume morssi ja 
kohapeal on grillimise võimalus. 
Ühingusse on teretulnud uued ak-
tiivseid liikmed, otsime juhatusse 
sekretär-asjaajajat. Vastuvõtt 
Lipuväljak 13, tuba 101, kolma-
päeviti kell 9 -13.

Tantsuõhtu Mait Maltisega
4. juunil kell 22 Nõuni maakul-
tuurimajas. Pilet eelmüügist 
hiljemalt 3. juunil (Nõuni kaup-
lusest või Nõuni kultuurimajast) 
50 krooni, tantsuõhtu toimumise 
päeval ja kohapeal 75 krooni. Info 
tel. 522 4343, Malle Kõll.

Muusikakool ootab uusi 
õpilasi

30. ja 31. mail kell 14-18 toimub 
Otepää muusikakoolis Koolitare 
7 uute õpilaste vastuvõtt. Info 
telefonil 765 5109.

Sel aastal lõpetasid muusika-
kooli Liina Laiv, Lilian Leetsi, 
Kadri Orav, Eliisa Soome, Triin 
Tigane ja Grete Roop.

Puka valla päevade toimumine 
igal kevadel  on 11 aasta jook-
sul muutunud vallaelanike 

jaoks loomulikuks ja oodatud sünd-
museks.

Tänavused vallapäevad avati 14. 
mail kell 10 Puka keskkooli juures, 
kus avasõnad ütles vallavanem 
Heikki Kadaja ning Puka rahvamaja 
naisansambel tervitas lauluga kevade 
tulekut.  Vallalipu heiskasid taidle-
jad. Vallapäevad algasid rahvusva-
helise korvpallivõistlusega.

Sõpruskohtumises osalesid Puka 
valla ning Smiltene (Läti) korvpalli-
poisid ja tüdrukud.

Esimese kohtumise  võitsid Smiltene 
tüdrukud seisuga 39:38. Puka poolelt 
mänginud Mirja Sarapuu, Janika 
Stets, Merli Miljan, Kadi Alavee, 
Teele Tiidt, Teele Sarapuu, Reesi 
Riis, Maria Mekk olid alguses pisut 
pettunud, kuid mängisid nad hästi 
ja tegelikult jäid mänguga rahule ka 
treener  ja pealtvaatajad.

Teises kohtumises tulid väljakule 
noormehed. Selle mängu võit kuulus 
kindlalt Puka noormeestele tulemu-
sega 109:79. Võidukas võistkonnas 
mängisid Riivo Tutk, Martin Markov, 
Miko Sarapuu, Mario Kleinson, Kenneth 
Herm, Arvo Kaldmäe, Valmet Vaht.

Poisse ja tüdrukuid treeniv Mati Plaat oli tulemustega rahul ja pidas 
kohtumist heaks katsumuseks mõlemale poolele.

Lauatenniseturniiri võitis  naistest Rita Vaht. Meeste esikolmikusse 
jõudsid Jaanus Hiiemäe, Holger Täht ja Meelis Täht.

Paarisvõrkpalliturniiri võitsid Gunnar Arak ja Kaire Kuvvas, teiseks 
tulid Raivo Russak  ja Rita Vaht, kolmandad olid Margus ja Riina 
Savisaar. 

Jätkus spordiprogramm teatejooksudega koolipargis.Tundub,et 
jookmine ei ole populaarne, sest osalejaid nappis. 10-13aastaste hul-
gas võitsid Rauno, Taavi, Cärol ja Sirle ning 14-17astaste hulgas olid 
kiireimad Tanel, Jaanus, Maria ja Reesi.

Tänavakorvpall oli osavõtja-
terohke nagu tavaliselt. Meeste 
hulgas andsid tooni  külalis-
võistkonnad. Võitis võistkond 
Ursula, teiseks tuli Rõngu ja 
kolmandaks  võistkond Eliisa. 
Naistest võitis võistkond Ilusad 
Tüdrukud võistkonna Koledad 
Tüdrukud ees. Nooremates va-
nuseklassides olid poistest või-
dukad Bullets ja Limonaadipoi-
sid ja tüdrukutest võistkonnad 
Cärol ja Kadi. Sportliku päeva 
lõpetas tantsuõhu ansambliga 
Rock Hotel.

Vallapäevade teisel päeval 
toimus laat. Müüjaid oli ko-
gunenud rohkesti ja see andis 
ostjatele hea valikuvõimaluse. 
Laadaüritustena püüti kala, 
mängiti kabet ja malet, lasti 
õhupüssist ja lennutati paber-
lennukeid. 

Laadaürituste naelaks kuju-
nes rammumehevõistlus, mis 
peeti kolmel alal:  24kg sang-
pommide tõukamises, 16 kg 
sangpommi hoidmises ja auto-
veos. Rammumeheks tuli Aivar 
Suun, teise koha võitis Tarmo 

Tedov ja kolmanda koha sai Andres 
Väikene. Meelelahutust pakkus rahvamajade kultuuriprogramm.

Silmailu ja vaatamisrõõmu jagus meie kunstikooli õpilaste tööde 
näitusel. Tore oli saada selgitusi ja kommentaare kooli direktorilt ja 
meie valla teada-tuntud kunstnikult Esti Kittuselt.

Puka vallavalitsus tänab valla päevade sponsoreid: Jumek AS; Elva 
Tarbijate Ühistu; Elva TÜ Puka A ja O kaupluse juhataja Eve Kull; 
Kopli äri; Techne Töökoda; FIE Endel Leppund; Neiveland OÜ; Tauf-
Auto AS; Bacula AS; Setaria AS; Puitrex OÜ; Puka Naisselts.

Loodan, et ilus ilm ja vallapäevade programm pakkusid osalejatele 
just seda, mida oli otsima tuldud.

HEIKKI KADAJA,
Puka vallavanem

Toimusid 11. Puka valla päevad 

Aivar Suun (vasakul) ja Jaan Kuvvas.

Ilusad päikesepaistelised ilmad mee-
litavad õue mõttega minna jooksma. 
Põhjused selleks võivad olla erinevad: 
hea enesetunde ja  kehakaalu regulee-
rimine, tervise tugevdamine, osalemi-
ne kestvusjooksu võistlustel.

 Iga eeltoodud eesmärk eeldab jooksutree-
ningute läbiviimist kindla pingutusastmega 
Olenemata sellest, mis on meie eesmärk, keh-
tib põhimõte, et harjutada tuleb regulaarselt 
ning oma võimeid arvestades.
Treening peab olema aeroobne 

Tervise seiskohalt omavad suurt väärtust 
aeroobsed koormused: kestev katkematu li-
hastegevus, mõõdukas lihastöö intensiivsus, 
mis võimaldab kestvat tegevust 30 – 45 minu-
tit ja energiaallikaks peavad olema rasvad.

Enne treeningutega alustamist oleks soovi-
tav käia ära perearsti juures. Kindlasti peaks 
seda tegema üle 40aastased inimesed ja ka 
nooremad, kelle eluviis on olnud pikemat 
aega väheliikuv.
Koormuse määramine

Koormuse määramisel on tähtis jälgida nii 
südame löögisagedust kui ka hingamist, mis 
peegeldavad hästi vereringe ja hingamissüs-
teemi reaktsiooni koormusele. Kui need on 
mõõdukalt rahulikud ja jooksu ajal ei tekita 
vestlemine kaaslasega raskusi, on jooksu-

tempo optimaalne. Selleks, et tunda ennast 
hästi ja näha hea välja, ei pea treenima nii 
tugevalt, nagu valmistudes võistlemaks 10 
km jooksus.

Jooksu intensiivsus ja kestvus (maht) käi-
vad käsikäes. Suurendades ühte neist, tuleb 
teist vähendada. Mahtu võib väljendada ajas, 
distantsis ja kalorites.

Viimasel ajal soovitatakse jooksusõpradel 
mahtu arvestada kalorites. Tähtis on tree-
ningul organismi kulutatud energia hulk. 
Mitmesugused toiteväärtuste tabelid näita-
vad, kui palju te saite kaloreid ühe või teise 
söögiga ja joogiga (üks õlu = 150 kalorit). 
Seega peaksite tegema mõõduka tempoga 
(SLS 135 lööki/min) 15-minutilise treeningu, 
et kulutada ära ühe õllega saadud kalorid.

Jooksutreeningute intensiivsuse tsoonid

Intensiivsus SLS(min) Kalorit/min
Kerge 100  5
Mõõdukas 135  10
Tugev 170  15

Treeningkoormuste määramisel on otstar-
bekas lähtuda kindlatest südame löögisage-
duse (SLS) väärtustest, vastavalt teie eale. 
Südame löögisageduse lihtsaks ja täpsemaks 
mõõtmiseks oleks otstarbekas kasutada pul-
simõõtureid. Hea tervisliku seisundi saavuta-
miseks loetakse sobivaks joosta nädalas (soo-
vitavalt ülepäeviti) 3 – 4 korda, harjutuskorra 
pikkuseks 30 – 45 minutit, tempo mõõdukas, 
intensiivsus 60 – 70 % maksimaalsest süda-
me löögisagedusest. Selline intensiivsus on 
väga efektiivne kehakaalu vähendamiseks, 
kuna energia saadakse peamiselt organismi 
rasvavarude arvelt. Koormuse suurendamise 
mõõdupuuks on eelkõige harjutuskorra kes-
tuse suurendamine, hiljem ka intensiivsuse 
tõstmine, mis väljendub suuremas südame 
löögisageduses. Kui te suudate ilma erilise 
pingutuseta joosta pikemat distantsi inten-
siivsusega, mis moodustab 70 – 85% teie 
maksimaalsest südame löögisagedusest, olete 
saavutanud taseme, mis lubab teil osaleda 
erinevatel jooksuüritustel, ilma et teeksite 

liiga oma tervisele.
 Jooksutehnika

Õige jooksutehnika eesmärgiks on säästa 
jõudu ja hoida ära tugiliikumisaparaadi 
kahjustusi, mis võivad tekkida vale jooksu-
tehnika kasutamisel. Keha peaks püsima 
pingevaba ning ka lihased peaksid jooksu ajal 
olema lõdvad. Keha on jooksmisel kergelt ette 
kallutatud ja vaade suunatud 10 – 20 meetri 
kaugusele jooksusuunas. Käte töö annab 
jooksule tasakaalu ja rütmi. Käed liiguvad 
kere lähedal peaaegu otsesuunas ette ja taha 
ning on küünarliigesest kõverdatud, sõrmed 
kergelt kõverdatult rusikas. 

Jalg tuleks asetada maha pöia välisservale, 
misjärel toetub maapinnale kogu jalatald. 
Enne maapinna puudutamist jalg lõtvub ja 
keharaskus rullub üle jalatalla.  

Joosta ei tohi pidevalt jalapäkal, mistõttu 
säärelihased on pinges ning joosta ei tohi 
ka üle kanna. Tulemuseks on ülekoormuse 
nähud pöia-, põlve-, ja puusaliigeses, aga ka 
lülisamba kahjustused ning lihasevalud.
Sobilik harjutuspaik

Jooksutreeningute läbiviimisel on oluline 
harjutuspaiga valik, eriti pinnas. Eelistada 
tuleb männimetsa või pargiradasid, kus on 
puhas õhk ja elastne pinnas. Hoiduda tuleks 
jooksmisest tiheda liiklusega maanteedel või 
tänavatel. 
Venitusharjutused

Jooksmisel langeb jalgadele koormus, mis 
võrdub jooksja kolmekordse kehakaaluga. 

Seepärast on vaja enne jooksmist ja pärast 
treeningut teha venitusharjutusi jooksul 
põhiraskust kandvatele lihastele. Lihaste 
venitamine pärast harjutamist taastab nende 
normaalse pikkuse ning säilitab elastsu-
se. Venitus parandab lihase ainevahetust, 
kiirendab taastumist, ennetab lihasvalu ja 
väsimustunnet.

(Harry Lembergi materjali põhjal ajakirjast 
Sporditäht 2003/nr. 4) KALMER TRAMM

Jooksuaeg on saabunud - soovitusi jooksuhuvilisele
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Otepää vallavolikogus
1. Otsustati lähetada Otepää valla dele-
gatsioon Vsevološki rajooni, Vene Föde-
ratsiooni koostöökokkulepe asjus.
2. Otsustati anda luba läbi viia riigihange 
Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhi-
kooli õpilaste toitlustaja leidmiseks.
3. Kehtestati vallavanema töötasu.
4. Kehtestati vallavolikogu esimehe 
hüvitis.
5. Muudeti Otepää valla ehitusmää-
rust.

Otepää vallavalitsuses
1. Määrati puudega inimese toetus 
erivajadustest tingitud lisakulude kom-
penseerimiseks 156 valla elanikule.
2. Määrati ühekordset abiraha 23 valla 
elanikule.
3. Anti luba CFC Rattaklubile läbi viia 
jalgrattaspordi Eesti maanteesõidu 
etapp.
4. Otsustati jagada Kuuse katastri-
üksus.
5. Määrati hooldaja ööpäevaringse 
hooldusvajaduse tõttu 66 valla elani-
kule.
6. Otsustati määrata õigusvastaselt 
võõrandatud hoonete eest kompensat-
siooni I. Roovälile.

Puka vallavalitsuses  
1. Otsutati maksta toimetulekutoe-
tust  mais 22  taotlejale
2. Maksti kahele isikule matusetoe-
tust.
3. Kinnitati endise Pikasilla A-65 tagas-
tamata jäänud talumaade maksumus ja 
kompensatsioonisumma.

4. Anti nõusolek maa ostueesõigusega 
erastamiseks: Elvis Andersoole Pedaste 
külas Söödi maaüksus, 22,96 ha. Kaja 
Objartelile Kibena külas Kastre maa-
üksus 11,3259 ha.
5. Kinnitati vallavalitsuse sotsiaalko-
misjon koosseisus Tiina Ilja, Anu Uint 
ja Airin Hermann.
6. Anti  volitused sotsiaalteenuse, sot-
siaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või 
muu abi andmise või sellest keeldumise 
määramiseks Marika Uibole.
7. Väljastati kirjalik nõusolek Enn Sa-
rapuule ja Helgi Pangale neile kuulu-
vale Kuigatsi külas asuvavale kinnistule 
sauna ehitamiseks.
8. Toetati  ühte majanduslikult raskes 
olukorras olevat abivajajat kokku  500 
krooni ulatuses.   
9. Hooldus lõpetati kuuel puudega 
isikul.
 
Puka vallavolikogus 
1. Kehtestati tänavakaubanduse 
müügipileti hinnad: üheks päevaks 
30 kr, aastaks 300 kr; avalikel üritustel 
müügikoht 25 kr, müügikoht koos elektri 
kasutamise võimalusega 100 kr.
2. Nõustuti Valga maavanema kohu-
setäitja poolt Puka vallas Ruuna külas  
asuva Ruuna III kinnistu nr 18900, 
pindalaga 42,23 ha, üleandmisega OÜle 
Neiveland.
3. Arutati Puka valla külade lahkme-
joonte täpsustamisega seotud asjaolusid. 
Leiti, et aleviku piirjooned vajavad veel 
täpsustamist ning Puka aleviku üldpla-
neeringu kaardiga kooskõlla viimist.
4. Kinnitati hooldajatoetuse ja puude-
ga inimese täiendava sotsiaaltoetuse 

määramise ja maksmise kord Puka 
vallas
5. Anti nõusolek osta vallale ekskavaa-
tor.
NB! Vallasekretär Anita Kallis puhkusel  
16. mai - 8. juuni ja 11. juuli - 1. august. 
Vastuvõtuajad puhkuse ajal igal teisi-
päeval kell 9-16.

Palupera vallavalitsuses
1. Nimetati Nõuni külas moodustatud 
7,52 ha suurune metsamaa Koolioja 
katastriüksuseks. Katastriüksuse eras-
tajateks on FIE Teet Sauli Äri ja FIE 
Kalmer Salundi.
2. Nimetati Atra külas moodustatud 
0,5 ha suurune maa-ala Saulepa ka-
tastriüksuseks ja anti nõusolek Hilda 
Rätsepale maa ostueesõigusega erasta-
miseks.
3. Määrati Hellenurme külas Lõuna-
Eesti hooldekeskuse kompleksi teenin-
dusmaa suuruseks 24 076 m² ja nimetati 
Mõisa Aia  katastriüksuseks.
4. Määrati Nõuni külas Müüri 37 kin-
nistu 459 tagastamata jäänud osa eest 
kompensatsioon.
5. Tunnistati kehtetuks 6 vallavalit-
suse korraldust hooldajate määramise 
kohta.
6. Määrati kahele sügava puudega ini-
mesele hooldaja.
7. Moodustati sotsiaaltoetuste määra-
miseks komisjon koosseisus: Linda Ott, 
Anne Tutk ja Vaike Viks.
16. mail lõppes  Palupera vallavalitsuses 
avalik väljapanek Lustimäe maa-ala 
detailplaneeringu osas. Avaliku väljapa-
neku käigus kirjalikke ettepanekuid ega 
vastuväiteid ei tehtud.

Vallavolikogu algatas Otepää valla üld-
planeeringu ja Otepää looduspargi tee-
maplaneeringu

• Otepää vallas on üldplaneeringutena keh-
tivad Pühajärve valla üldplaneering ja Otepää 
linna generaalplaan. Mõlemad on koostatud ajal, 
mil valdav osa omavalitsuste territooriumist 
oli riigi omandis ja eksisteeris kaks iseseisvat 
omavalitsust.

Valla üldplaneeringu algatamise ja koostamise 
(muutmise ja täiendamise) vajadus on tingitud 
järgmistest asjaoludest: toimunud on omavalit-
suste ühinemine; olemasolev üldplaneering ja 
generaalplaan ei vasta planeerimisseaduses sä-
testatud ülesannetele. Puudub oluliste teemade 
käsitlus, mis on tekkinud seadusandluse, sotsiaal- 
ja majanduskeskkonna olulistest muutustest. 
Olemasolevad üldplaneeringud ei määratle maa-
alade üldisi kasutamis- ja ehitustingimusi ega 
miljööväärtusega alasid. Vastavate põhimõtete 
väljatöötamisega ja üldplaneeringus fikseerimise-
ga muutub hilisem detailplaneeringuline otsustus 
oluliselt selgemaks ja läbipaistvamaks. Paraneb 
info piirkondade arengu ja investeeringute või-
maluste ning sobivuse kohta.

• Kuna suurem osa valla territooriumist ühtib 
Otepää looduspargi territooriumiga, otsustati 
algatada eraldi Otepää looduspargi teemaplanee-
ring. Vastavasisulise palvekirja esitas vallale ka 
looduspargi juhtkond. Teemaplaneeringu koos-
tamise korraldamine ja osalemine planeeringu 
finantseerimisel tagab Otepää Looduspargi Ad-
ministratsiooni huvide parema esindamise koha-
likes arenguküsimustes ja otsustusprotsessides. 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on muuta loo-
duskaitseline tegevus avatumaks ja arusaada-
vamaks ning selgepiirilisemaks. Teemaplanee-
ringu koostamise finantseerimiseks on Otepää 
Looduspargi Administratsioonil kavas esitada 
rahataotlus projekt Keskkonna Investeeringute 
Keskusele.

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
• Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja ava-
likule väljapanekule suunanud  Nüpli külas 
asuvate Iffi, Sulli, Olli ja Tedre kinnistute 
detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on 
kinnistutele uute piiride määramine, sihtotstarbe, 
hoonestustingimuste ja -õiguste määratlemine. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. 
maist - 7. juunini vallavalitsuse kantseleis ja 
valla kodulehel. Pretensioonide ja ettepanekute 
laekumisel toimub avalik arutelu 10. juunil kell 
15 vallavalitsuses.
• Avalikule väljapanekule suunatakse vallavoli-
kogu poolt vastu võetud Lipuväljak 28 kinnistu 
detailplaneering. Kinnistul asub Elva tarbijate 
ühistu  kaubanduskeskus. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on ehitusõiguse andmine kauban-
duskeskust teenindava parkla ümberehitamiseks 
ning laiendamiseks ja liikluskorralduse määrami-
ne. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
2.-16. juunini vallavalitsuse kantseleis ja valla 
kodulehel. Pretensioonide ja ettepanekute lae-
kumisel toimub avalik arutelu 17. juunil kell 15 
vallavalitsuses.
• Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringu 
eskiisvariandi tutvustamine toimub 15. juunil kell 
16 raekoja saalis.

Algatatud planeeringud
• Vallavalitsus on algatanud Vidrike külas 
Oru kinnistu detailplaneeringu.  Planeeritav 
ala asub Voki järve kaldal, maa-ala suurus on 
7,3 ha. Kinnistu omanikeks on Kätlin ja Evelin 
Metsar. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja 
selgitada kinnistu jagamise ja ehitusõiguse alade 
määramise võimalus.
• Vidrike külas Köörimäe ja Nüpli külas 
Suur-Poslovitsa kinnistute detailplaneering. 
Planeeritav ala suurus on 24 ha. Maa-ala omanik 
ja arendaja on Jüri Makarov. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on välja selgitada kruntide eralda-
mise võimalus ja ehitusõiguse alade määramine 
suvilate ehitamiseks.
• Nüpli külas Piirimäe kinnistu detailpla-
neeringu eesmärgiks on välja selgitada kinnistu 
ehitusõiguse ala määramine äriotstarbelise hoone 
rajamiseks. Kinnistu suuruseks on 2,65 ha, oma-
nikuks ja arendajaks Jüri Makarov.
Kõik algatatud detailplaneeringud asuvad väljas-
pool Otepää Looduspargi territooriumi.

AIRE PRIKS,
vallavalitsuse maanõunik

DETAILPLANEERINGUD

21. mail kell 12 avati 
Tartu mänguasja-
muuseumis näitus 
«Hansaaegsed män-
guasjad» keskaegse-
test mänguasjadest 
ja nende koopiatest. 

Näitusega valmistub 
muuseum sel suvel Tar-
tus toimuvateks 25. rah-
vusvahelisteks hansapäevadeks. Näitu-
sel eksponeeritakse Eestist arheoloogi-
liste leidudena saadud 500-700-aasta 
vanuseid luutäringuid ja mängunuppe, 
puust mängulauda ja nahast palli, 
savist nukunõusid ja mängukuule jm, 
millega omal ajal mängisid nii lapsed 
kui täiskasvanud. Leiud pärinevad Aja-
loo instituudi, Eesti ajaloomuuseumi, 
Tallinna ja Tartu linnamuuseumide ja 
Viljandi muuseumi kogudest. Lisaks 
on väljas koopiad keskaegsetest tüüp-
mänguasjadest, mida Eestist pole veel 
leitud - savist ja puust nukud ning 
keraamiline mänguhobune. 

Näituse avamisel tutvustatakse män-
guasjamuuseumi trükist «Keskaegsetes 
riietes pabernukud» ja uut muuseumi-
programmi koolilastele. Programmis 
«Kui ma oleksin elanud 700 aastat 
tagasi» räägitakse kooliõpilastele nen-
devanuste laste elust keskajal ning an-
takse võimalus mängida hansaaegsete 
mänguasjade koopiatega ja proovida 
selga keskaegseid riideid. Avamisel 
esitavad Tartu II muusikakooli õpilased 
keskaegseid tantsulugusid ning an-
sambel Saltatriculi keskaegseid tantse. 
Hansaaegse riietuse huvilistele toimub 
kostüümide demonstratsioon. 

Tartu mänguasjamuuseum asub 
aadressil Lutsu 8 ja on avatud kolma-
päevast pühapäevani kell 11-18. Muu-
seumis saab näha püsiekspositsiooni 
vanadest nukkudest ja mänguasjadest 
läbi aegade ning külastada laste män-
gutuba. Näitus «Hansaaegsed män-
guasjad» jääb avatuks 28. augustini. 
Teave tel. 746 1777, www.mm.ee.

TRIIN VAARO,
Tartu mänguasjamuuseumi teadur

Näitus pooltuhat aastat vanadest mänguasjadest

27. aprilli õhtul sõitis Pühajärve teel sõi-
duauto Opel Meriva vastu tänavavalgus-
tusposti. Inimesed õnnetuses vigastada 
ei saanud.
3. mai õhtul puhkes tulekahju Otepääl 
Kastani tänava eramus. Tulekahjus 
hukkus majas elanud Arvo (48). Põlengu 
kustutas päästeteenistus.
6. mai õhtul juhtus liiklusõnnetus Pü-
hajärve-Puka tee 13. kilomeetril, kus 
alkoholijoobes Aivari (36) juhitud sõidu-
auto Nissan Bluebird sõitis teelt välja. 
Inimesed õnnetuses viga ei sanud.
12. mai varahommikul põles Vidrikel 
saun. Koos saunaga oli põlema süttinud 
ka kõrval seisnud sõiduauto Toyota 

Land Cruiser. Nii saun kui auto hävisid 
tules.
19. mai õhtupoolikul juhtus liiklusõn-
netus Kanepi-Otepää tee 2. kilomeetril, 
kus sõiduauto Ford Sierra, mida juhtis 
juhtimisõiguseta Arvet (s 1954), kaotas 
suure kiiruse tõttu juhitavuse ja paiskus 
teelt välja üle katuse. Kaassõitjad Robert 
(s 1953) ja Avo (s 1958) toimetati keha-
vigastustega haiglasse, juht toimetati 
kainenema.
Ööl vastu 20. maid murdsid vargad sisse 
Komsi külas asuvasse ehitusjärgus ela-
musse ning samas seisnud sõiduautosse 
Toyota Camry. Sissetungijad varastasid 
majast ära kaks akutrelli Metabo, lihvija 
Metabo, lööktrelli, ketaslõikuri, jalgratta 

Scott, kaks tööriistakomplekti, surve-
pesuri Kärcher ning kolm spordikotti 
surfivarustusega Neilprad. Autost võtsid 
vargad kaasa 70 DVD plaati. 
21. mai hilisõhtul juhtus liiklusõnnetus 
Puka alevikus asuva tankla juures, 
kus sõiduauto Nissan Primera, mida 
väidetavalt juhtis alkoholijoobes Rainer 
(24), sõitis otsa Aimorile (18a), kes suri 
sündmuskohal. Autos viibinud isikud toi-
metasid surnukeha Pukamõisa – Purtsi 
tee 7. kilomeetrile maanteekraavi. 
Auto juht ja kaassõitjad, Ain (29) ning 
alaealine tütarlaps (16), peeti politsei 
poolt hiljem kinni. Õnnetuse asjaolude 
väljaselgitamiseks alustas Valga politsei 
kriminaalmenetlust. 

Küljemäel istutati 
metsa

Koostöös Otepää looduspargi ja 
Aakre metskonnaga käis metsa-
istutustalgutel 28 rõõmsameelset 
töötegijat, lapsi ja täiskasvanuid, 
nende seas ka Kodijärve hoolde-
kodu hoolealused. Istikud ämbris-
se ja labidad kätte ning töö võis 
metsnik Jüri juhendamisel alata. 
Nüüd on Nüpli küla lähedal asuv 
Küljemäe mets üheksasaja väike-
se kuusekese võrra rikkam. Kuigi 
töö ei olnud just eriti kergete 
killast, ei virisenud ega viilinud 
keegi. Ja paremat suppi kui tal-
guliste kapsasupp, polnud keegi 
meist söönud. Onu Jüri käest 
saadi teada, et kui 50% istikutest 
kasvama läheb, on hea. Heamee-
lemuie venis veelgi pikamaks, kui 
saime teada, et eelmisel aastal 
istutatud puukestest kasvab 90%. 
«Järgmisel aastal tuleme jälle!» 
oli üksmeelne otsus.

Talguliste nimel 
Marika Viks
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MIHKEL ROTH
2. X 1951 - 25. IV 2005

LEIDA KÜLA
5. V 1911 - 27. IV 2005

ANTS LEMLOH
20. I 1936 - 24. IV 2005

JUHAN KOTKAS
1. V 1944 - 29. IV 2005

MEETA SALUR
25. VIII 1909 - 2. V 2005

HILJA KRUUS
8. IV 1927 - 5. V 2005

LEMBIT LEHOLA
5. I 1920 - 21. IV 2005

SALME LIIVAK
11. XII 1915 - 6. V 2005

 

Miks küll juunikuu hommiku 
päikese tõus sulle viima-
seks jäi ja loojus.
Mis oleks aidanud hüüe: 
«Ära mine veel!» 
Nüüd koduõu Sinuta nii 
nukrana ja tühjana näib. 

ENN OTT
2. X 1934 - 3. VI 2002

Meenutades ja mälestades 3. surma-aas-
tapäeval süütame kalmul küünlad 3. juunil.

Lesk Helju ja tütar Vilve perega 

Sügav kaastunne Marika Ilvesele kalli isa 

MATTI LÄÄTSE
surma puhul.

Jana, Signe, Ruth

Avaldame kaastunnet Lyle ja tema 
perekonnale kalli tädi

MEETA SALU
surma puhul.

Õuna 11 majanaabrid

Südamlik kaastunne Toomasele onu

ARVO UIGA
10. XI 1956 - 4. V 2005

surma puhul.

Otepää vallavalitsus

Kallis Maarika! Südamlik kaastunne 
kalli isa ja vanaisa 

MATTI LÄÄTSE
kaotuse puhul. 

Töökaaslased lasteaiast Pähklike

Halisevad kasteheinad 
tareakna all.

Leinas kodutare seinad,
taevas tumehall...

Sügavaim kaastunne Reinu, Mare, 
Maie, Liia peredele

ema, vanaema, vanavanaema

  HILJA KRUUSI
kaotuse puhul.

Mälestavad Laine ja Tiiu, 
Evi, Mall peredega

Sulevi Kaubaäri Otepääl 
on saanud uue näo täiendava müügipin-
naga. On suurenenud kauba nomenklatuur 
SANITAARTEHNIKA, AUTOOSADE, TÖÖRIISTA-
DE ja AIAKAUPADE osas. 

  HINNAD OTEPÄÄ PARIMAD.

   Tulge külastama!

NB! Osutame muruniitmisteenust           
            (murutraktor, muruniiduk, trimmer)

Otepää J.Hurda 1a, 
tel 765 5007 või 514 7833

Põllumajandus-
firma ostab või 
võtab pikaajali-

sele rendile 
põllukinnistuid.

Tel 509 4212

Põllumajandusfir-
ma teostab teenu-
sena niitmist, künd-
mist, pinnakoori-
mist, tasandamist.

Tel 509 4212

Põlva lihatööstuse ja 
Nõo piimatööstuse 

pood pakub

• suitsuliha- ja piimatooteid

• Lõuna-Eestis tunnustatud 
šašlõkki

OLEME AVATUD 
Munamäe tn 8 (endine saun)

E - R 9 - 18
L 9 - 15

Ilusat grillihooaja algust ja 
meeldivaid kohtumisi!

ÖKOTEH OÜ 
OSTAB:

kinnistuid ja kasvavat 
metsa
MÜÜB: 

ehituslikku saematerjali ja 
voodrilaudu

Tel 505 6829
www.okoteh.ee

Anni Butiigis 
MÜÜGIL 
SEEMNED

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

TE Kariner korraldab   
Otepää kultuurikeskuses 
3. juunil kl 14 ühepäevase 

TOIDUHÜGIEENI-
KOOLITUSE

Osavõtutasu 400 kr. 
Tunnistus. Registreerumine 

tel 688 8688, 512 1539

TE Kariner korraldab   
Otepää kultuurikeskuses 
2. juunil kl 10 õppepäeva 

TURISMISEADUSE 
MUUDATUSED
Osavõtutasu 1200 kr. 

Tunnistus. Registreerumine 
tel 688 8688, 512 1539

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 formaadile

Avatud: E - R 10-18
Tel 745 6202

e-post: pelacom@kodu.ee

AMSi ekskursioonid
Otepää AMS korraldab tänavu suvel kaks ekskursioo-

ni: 27. juunil toimub lühiekskursioon Kodijärve-Pangodi 
piirkonda (hind 35 kr). Külastame Sulev Savisaare pojen-
gide kollektsiooniaeda, kus õitseb üheaegselt enam kui 
100 sorti pojengiiludusi. Külastame ka perekond Ahse 
kaunist maakodu Pihlaka talus Hallivariku mäel, kus 
näeme liigirikast dendroparki ja lillekollektsioonide ilu 
mitmel hektaril. Aed on pälvinud vabariigi presidendi 
auhinna. 

23. juulil sõidame ekskursioonile Rakvere maile (hind 
190 kr). Külastame kaunist väikeaeda Väike-Maarjas 
ning ilusat maakodu Rakvere lähistel. Käime Vallimäe 
ordulinnuses ning muuseumis, külastame Roosna-Alli-
kul restaureeritud mõisahäärberit. Saame näha XVII 
saj arhitektuuripärandina värviliste saalide kaunist 
interjööri ning heakorrastatud mõisaparki. Ekskursiooni 
lõpetame Põltsamaal roosiaias. 

Veel on üksikuid vabu kohti. Info tel 765 5418 (M. 
Milk) või 765 5537 (A. Konts) kuni 10. juunini.

AS Avallone Lõuna-Eesti 
OSTAB TAARAT 
piiramatus koguses järgmiste hindadega:

Pandimärgita taara
Õllepudel 0,5l   1,10 kr
Carlsberg 0,5l   1,00 kr
Pudel 0,33l (Saku toodang) 0,75 kr

Pandimärgiga taara
Klaasist korduskasutusega 
pakend (kõik mahud)  1,10 kr
Klaasist ühekorrapakend 
(kõik mahud)    1,10 kr
Metallist ühekorrapakend (kõik mahud) 0,60 kr
Plastist ühekorrapakend (kuni 0,5l, k.a.) 0,60 kr
Plastist ühekorrapakend (suurem kui 0,5l) 1,10 kr

Suuremate koguste puhul valla piires transport 
meie poolt. Info: 766 9300

Oleme avatud E-R 9.00-16.30
Asume Otepääl, Alajaamas (endine võrgurajooni 
territoorium, valgusfoorist 900 m Tartu poole)

Bergermaster OÜ 

• pakub teenust kallurautode-
ga: liiv, kruus, muld, killustik 24 h 
jooksul teile sobivasse kohta

• frontaallaaduri teenus

• 8 m furgoonveoautoga              
   vabariigisisesed ja välisveod

Tel 513 5181, 529 5224



26. mai 2005 8

TÖÖ

  

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

* UUED KERGKÄIVITUSEGA 

MURUTRIMMERID

* UUED MURUNIIDUKI-

MUDELID 

Tule ja tutvu!
Hinnad 

soodsad!
Parim aeg muruhooldustehnika 

korrastamiseks!

 Valga põik 3
Otepää

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

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

Ostan talukoha, kuni 15 km 
Otepäält, hoonete seisukord 
pole tähtis. H: kuni 250 000 
kr. Tel 5561 3320.

Puhkemaja Otepääl otsib ma-
japerenaist. Müüa odavalt 
10tonnine reoveemahuti. Olev 
Allik tel 501 4114.

Müüa lehm ja 1 a mulli-
kas. Tel 529 6244.

Müüa Otepää-Puka mnt 
ääres Uue-Meegaste kin-
nistu nr 3976 (kokku 7,24 
ha, sellest metsa 4,74 ha).           
H: 375 000 kr. Tel 5664 3883.

Anda üürile või müüa remon-
ditud, osal. möbleeritud 1toal 
korter (33 m²) Otepääl. Puu- ja 
elektriküte, suur aed, kelder, 
puukuur. Info õhtuti 521 1919.

Ostan talukoha Otepää ümb-
ruses, hooned võivad vajada 
remonti; üürin 2-4toal korteri; 
Välja üürida 2toal mug korter 
(1600 kr/kuus). Tel 5819 2760.

Ostan maakivimüüri ärave-
damiseks. Tel 5569 7176.

Otepää tervisekeskuse hooldus-
ravi osakonna kollektiivpuhkus 
20. juunist - 27. juulini.

RAE KOHVIK
pakub tööd 

baaridaamile 
ja suveks ettekandjale. 

Sooviavaldused saata 

e-mailile: nordest@nordest.ee 

või tulla kohale Lipuväljak 13.
Info tel 5648 7825

TÖÖ

Vajatakse
VAARIKA-

KORJAJAID
 juulis-augustis 
Otepäält 12 km

Info ja regsitreerimine: 

tel 5698 5765

TÖÖ

TERNES OÜ 
vajab Puustusmäe 

farmi asenduslüpsjat ja 

karjak-traktoristi.

tel. 516 5413

TÖÖ

Lasteaed Pähklike 
võtab tööle 

koka ja 

tervishoiutöötaja. 

Info tel 765 5363

SOL Eesti pakub tööd 
töökatele ja 

kohusetundlikele 
puhastusteenindajatele 

Otepääl.

Info tööpäeviti 
736 2291; 509 3989.

TÖÖ

Palupera vallavalitsus kuulutab välja konkursi 
Hellenurme külaraamatukogu juhataja 
(0,5 kohta) leidmiseks. 
CV ja avaldus kandideerimiseks saata 67502 Valgamaa 
Hellenurme, Palupera vallavalitsus hiljemalt 1. juuniks 
2005.a. Kinnisele ümbrikule märgusõnaks «Konkurss». 
Soovitav  raamatukogunduslik eriharidus või kogemus 
antud valdkonnas töötamisel. Vajalik arvutiga töötamise 
oskus. Info tel. 767 9502.

Puka lasteaed kuulutab konkursi lasteaia-
õpetaja ja koka (lapsehoolduspuhkuse ajaks) 
ametikohale. Avaldus, CV ja haridust tõendavad 
dokumendid saata 17. juuniks aadressil Puka 
lasteaed, Puka Võru tn 10, 67201 Valgamaa. Info 
tel 769 2343.

TÖÖ

Tähistame 
Kaasiku pood-pubi 

10. sünnipäeva 
2. juunil.

Toomas Anni 
alustab kell 21

Kõik on oodatud!


