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Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

Politsei ja Eesti Post ning rida 
teisi organisatsioone kor-

raldavad ka sel suvel (6.-9. juuli) 
traditsioonilise jalgrattamatka. 
Tänavu toimub see marsruudil 
Koidula–Pärnu. Matka idee on 
propageerida sõnumit «Tahan 
sõita ohutult». Rattaretk kulgeb 
ka läbi Otepää ning 7. juuli pä-
rastlõunal on bussijaama platsil 
kavas suurem üritus.

Kuigi ratturid peaksid Otepääle 
jõudma 7. juuli õhtul kell 17.30, on 
politseinikud end rahvale tutvus-
tamas juba alates kella kolmest. 
Üritusel on kavas jagada kasulik-
ke nõuandeid ja ohutu sõidu õpe-
tust, lastele korraldatakse selleks 
vigursõit. Toimub ka politseiteh-
nika demonstratsioon, ratturitega 
liiguvad kaasas julgestuspolitsei 
liiklusüksuse võimsad autod.

Detektiivitöö huvilised saa-
vad näha jäljeküti kohvrit ning 
tutvuda näpujälgede ning teiste 
kurjategijate poolt jäetud jälgede 
avastamise tehnikaga. Lapsi on 
lõbustamas ning neile õpetussõnu 
jagamas politseinik lõvi Leo. Kõi-
gile on ürituse toimumise ajaks 
avatud ka Otepää konstaablijaos-
konna ruumid.

VAHUR ILUMETS,
Lõuna Politseiprefektuuri 

pressiesindaja

Politseinikud tutvustavad end Otepää rahvale 
heategevusliku rattaretke raames

Jalgratas on viimastel 
aastatel taas populaarseks 

liiklusvahendiks saanud. 
Kahjuks on samal ajal kas-
vanud ka jalgratturitega, sh 
lastega juhtunud liiklusõn-
netuste arv. Sestap tuletame 
meelde olulisema:
• sõiduteel liiklemiseks peab jalg-
rattur olema vähemalt 10aastane, 
seejuures peab 10-15aastasel jalg-
ratturil olema kaasas juhiluba, s.o 
liikluseeskirja tundmist ja sõiduos-
kust kinnitav tunnistus
• jalgratas on eelkõige liiklus-, 
mitte ainult spordi- ja vaba aja 
veetmise vahend ning jalgratturil 
on liikluses peaaegu samasugused 
kohustused ja õigused kui auto-
juhil
• jalgrattur, ka Sina oled juht 
– sõida kaine peaga!
 • ratturi parim kaitsevahend on 
jalgrattakiiver – see  ei hoia küll 
õnnetust ära, kuid vähendab õnne-
tuse korral vigastuse raskust

Jalgrattal  peavad olema
- töökorras pidur ja signaalkell
- vähemalt ühe ratta mõlemal kül-
jel kollane helkur
- pimedal ajal või halva nähtavuse 
korral ees valge ja taga punane tuli 
või seda asendav punane helkur

Head kaasliiklejad, olgem vastas-
tikku viisakad!

Jalgratturi 5 soovitust auto-
juhile:
• Möödu jalgratturist võimalikult 
kaugelt
• Parempööret tehes jälgi teeser-
vas liikuvaid rattureid
• Ristmikel arvesta ka ratturite 
liikumisega
• Ära lase ratturile selja tagant 
põhjuseta signaali – see ehmatab
• Pea kinni kiirusepiirangutest ja 
ära unusta, et iga rattur tähendab 
ühe auto võrra vähem ummikuid.

Autojuhi 5 soovitust ratturile:
• Ära kunagi sõida vastassuuna-
vööndis – sealt ei oska sind keegi 
oodata
• Ära vingerda ega tee ootamatuid 
manöövreid, kasuta suunamärgu-
andeid
• Ära sõida teel sõbraga kõrvuti 
• Ole nähtav (kasuta kirevaid, 
erksavärvilisi riideid; ka helkurite 
kasutamine ei tee paha)
• Foori taga oodates ära poe autode 
ja kõnnitee vahele, sest seal  võid 
jääda autojuhile märkamatuks

Jalgrattamatka «Tahan sõita ohutult» suurem üritus algab 7. juulil kell 17.30 Otepää bussijaama platsil. 
Politseinikud aga on end tutvustamas juba alates kella kolmest. Rattureile jagatakse kasulikke nõuandeid, 
kohal on ka laste lemmmikpolitseinik lõvi Leo.

7. juulil toimuvatel  
vigursõidu- 

võistlustel 
osalenud 

laste vahel 
loositakse välja  

JALGRATAS!

toimuvatel  
vigursõidu- 

võistlustel 
osalenud 

laste vahel 
loositakse välja 

JALGRATAS!

Alates 20. juunist võõrustas 
Otepää vald Põhja-Saksamaal 
Schlesswig Holsteini Liidu-

vabariigis asuva sõpruslinna Tarpi 
delegatsiooni, mille koosseisu kuulu-
sid teiste hulgas linnapea Brunhilde 
Eberle, abilinnapea Herbert Jensen, 
mitmed linnavalitsuse liikmed ning 
aastaid otepäälasi võõrustanud pered, 
ühtekokku 48 inimest. 

Nädala jooksul toimus mitmeid üri-
tusi. Külalised tutvusid Otepää ümb-
ruse ning sepatöö peensustega giid 
Ene Poolandi ja sepp Mart Salumaa 
juhatusel, viibisid ekskursioonil Peipsi 
järve ääres, Kuremäel ning Tartus, 
osalesid jaaniõhtul Pühajärve ääres 
ning 24. juunil olid nende võõrusta-
jaiks Otepää pered. 25. juunil toimus 
kultuurikeskuse terrassil suur juubeli kon-
tsert meie kultuurikollektiivide ning Tarpi 
külaliste osavõtul. 

Otepää valla erilise tunnustuse ja tänu 
pälvisid aastatepikkuse sõpruse arendamise 
eest Saksa-poolne kontaktisik Horst Fischer, 
Tarpi reaalkooli juhataja Hannelore Jeske 
ning Otepää poolne suhete hoidja, gümnaa-
siumi saksa keele õpetaja Maila Värk.Kõigile 

neile anti üle valla tänukiri ning vastval-
minud Otepää medal. Tänukirjad anti ka 
Gerhard Beuckile, Karl-Heinz Thomsenile, 
eelmisele Tarpi linnapeale Peter Erichsenile, 
Günter Willile, Uwe Ketelsenile ja Elfriede 
Schmidtile. 

Otepääle jätsid külalised juubelikingituseks 
puuskulptuuri, mis kujutab Tarpi linna süm-
bolit – öökulli. 

Tänan Otepää vallavalitsuse nimel Maila 
Värki; külalisi võõrustanud peresid, tõlke 
Maarika  Nugist, Janno Alla, Kristiina Ormi, 
Liisi Salumaad, Maarit Peetersood, Triin Tõl-
da;  kontserdil oma panuse andnud kollektiive 
ja nende juhte ning kõiki otepäälasi, kes nõu 
ja jõuga ürituste korraldamisel abiks olid. 

PIRET PENSA, 
projektijuht
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Kohtumine sõprussillal

Sakslastele iseloomulike jahisarvedega astus üles sekstett, kes omal maal kuulsust kogunud paljude 
tunnussignaalide esitamisega.
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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 
 25. augustil

Plaaniline soojavee 
katkestus Otepääl

AS Otepää Veevärk katkestab sooja vee 
andmise 4.-15. juulini.

Otepää turg kolib ajutiselt Elve poe 
sisehoovi

Seoses uue turuplatsi, turupaviljoni ja jala-
käijate promenaadi ehituse hanke väljakuu-
lutamise ja peatse ehitustegevuse algusega 
viiakse praeguste plaanide kohaselt augusti 
algul turutegevus Otepääl ajutiselt Elve poe 
sisehoovi. Võrreldes praeguse platsiga on seal 
ruumi küll vähem, mistõttu autosid ajutisele 
turuplatsile parkida ei saa. Nii müüjad kui 
ostjad peaksid oma sõidukeile parkimiskoha 
leidma mujal. Ehitusperioodil on teatavad 
ebameeldivused vältimatud, kuid vallavalitsus 
loodab inimeste mõistvale suhtumisele kuni 
uue turu valmimiseni.

Praeguste plaanide kohaselt valmib uus 
turuplats ja -paviljon koos jalakäijate prome-
naadiga käesoleva aasta lõpuks.

Küsimuste korral palume pöörduda abivallava-
nem Kristjan Rõivassepa poole, tel 765 5581.

Valmimas on valgusfoori ristmiku üm-
berehituse projekt

2006. aasta suvel on kavas alustada Otepää-
Rõngu maantee rekonstrueerimist. Seoses 
sellega on kavas ümber ehitada ka Otepää 
valgusfoori ristmik.

Lähinädalail võib ristmiku uue liikluskor-
ralduse kava ja skeemidega tutvuda valla 
kodulehel www.otepaa.ee.

Info valla ehitusspetsialistilt Peeter Auna-
pult, tel 765 5581.

Lähtuvalt valla aren-
gustrateegiast aastani 
2007 on valla territoo-

riumil valminud või peatselt 
valmimas uued paigad ak-
tiivseks vaba aja sisustami-
seks lastele ja noortele. Juuni 
keskel paigaldati mänguväl-
jaku atraktsioonid Sihvale. 
Valmistajaks ja paigaldajaks 
oli Tartu firma Vivocard Plus 
OÜ. 

Sama ettevõttega on sõlmi-
misel ka lepingud erinevate 
atraktsioonide paigaldami-

seks kultuurikeskuse parki, 
gümnaasiumi spordiväljakute 
juurde ning kesklinna kau-
banduskeskuse ja sidemajaga 
piirnevale haljasalale. Selliste 
asukohavalikute aluseks olid  
vallavalitsuse korraldatud 
küsitluse tulemused.

Otepää kesklinna atrakt-
sioonide paigaldamiseks on 
vallavalitsus teinud koos-
tööettepanekud Elva Tarbi-
jate Ühistule, Eesti Postile 
ja Elionile projekti kulude 
katmiseks. Nimetatud män-

guväljak seotakse rajatava 
jalakäijate promenaadiga 
ühtseks tervikuks.

Kõikide väljakute kogumak-
sumuseks on 170 000 krooni. 
Sellest 42 000 krooni tasutak-
se EV kultuuriministeeriumi 
poolt eraldatud toetusest Sih-
va mänguväljaku rajamiseks 
ning 27 750 krooni loodetakse 
saada koostööpartnerite osalu-
sest Otepää kesklinna väljaku 
rajamisel. Esialgsete kavade 
kohaselt valmivad väljakud 
septembri alguseks. 

Eelnevatel aastatel on val-
minud mänguväljakud Vana-
Otepääl, Kannistikus, Otepää 
gümnaasiumi kooliaias, Ote-
pää Keskuse elamurajoonis. 
Sportlikke väikeobjekte on 
paigaldatud Sihva külasse, 
Pühajärve põhikooli juurde ja 
Otepää aedlinna.

Loodetavasti leiavad väl-
jakud aktiivset kasutamist 
ning heaperemehelikku suh-
tumist.

KALMER TRAMM,
valla spordijuht

Valmivad uued mänguväljakud

Tuledesäras Otepää on talvel 
kindlasti üks kaunimaid linnu 
Eestis. Lillesäraga püüame 
muuta linna ka kevadest sügi-
seni pilkupüüdvaks.

Eelmisel suvel püüdsid pilke 
ripp-petuunia amplid, kontei-
nerlilled, suur lillepostament ja 
värvikirevad peenrad. Sel aastal 
tuleb kokku kolm istutusvooru. 
Maikuust ilmestavad linnapilti 
konteinerites võõrasemad ning 
juuni keskel ilmade soojenedes 
said peenrad oma kirevad rüüd. 
Sügisel istutame konteinerites-
se dekoratiivkapsad.

Selle suve lilled valisime juba 
jaanuaris ning tellisime need 
Kanepi aiandist. Värvid ja 
mustrid on valitud eesti rahva-
rõivaste vöödelt, kus väga palju 
on kasutatud valget ja punast 
värvi. Need toonid tõusevad ro-
helise muru taustal väga hästi 
esile. Peenralilledeks on tänavu 
tugevad ja värvikirevad begoo-
niad ning kõiki peenraid ääris-
tab lõhnavatest  kivikilbikutest 
valge-roosa kant. Ripp-petuu-
niaampleid on sel suvel pea-
tänavat kaunistamas kümme. 
Lillepostamente on kaks: üks 
vallamaja ees, teine postimaja 
ja kaubakeskuse vahel. Kon-
teineritesse on istutatud puna-
roosa-valged balsamiinid koos 
luuderohuga.

Rajamisel on roosipeenrad 
kultuurikeskuse parki.

Ann Tenno kirjutab oma raa-
matus «Inglismaa aiad», et 
Inglismaal oli võimatu reisida 
nägemata tema aedu. Aastasa-
du kujundatuid ja hooldatuid 
või ka lihtsalt lillepeenraid või 
rippuvaid lilli, mida inglane 
ise võib-olla aiaks ei nimetagi. 
Neid ei ole vaja otsida, nad on 
igal pool. Hoolikalt pügatud 
hekkidega külavaheteed, lilled 
kõikjal. Hoolitsetud aiad on sel-
le maa inimeste tõekspidamine 
ja filosoofia.

Ka meie rahvas suhtub lille-
desse väga heatahtlikult, see 
innustab ja rõõmustab.

Meie linn suhtub linnapildi 
lilledega ilmestamisse väga 
soosivalt, kuid eravaldustes 
olevad asutused saaksid aidata 
muuta suvist  linna pilkupüüd-
vamaks. Konteineraiandus pa-
kub selleks väga palju erinevaid 
võimalusi: aknakastid, rippkor-
vid, erinevatest materjalidest 
konteinerid. Lillede valik, mida 
neisse istutada võib, on ka väga 
suur.

Lillerohket ja sooja suve kõi-
gile.

ÜLLE KÜBARSEPP

Lillesäras Otepää

Otepää linna veemajanduse arendami-
se programm realiseerub

Möödunud nädalal külastas Otepääd rah-
vusvaheline esindus, et allkirjastada 17 väi-
kelinna veemajanduse arendamise projekti 
hankeleping.

Nimetatud projekti raames on varasemalt 
Phare kaasabil rajatud Tartu mnt ning Pika 
ja Munamäe tänavate vee- ja kanalisatsiooni-
torustikud. Projekti käesoleva etapi tulemusel 
täiustatakse Otepää olemasolevat reoveepu-
hastit, mis ei suuda enam kogu  reoveehulka 
korralikult puhastada, kuna reoveekogused on 
tulenevalt piirkonna ettevõtluse ja elamuehitu-
se  hoogustumisest märgatavalt suurenenud. 
Samuti on lisakoormust suurendanud uute 
kanalisatsioonitrasside rajamine linna piirkon-
nas, kus see varem puudus. 

Teiseks rekonstrueerimise vajaduse põhju-
seks on bioloogilise protsessi mittetoimimine 
külmaperioodil.

Tänu allkirjastatud hankelepingule on või-
malik olemasolev biotiikidel baseeruv reovee-
puhasti ehitada ümber keemilis-bioloogilise 
tehnoloogiaga automatiseeritud tänapäeva 
keskkonnanõuetele vastavaks puhastuskomp-
leksiks. Objekti valmimisega tagatakse EL 
direktiividele vastav puhastusprotsess ning 
luuakse võimalus vastu võtta ning puhastada 
kogu Otepää linnas asuvate tarbijate reovett. 
Puhasti projekteerimisel on arvestatud tu-
levikus suurenevate reovee mahtudega ning 
võimalusega vastu võtta ka tööstuspiirkondade 
reovett. Ehitustöid teostatakse 2005.a. juulist 
2006.a. suveni.

Ettevalmistused lepingu sõlmimiseks on 
kestnud viimased 3 aastat. Selle aja jooksul 
on teostatud vajalikud eeluuringud, valitud 
sobilik tehnoloogia.

Reoveepuhasti ehitusmaksumus on 16 
miljonit krooni. Rahastamislepingu alusel 
finantseeritakse projekti järgnevalt: Rootsi 
keskkonnafondi Sida tagastamatu abi 6,8 milj. 
krooni, Keskkonnainvesteeringute keskuse 
tagastamatu abi 7,2 miljonit krooni, Otepää 
valla omaosalus 1,5 milj. krooni ja AS Otepää 
Veevärk omaosalus 0,5 milj. krooni.

TEADMISEKS

 Ülle Kübarsepa sooviks on, et Otepää linnapilt muutuks tänu 
lilledele kaunimaks ja sellest tunneksid rõõmu nii omad kui 
külalised.

Sihva küla lastel on nüüd vaba aja sisustamiseks rohkem võimalusi: saab turnida ja rippuda ning palli korvi pilduda.
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TEADMISEKS

Palupera valla-
    vanema Terje Korsi 
teatel planeerib   
AS Eesti Post alates 
1. juulist Palupe-
ra vallas muudatusi   
posti kojukandes.

Juuli algusest hakkab 
Palupera vallas posti koju-
kannet korraldama Lõuna 
regiooni Elva piirkondlik 
postkontor. Seoses ümberkor-
raldustega loodetakse muuta 
posti saabumise kellaaeg va-
rasemaks ja teenus kvaliteet-
semaks.

Seega ei korralda 1. juulist posti 
kojukannet enam Palupera, Helle-
nurme ja Nõuni postkontorid, vaid 
Elva postiauto veab posti laiali ning 
loob kohtadel võimaluse muudeks-
ki harjumuspärasteks teenusteks, 
mida postkontoris seni sooritati. 
Nii töötab juba mõnda aega väga 
edukalt postikanne Tartumaal ja 
mujalgi.

Eelnevaga seoses väheneb post-
kontorite töömaht oluliselt, eriti 
Paluperas, kus enamus töömahust 
moodustaski kojukanne. Nagu äri-
maailmas ikka, soovitakse ka siin 
tulevikus teha muudatus, mis võib 
esialgu tunduda teenuse tarbijale 
negatiivse otsusena. Nimelt on ka-
vas edaspidi sulgeda Palupera post-
kontor. Muudatusega harjumiseks 
hakkabki posti kodudesse vedama 
Elva postiauto. 

Eks siingi tahab teenus sisseela-
mist, iga postkasti ülesleidmist ja 
tarbijapoolset panustki – postkast 
peaks ikka välja nägema postkasti 
moodi ja juurdepääs aastaringselt 
tagatud (eks nii oleks pidanud see 
olema ju varemgi). Palupera post-
kontori sulgemiseni jõutakse ilmselt 
aasta lõpupoole või järgmisel aastal. 
Seejärel hakkab Palupera inime-
ne  harjumuspärast postiteenust 
saama Hellenurme postkontoris. 
Muudatustega soovitakse arendada 
Hellenurme ja Nõuni postkontoreid 
– korrastada ruume, parandada 
postitöötajate töötingimusi ja klien-
diteeninduse taset. Jääme lootma, 
et mujal viperusteta teostatud 
ümberkorraldused ka meil sujuvalt 
kulgevad ja teenuse kvaliteet tõesti 
paraneb.

Muudatustest 
postkontorite töös

Alates märtsikuust tegutseb vana koolimaja seinte vahel taas 
Otepää gümnaasiumi muuseum, mis nõukogude ajal pälvis 
rahvusvahelise tunnustuse ning oli suureks eeskujuks teistele 

koolimuuseumidele.
Otepää gümnaasiumi muuseumi ajalugu algas 1957. aastal, mil ees 

seisis kooli 50. aastapäev. Kuna kolmveerand linna ning sellega koos 
ka kooli arhiiv oli hävinenud, tuli hakata koguma ajaloomaterjale 
endistelt õpetajatelt, õpilastelt. Tegutsema hakkas muuseum 1961. 
aastal ning juba järgmise aasta jaanuaris võis külastada Otepää 100. 
aastapäevaks üles seatud näitust.

Otepää aukodanik ja ajaloolane Heino Mägi, kelle suureks teeneks 
on muuseumi rajamine ning elushoidmine, meenutab, et kooli muu-

seum sai kuulsaks juba Nõukogude ajal. 1970. aas-
tal tunnistati Otepää koolimuuseum vabariiklikul 
ülevaatusel parimaks. 1980. aastal pälvis see aga 
haridusministeeriumilt eeskujuliku koolimuuseumi 
nimetuse. Samuti toimus siin üleliiduline seminar, 
kus oli kohal ligikaudu 30 haridusministeeriumide 
juhendajat.Mägi sõnul kehtis põhimõte: kodumaa 
tundmine algab kodukoha süvendatud tundmaõp-
pimisest. «See andis võimaluse tutvuda kohalike 
oludega. Poliitikast me hoidusime, kultuuritöö oli 
meie põhitöö,» jutustab Mägi. Otepää gümnaasiumi 
muuseum oli nõnda edukas omasuguste seas, et 
jagati tarkussõnu ning teadmisi ka teistele kooli-
muuseumidele.

Muuseumi praeguse juhataja Tiiu Maasika arvates 
on siinne tarbeesemete kogu äärmiselt rikkalik, kuid 
põhimõtteliselt juhuslik. Külastajatel on võimalik 
süüvida erinevaid valdkondi hõlmavatesse uurimus-
töödesse, teadusartiklitesse, heita pilk möödunud 
aegadel kasutusel olnud tarbeesemetele. Haridus, 
kultuur, kunst, majandus, turismiobjetid, kirjandus, 
naaberkoolid, vabadusvõitlus, komsomolitöö ja veel 
palju muid põnevaid teemavaldkondi ootavad aja-
loohuvilist mitmekülgses muuseumis. Külastajal on 
võimalus näha oma silmaga konstruktsiooni kivihei-
temasinast ning uudistada 1902. aastast pärinevat 
Nuustaku pritsimeeste lippu, millel uhkelt ilutse-
mas deviis «Jumalale auks, ligimesele abiks».

Heino Mägi arvates on põnevaid asju palju, 
millega ajalugu seletada, kui oleks huvilisi. Erine-
vaid esemeid ning materjale muuseumi jaoks on 

kogutud mitmelt poolt. Inimesi, kes tulevad ja toovad muuseumile 
väärtuslikku, on palju. Näiteks nädalaid tagasi toodi autokoormaga 
tohutult palju materjale endise autoremonditehase tööst. Samuti on 
olnud õpilasi, kes pahaaimamatult on kodust minema tassinud olulisi 
perereliikviaid.

Muuseumi looja Mägi sõnul on hetkel ettevalmistamisel Jakob 
Hurda tuba. Samuti on ajaloolasel käsil kokkuvõtte tegemine Otepää 
Linnamäe ajaloost Otepää ajaloo teemapargi tarbeks.

Kõigil ajaloohuvilistel on võimalus külastada muuseumi hommikuti. 
Samuti võib helistada Otepää gümnaasiumi kantseleisse tel 766 8241 
ning leppida kokku sobiv aeg. Tulge ja nautige ajaloohõngu!

LY AUNAPU

Koolimuuseum kolis tagasi värskelt 
remonditud vanasse koolimajja MTÜ Partnerlus kirjutas projek-

ti töö tugiisikute koolituseks ning 
vastavate töökohtade loomiseks 
Võru, Põlva ja Valga maakonnas, 
abistamaks töötuid tööotsingul.

Projekti aitavad ellu viia Euroo-
pa Liidu Sotsiaalfond ja 21 omava-
litsust. Puka vallast sai koolitust 
üks tugiisik, kes asub peatselt 
praktikale Puka vallavalitsuses. 
Otepää vallast osales koolitusel 
kolm inimest, kes asuvad tegut-
sema Otepää vallavalitsuses.

Tugiisiku ülesanneteks on jul-
gustada ja toetada töötuid aktiiv-
sel tööotsingul, jagada informat-
siooni, pakkuda inimlikku toetust 
ning praktilist abi dokumentide 
vormistamisel.

Praktika käigus viiakse läbi 
individuaalset nõustamist ja  kor-
raldatakse tööklubi kohtumisi.
Mis on tööklubi? 

Tööklubi on tööotsing grupis, 
eesmärgiks on toetada tööotsingu 
koolitust, hoida töötute aktiivsus-
taset ning aidata  töötul end ette 
valmistada tööturul konkureeri-
miseks. Grupi kohtumine toimub 
üks kord nädalas.

Ootame kõiki töötuid ja huvi-
lisi kohtuma töö tugiisikutega. 
Vastuvõtuajad selguvad lähiajal, 
jälgige infot.

Lisainfot saab Puka vallas tele-
fonil 5199 5010 Saima Kõvaskilt 
või vallavalitsusest tel 766 9414.

Otepää vallas vastavad telefo-
nidele 765 5382 Ruth Kõiv; 523 
3050 Elle Luhtaru ja 5557 0632 
Tiina Sarv.

Töö tugiisikud alustavad 
nõustamist

5. juunil keskkonnakaitse päe-
val heisati Pühajärve rannas, 
nagu ka mujal Euroopa suplus-
kohtades ja sadamates, sinilipp. 
Lisaks lehvivad lipud veel ka 
Lohusalu sadamas, Kuressaare 
sadamas, Pärnu jahisadamas, 
Roomassaare sadamas ning Pärnu 
ja Võsu supelrannas. 

Sinilipp on keskkonna- ja kvali-
teedimärgis sadamale või rannale, 
samas ka tunnustus kohalikule 
omavalitsusele, kus informee-
ritakse külastajaid hoitud loo-
duskeskkonnast. See lipp on 
rahvusvahelise garantiiga märk 
puhta, turvalise ja nauditava ran-
nikuäärse puhkepiirkonna kohta 
ning praktiline panus üldsuse 
keskkonnateadlikkuse edenda-
misse. Pühajärve rand on täitnud 
27 kriteeriumi ning saanud viien-
dat aastat järjest õiguse tõmmata 
masti sinilipp, pakkudes sellega 
võimalikult paremaid tingimusi 
ranna külastajatele, kellel on 
võimalus veeta vaba aega igati 
turvaliselt, puhtas ja hea teenin-
dusega supelannas.

Rahvusvaheline sinilipu ko-
misjon kinnitas 2005. aastal 
põhjapoolkeral 2442 ranna ja 632 
sadama sinilipu taotlused 28st 
maailma riigist. Uute riikidena 
lisandusid käesoleval aastal Ma-
roko, Poola ning Kanada.

Esimene sinilipp Eestis ja kogu 
Baltikumis heisati 1994.a. Pärnu 
jahisadamas. Tänavu esitati Eesti 
sinilipu komisjoni poolt rahvus-
vahelisele komisjonile kinnitami-
seks nelja väikesadama ja kolme 
supelranna taotlused. Komisjon 
otsustas kiita heaks kõik seitse 
taotlust.

KRISTJAN RÕIVASSEPP,
Otepää abivallavanem

Pühajärve rannas heisati 
sinilipp

Alates 1. juulist 2005 
muutuvad järgmiste 
postkontorite   
lahtiolekuajad:

Hellenurme postkontor E-R 8:30-14 
 L-P suletud
    Palupera postkontor E-R 9-13:30  
 L-P suletud
         Sihva postkontor  T-R 9-14  
 L 9-12 
 P-E suletud

AS Eesti Post Lõuna regioon

ra vallas muudatusi   

Alates
muutuvad järgmiste 
postkontorite   
lahtiolekuajad:

Hellenurme postkontor E-R 8:30-14 

Vihtisse Vänlekile
  sõitis arvukas 
    delegatsioon

Üleeile sõitis kaks bussitäit 
otepäälasi Vihtisse, kus toi-
mub järjekordne VÄNLEKi 
festival.

Valla esindajatena on kul-
tuurikollektiividega kaasas 
vallavanem Aivar Nigol, kes  
on ka ise staažikas Nuustaku 
rahvatantsurühmas kaasa-
lööja, ja sotsiaalteenistuse 
juhataja Piret Pensa.

Tänavune VÄNLEK kestab 
28. juunist 3. juulini ning 
sellel osalevad vanad sõbrad 
Põhjamaade erinevatest rii-
kidest.

Eelmisel, 2003. aasta suvel 
toimunud VÄNLEKil Norras 
oli Otepääd esindamas Eveko 
koor.

Otepää korraldas VÄNLEKi 
1997. aasta juunis ja kõigi 
eelduste kohaslet peaks kahe 

aasta pärast järg taas meieni 
jõudma. See selgub aga mõne 
päeva pärast, kas ürituse 
kestvust sümboliseeriv luud 
antakse üle meie vallavane-
male.

Otepää-Vihti sõprussuhted 
algasid 1989. aasta kevadel, 
mil allkirjastati ka vastav 
koostööleping. Sellele eelnes 
toonase Hellenurme kolhoo-
si esimehe Vambola Sipelga 
ja Tartu ülikoolis tudeeriva 
Vihti mehe Valve Valolahti 
põgus tutvus.

1989. aastal osales ka 
Otepää kultuurigrupp es-
makordselt «välislähetusel» 
Vihtis toimunud esimesel 
VÄNLEKil. Toona võeti ote-
päälaste esinemised põhja-
maalaste seas väga soojalt 
vastu.

Koolimuusuemis on võimalik süüvida erinevaid valdkondi hõlmavatesse uurimustesse ning 
heita pilk möödunud aegadel kasutusel olnud tarbeesemetele.
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SÜNNIPÄEVAD

SÜNNID

SPORT
Linda Kivirähk  Pastaku  91

Evgraf Paal  Pastaku  91
Linda Kivirähk  Aakre  91

Bertha Mõttus  Räbi  90
Hilda Raide  Pühaste  90

Lidia Linde  Lutike  89
Ida-Elfriide-Hariet Toomjõe 

Palamuste  89
Herta Ladva  Otepää  87

Eduard Mägi  Puka  87
Alma Vardja  Otepää  83

Evald Kompus  Hellenurme  83
Marta Kõiv  Meegaste  83

Sale Ilves  Otepää  82
Endla Koidu  Otepää  82

Virve-Koidula Kruuse  Truuta 82
Anastassia Linde  Lutike  82

Linda Nüsik  Urmi  82
Linda Ville  Pühaste  82

Helga Uibo  Puka  82
Aino Seer  Pühajärve  81

Helju Tens  Märdi  81
Leida Lain  Meegaste  81

Adeele Tammemägi  Ruuna  81
Vanda Ööbik  Komsi  81
Rudolf Kaus  Pilkuse  80
Aksel Keldu  Otepää  80

Alfred Puura  Otepää  80
Altenberg Kilch  Hellenurme  80

Elmar Pendra  Otepää  79
Helju Saks  Otepää  79

Melanie Taal  Sihva  79
Meeta Unt  Palupera  79
Helgi Koppel  Lutike  79

Jaan Laul  Nüpli  78
Orest-Osvald Rebane  Otepää  78

Vilma Toom  Otepää  78
Helja Veisberg  Pühaste  78

Harry-Alfred Meema  
Vana-Otepää  77

Linda Mõttus  Otepää  77
Maie Rätsepso  Otepää  77

Helju Kruuse  Päidla  77
Valter Mägi  Urmi  77
Vilma Juus  Puka  77

Valter Raamat  Kuigatsi  77
Astrid Meidla  Otepää  76

Helju Sisask  Mäha  76
Olev Uibopuu  Purtsi  76

Eha Luukas  Aakre  76
Johannes Aukust  Otepää  75

Elve Linnamägi  Nüpli  75
Kalju Lutter  Otepää  75

Herbert Terve  Otepää  75
Ella Jaska  Kibena  75

Helga-Ellinor Alter  Koigu  70
Viljam Kiuru  Otepää  70

Hele-Mall Konno  Otepää  70
Aino Rahi  Otepää  70
Enu Rahi  Otepää  70

Ellen Sooro  Otepää  70
Ergo Ülvite  Otepää  70

Peeter Vaerand  Päidla  70
Pavel Sarapson  Paluprera  70

Haljand Savi  Astuvere  70
Viivi Aalep  Otepää  65

Tiina Anmann  Otepää  65
Maie-Vilma Drenkhan 

Mägestiku  65
Anne Kütt  Otepää  65

Aarne Mitt  Pühajärve  65
Laine Niitoja  Otepää  65
Eevi Rebane  Otepää  65

Mart Soo  Otepää  65
Maie Terav  Kastolatsi  65

Kalju Noorhani  Hellenurme  65
Siiri Brügel  Pühajärve  60

Tiiu Edesi  Otepää  60
Aime Leis  Otepää  60
Hiie Uibo  Otepää  60

Kai Vutt  Vana-Otepää  60
Teet Saul  Nõuni  60

GERT TRUUPÕLD  30. aprill
ELIISA LEMMATS  14. mai

ANETH KAILEEN PETERSON 17. mai 
LISETHE KRUUS  23. mai
MÄRTEN ALTER  28. mai
GRETE LUUKANEN 4.juunio

ANDRI AARNA  8. juuni

Sportlasi oodatakse osalema 
valdade suvemängudele
Taas on aeg jõudnud nii kaugele, 
et ees ootavad järjekordsed valda-
de suvemängud. Seekord toimuvad 
need peaaegu koduukse ees – Tar-
tumaal Ülenurmel 2.-3. juulil.

Täpsema ajakava ja juhendiga saab 
tutvuda Eesti Maaspordiliidu Jõud ko-
dulehel aadressil www.joud.ee.

Eelmisel aastal osalesime kergejõus-
tikus, mälumängus, jalgrattaspordis, 
võrkpallis, orienteerumises. Kokkuvõttes 
olime 72 valla arvestuses 22.kohal.

Sel aastal on naisvõrkpallurid aga tei-
nud juba ilusa sissejuhatuse, jõudes ala-
grupiturniirilt edasi finaalmängudele. 
Edu neile lõpusirgelgi, kus arusaadavalt 
iga geimivõit on juba oluline eneseüle-
tamine. Aastaid ei ole meil õnnestunud 
välja panna köieveo võistkonda – ehk 
saame sellega hakkama sel korral!

Pöördun kõikide allpool eelregistreeri-
misel üles antud inimeste poole palvega 
võtta kindlasti ühendust tel 554 2648 
nii juhul kui osaletakse või kui ka ei 
osaleta, et saaksime vajadusel transpor-
di tellida ja soovi korral toitlustamise 
organiseerida.
Kirja on pandud sellised nimed:
Kergejõustik: Triin Ojaste, Liis Kalda, 
Liina Oja, Maarja Aigro, Kertu Rauk, 
Kristi Kaarna, Mailis Palm, Oksana 
Zotova, Kristiina Zotova, Liia Tamm, 
Ene Aigro, Martti Sala, Raul Lehismets, 
Keijo Priks, Olari Orm, Talis Raak, Taa-
vi Ojaste, Reijo Ainsoo, Raigo Mitt, Heiki 
Ernits, Peeter Kümmel, Lauri Nämi, 
Kalju Ojaste, Tõnu Ainsoo, Avo Orav.
Orienteerumine: Liina Joller, Kristi 
Vassil, Siiri Sotnik, Liivi Parik, Anu 
Adler, Mikk Adler, Karl Teearu, Peeter 
Adler, Anti Parik, Lembit Vassil. 
Mälumäng: Arne Steinbach, Kadri 
Steinbach, Mairold Kõrvel, Kaido Mägi, 
Tõnu Talve
Maastikujalgrattakross: Liia Tamm, 
Keio Kütt, Kaido Truupõld, Marko Koo-
sa, Tõnu Jürimaa.
Köievedu: Marnet Peerna, Lauri Nämi, 
Gert Goršanov, Andrus Niit, Madis Väär, 
Reivo Orav
Võrkpall: Miia Pallase, Ülle Ernits, 
Terje Kartau, Merle Anton, Kristiina 
Kopli, Siiri Sotnik, Marika Ein, Kristel 
Trolla.

KALMER TRAMM

Otepää vald maakonna 
suvemängudel kolmas

Lüllemäel peetud maakonna suvemän-
gudel olid suurtest omavalitsustest kolm 
paremat Valga (186 punkti) Helme (166) 
ja Otepää (137).

 Maakonna suvemängude meistriteks 
krooniti vallavanem Aivar Nigol juhtide 
mitmevõistluses, Liia Tamm maasti-
kurattasõidus naiste klassis, Marnet 
Peerna rammumeeste konkursis, vete-
ranide petanki esindus koosseisus Silvi 
Ainsoo, Aarne Stenbach ja Kaarel Tigane; 
Kalmer Tramm 3000m jooksus.

II koha saavutasid mälumängus Kaido 
Mägi, Mairold Kõrvel, Aarne Steinbach, 
Kaarel Tigane, Aivar Nigol ja Silvi Ainsoo 
ning orienteerumises H50 võistlusklassis 
Lembit Vassil. III kohale tulid võrkpallis 
Heido Orav, Juhan Kutti, Elmo Peterson, 
Ülle Ernits, Terje Kartau, Eevi Tiido, 
orienteerumises D21 klassis Liina Joller, 
kuulitõukes Lauri Nämi.

Tänusõnad südika esinemise eest 
kuuluvad ka jalgpallipoistele: Martin 
Raid, Mihkel Kivimäe, Sass Suiste, Sven 
Kautlenbach, Siim Sepma, Urmo Prants, 
Kristo Unger ja Seiko Kuik; korvpal-
liesindusele koosseisus Heiko Heitur, 
Egert Malts, Marnet Peerna ja Riho 
Väärsi, kergejõustiklastele Avo Orav, 
Tõnu Ainsoo, rammumeeste võistluses 
osalenud Reivo Oravale. 

KALMER TRAMM

Seekord toimusid Otepää 
valla suvemängud 12. juunil. 
Avasõnad  ütles Otepää val-
lavanem Aivar Nigol. Seejärel 
tehti ühispilt kõikidest ko-
halviibijatest ja kõlas Otepää 
hümn.

Päeva alustasid tavapäraselt 
noorimad osalejad, kes selgita-
sid paremust lastejooksudes. 
Sõltuvalt vanuseklassist oli 
distantsi pikkuseks 400m-
1000m. Oma võistlusklassis 
tulid võitjateks Teiloora Ojaste, 
Keiju Rootsma, Birgit Kannes, 
Marju Meema, Liis Kalda, 
Stever Liivamägi, Siim Lehis-
mets, Keit Rootsma, Andreas 
Nigol, Raul Lehismets. Män-
gude keskseks alaks oli kerge-
jõustiku mitmevõistlus, kus 5 
kavas olnud alast läksid üldise 
paremusjärjestuse koostamisel 
arvesse 3 parema ala miinus-
punktid.

Naiste arvestuses saavutas 3 
miinuspunktiga esikoha  Mailis 
Palm ja sama miinuspunktide 
arvuga oli meeste võistluses 
võidukas Reijo Ainsoo. Alade 
lõikes olid võitjate  tulemused 
järgmised: 100m Mailis Palm 
14,75; Martti Sala 11,98, kau-
gushüppes Palm 4.24; Ainsoo 
6.01, 800m jooksus Liis Kalda 
2.44, 1000m jooksus Ainsoo 
3.30, kuulitõukes Liia Tamm 
9.38 (4kg), Lauri Nämi 12.40 
(7,256kg), odaviskes Liia Tamm 
27.71 , Sala 46.28

Naiste arvestuses järgnesid 
võitjale ning autasustati kari-
ka-medaliga Liis Kalda, Liia 
Tamm ja Triin Ojaste. Esma-
kordselt kavas olnud naisve-
teranide klassis (1961-1970) 
oli esikolmik Ülle Ernits, Aire 
Priks ja Marina Lehismets. 
Meeste põhiklassis jõudsid 

esikuuikusse võitja järel sama 
miinuspunktide arvuga, kuid 
kehvema 1000m jooksu ajaga 
Martti Sala, Avo Orav, Ja-
nel Palm, Raul Lehismets ja 
Hans Teearu. Meesveteranide 
arvestuses oli esikolmik Avo 
Orav, Tõnu Ainsoo ja Lembitu 
Lehismets. 

Põnevad heitlusid jätkusid 
ka sangpommi tõstmises ja 
köieveos. Esimesel alal tuli 
osalejatel 24kg raudmuna si-
kutada sirgele käele 30 sekundi 
jooksul. Läks nii, et kohe esi-
meses ringis olid asjad selged. 
Eelmisel aastal läks võitja sel-
gitamiseks vaja lausa 3 vooru. 
Sedakorda oli võidukas Eesti 
Rammumehe võistlussarjas 
edukalt esinev Lauri Nämi 
Käärikult. Võitja tulemus oli 
21 korda. Vaid 1 korraga jäi 
alla Reijo Ainsoo ning 19 tõs-
tega saavutas 3. koha Raivo 
Kalda. 

Köieveos osales  viis 5liikme-
list esindust. Võitjana väljus 
turniirist võistkond koosseisus 
Kristjan Fedossejev, Aivar 
Nigol, Andrus Niit, Lauri Nämi, 
Reijo Ainsoo. Finaalis oldi üle 
2:0 võistkonnast Kaarel Tigane, 
Tõnu Ainsoo, Avo Orav, Madis 
Leis, Lembitu Lehismets. 3. 
kohale tuli võistkond koossei-
sus Mailis Palm, Janel Palm, 
Liia Tamm, Triin Ojaste, Liis 
Kalda. Kuna veetemperatuur 
ei võimaldanud võistlusujumist 
korraldada, siis toimus esialg-
selt kavandatud meeskondliku 
triatloni asemel meeskondlik 
duatlon. Võistkonna 1. ja 3.liige 
läbisid maastikul 1,2km pik-
kuse ringi joostes ning 2.liige 
väntas sama ringi rattaga 3 
korda. Võitjana väljus 4 võist-
konna heitlusest meeskond 

koosseisus Marko Liiva, Hans 
Teearu, Morten Priks. Järg-
nesid Magnar Orasson, Keit 
Rootsma ja Andreas Nigol ning 
Siim Lehismets, Liia Tamm ja 
Mailis Palm.

Päeva viimaseks alaks oli 
mälumäng. Küsimused koostas 
taas Otepää valla mälumängu 
eestvedaja Arne Steinbach. Kü-
simusi oli 20 ning teemade ring 
avar. Napi 1punktilise võidu 
võttis siin võistkond koossei-
sus Magnar Orasson, Andreas 
Nigol, Hans Teearu, Henri Kõiv 
ja Siim Lehismets. Teise koha-
ga lõpetasid Avo Orav, Kristjan 
Fedossejev, Reijo Ainsoo, Lauri 
Nämi ja Andrus Niit ning 3. 
koht kuulus koosseisule Mari-
na Lehismets, Ülle Ernits, Aire 
Priks, Lembitu Lehismets ja 
Raivo Kalda.

Kõige sportlikum esindus oli 
taas Otepääl, kellele kuulus ka 
võitjakarikas. Järgnesid Kääri-
ku küla ja Vana-Otepää küla. 
Kokku oli esindatud 7 küla.

Noorimaks osalejaks oli 2aas-
tane Anette Palm ja vanimaks 
Otepää spordiveteranide seltsi 
esimees ja praegugi aktiivne 
sportlane  – 65aastane Kaarel 
Tigane.

Tänusõnad mängude au-
hinnalaua ja korraldamise 
toetamise eest: Valgamaa Kul-
tuurkapital, AS Pühajärve 
Puhkekeskus, OÜ Edgar Ote-
pää Lihatööstus, OÜ Kääriku 
puhke- ja spordikeskus, AS 
Nordest, OÜ Sihva Puit, AS 
Saku Õlletehas ja RT-auhin-
nad. 

Võistluse korraldas Oti-
Audentese spordiklubi eest-
vedamisel Otepää valla spor-
diaktiiv. 

KALMER TRAMM

 Valla suvemängudel selgitati parimaid

Esmakordselt oli jooksusõpradel võimalik 
ennast Otepää maastikul kolmel päeval järjest 
testida. 17. juunil toimunud I Kääriku-Püha-
järve jooksul osales 28 jooksusõpra. Distantsi 
pikkuseks oli 9km. Võidu võttis ajaga 27.14,2 
Vjatšeslav Košelev Viljo Emajõe ja Tarmo 
Reitsniku ees. Naistest oli kiireim Kaja Vals 
ajaga 35.24,6. Valgamaalastest oli Olev Org 
4. Kohalik noormees Tambet Leopard lõpetas 
tubli 12. kohaga.

18. juunil toimunud 10,7 km pikkusel 24. jook-
sul ümber Pühajärve jõudis finišisse 421 jooks-
jat. Ka jooksul ümber Pühajärve tuli esimeseks 
Vjatšeslav Košelev ajaga 33:26.8. Teiseks jooksis 
end ajaga 34:10:6 Margus Pirksaar. Kolmanda-
na lõpetanud Kaupo Tiislär kaotas Pirksaarele 
11 sek. Naistest võitis Marge Nõmm ajaga 
43:51.2, mis üldjärjestuses andis 92.koha.

Valgamaa esindajatest oli kiireim Kalmer 
Tramm ajaga 35.20,8. M18 klassis võitis väga 
hea jooksu teinud Keijo Priks Oti-Audentes 

spordiklubist (üldarvestuses 18. ajaga 
37.54,5). Esimese 50 hulgas lõpetasid veel 
Valgamaalt 24. Ardi Ostrak, 31. Olari Orm, 
33. Kalju Ojaste, 40.Olev Org. Pühajärve 
jooksu avasid aga tund enne põhijooksu 
starti lapsed, kelle võistlusmaa pikkuseks 
oli 300m. Kõik noored lõpetajad, keda oli 
kokku 134, said magusa ergutusauhinna 
ning parimatele kuulusid veel eriauhin-
nad.

19. juunil toimunud II Kekkose raja suve-
jooksul osales 47 huvilist. Taas olid jooksjad 
Käärikul, et selgitada sarja kokkuvõttes 
parimad. Jooksumaa pikkuseks oli 14,7 
km. Esimeseks tuli Otepää esindaja Kalmer 
Tramm ajaga 49:28 Viljo Emajõe ja Ulvar 
Pavlovi ees.

Kõik kolm jooksu kokku moodustasid I 
jaanijooksu. Tulemuse kõigil kolmel jooksul sai 
kirja 19 jooksusõpra. Kiireim neist oli Stamina 
SK esindaja Viljo Emajõe koondajaga 1:57:10.6. 
Meeste arvestuses järgnesid Tarmo Reitsnik 
ja Tauno Hang. Naistest oli sarja kiireim Kaja 
Vals ajaga 2:27.45,8 (üldarvestuses 7.koht)  Tiiu 
Müürsepa ja Terje Tomingase ees. Kõigi kolme 
jooksu tulemustega saab tutuvuda peakorral-
daja Stamina OÜ kodulehel aadressil www.
stamina.ee.

Jaanijooksude sarja peakorraldajaks oli 
Stamina OÜ koostöös MTÜ Kekkose Rada, Ote-
pää vallavalitsuse, Pühajärve puhkekeskuse, 
Oti-Audentese spordiklubi ja Otepää spordiak-
tiiviga. Tänusõnad sarja toetamise eest kuulu-
vad Valgamaa kultuurkapitalile, ASile Oteks, 
Otepää Lihatööstusele Edgar, Hansapanga 
Otepää harukontorile, Silja Sport OÜle, Wõro 
Kommerts ASile, Samelin ASile.

KALMER TRAMM

Sportlik nädalavahetus 
jooksusõpradele
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12. klass
klassijuhataja 
Anu Lepasaar
Jäär Heiko 
Kants Mario 
Kleinson Mario 
Kruusamäe Liis 
Lillevald Külliki 
Markov Martin 
Oja Andrus 
Oja Carmen 
Orlo Annely 
Orlo Üllar 
Püüa Heleri 
Sööt Kaidi 
Uibo Helen 

KULTUURI- JA SPORDIINFO
30. juunil külastusmängu «Unustatud mõisad» mõi-
sapäevad Palupera mõisas. Avatud õpilastööde ja valla 
naiste käsitöönäitus, toimub loodustund, kell 16.30 
esineb tantsuklubi Mathilde ja mängib Palupera kooli 
puhkpilliansambel. Mõis avatud külastuspäevadel kell 
10-18, e-mail: palupera@unustatudmoisad.ee

1. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri Valve

2. juulil Pühajärve puhkekeskuses õhtu Supper 
Andrusega

2. juulil kell 20 Otepää kirikus Tõnis Mägi ja Kait 
Tamra kontsert «Kaks kõla», pääse 125.- / 100.-

8. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Ragnar & Co

9. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein

9. juulil kell 19 Otepää kirikus Tajo Kadajase kontsert 
«Kõik need mu laulud»

9.-10. juulil Hellenurmes Alexander Theodor von 
Middendorffi mälestuspäevad. Avamine, mälestus-
hetk perekonnakalmistul, sõnavõtud, Eesti Ornito-
loogiaühingu näitus, loengud, korrastustööd A.T.von 
Middendorffi rajatud Lustimäe pargis, Hellenurme 
veski külastamine. 

15. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Mesipuu

16. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story

22. juulil kell 21 Pühajärve laululaval ansamb-
lite Ultima Thule ja Propeller kontsert, pääsmed 
eelmüügis 100.-/80.-, kohapeal 125.-

22. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Brändy

23. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Günf

22.-23. juulil Tartus ja Otepää ümbruses Eesti 
meistrivõistluste V etapp, rahvusvaheline E.O.S. Peu-
geot Rally 2005. 23. juulil on ralli keskmeks Otepää 
suusastaadion, kus asub hooldusala. 
Vaata www.eos-rally.com

27. juulil kell 20 Setanta pubi terrassil ansambli 
Laliya kontsert. Vaata www.laliya.com

29. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story

30. juulil kell 15 kultuurikeskuse terrassil vaba-
riikliku pereansamblite kokkutuleku ühiskontsert 
(tasuta).

30. juulil VI Otepää rattasõit. Info: www.ejl.ee

30. juulil kell 18 Pühajärve puhkekeskuse pargis 
telesaate «Laulge kaasa» avalik salvestus (tasuta).

30. juulil Pühajärve puhkekeskuses ans Günf

31. juulil kell 20 Pühajärve laululaval Vana Baskini 
teater estraadietendusega «Viimane sent», pääsmed 
eelmüügis 90.- ja 80.-, kohapeal 100.-

5. augustil Pühajärve puhkekeskuses ans Ragnar & Co

5. augustil kell 21 Pühajärve laululaval ansamblite 
Meie Mees, Nexus, Hellad Velled kontsert.

5.-7. augustil toimub Eesti Aeroobika Festivali (EAF) 
suvelaager Käärikul. EAF-i suvelaager on tõeliselt 
vabade hingede, seikluste otsijate ja liikumisnaudin-
gut hindavate fännide paradiis. Täpsem info www.
aeroobikafestival.ee

6. augustil kell 19.30 Otepää kirikus Berliini Süm-
fooniaakadeemia koori St.Petrus Spinge kontsert 

6. augustil Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story

6.-7. augustil koolinoorte rahvamuusikafestival 
Karupoja Trall

7. augustil algusega kell 10 kultuurikeskuse pargis 
käsitöölaat

12. augustil Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein

12.-13. augustil Saku Suverull 2005

13. augustil Pühajärve puhkekeskuses ans Triiton

19. augustil kell 21 Pühajärve laululaval Jaan Tätte 
ja Marko Matvere kontsert, pääsmed eelmüügis 
80.-/100.-, kohapeal 125.-

14. augustil Pühajärve rullisõit. Info: www.stamina.ee

16.-19. augustil metsalangetajate MM-eelvõistlus. 
Info: www.suusaliit.ee 
19. aug Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story

20. augustil Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein

20. –21. augustil Ansomäe lasketiirus Eesti MV 
laskejooksus. Info: www.biathlon.ee

Pühajärve rannavolleturniiri etapid rannas

17. juulil, 31. juulil, 14. augustil ja 28. augustil 
kell 11, registreerimine kell 10.15-10.45. Võistkonnad 
loositakse kohapeal ja on 3-liikmelised: 2 meest + 1 
naine. Osavõtutasu ühe etapi kohta täiskasvanutele 
30.-, õpilastele, üliõpilastele 15.- Täpsem info Heiki 
Ernits 528 9744.

Otepää orienteerumiskolmapäevakud 

6. juulil Purtsi (Puka-Pikasilla teelt); 3. augustil 
Kirikuküla (Otepää-Rõngu teelt); 7. septembril 
Varsamägi (Sihvalt); 5. oktoobril Paluveski (Otepää-
Rõngu teelt). Info: www.hot.ee/otepaapaevak/

9a klass
klassijuhataja Aita Kalde
Siim Anton 
Ardi Hiob 
Triin Kangro 
Jaanus Kattai 
Sven Kautlenbach 
Tauri Kukk 
Maarja Maasing 
Margit Maasing 
Maarja Madissoo 
Armin Mitt 
Willi Pastak 
Pärja Puudist 
Mae Raudsepp 
Kertu Rauk - kiitusega
Triinu Rauk - kiitusega
Jaan Rätsepso 
Siim Sepma 
Triin Tikan 
Kaspar Trumsi 
Kristjan Tämm 
Jüri Vaher 
Mikk Vainula 
Kaili Villem 

Piirkonna koolide lõpetajad

Koolikell, koolikell, oled väike lõbus sell… 

See väike lõbus sell helises Nõuni koolis 
viimast korda, saates suvepuhkusele seit-
se last – Andrese, Robert-Mattiase, Janno-
Martini, Toni, Pireti, Liisi ja Liia. Aktusele 
kutsusime kõik, kellel seonduvad meie 
kooliga kaunid mälestused. Lapsed olid 
esitamiseks välja valinud oma lemmiklau-
lud, samuti esinesid «lapsed seitsmeküm-
nendatest ja üheksakümnendatest». 

Tänukirjaga pidasime meeles lapseva-
nemaid, õpetajaid, koolitädisid, valda ja 
kõiki häid inimesi, kes aastate jooksul on 
hea seisnud selle eest, et lastel on koolis-
käimine olnud mõnus ja meeldiv. 

Nõunis on antud kooliharidust 240 
aastat, 110 aastat praeguses majas. Kuid 
lapsi on jäänud nõnda väheks, et uuest 
õppeaastast koolitööd selles majas enam 
ei toimu. Siiski on lõpp ka uue algus. 
Kui kõik plaanid teoks saavad, siis peale 
väikest puhkust on maja uksed jälle ava-
tud. Minnakse edasi uues vormis – küla 
loodus- ja arenduskeskusena, kus tegevust 
peaks jätkuma nii oma rahvale kui ka 
kaugemalt tulijale. 

Peatse kohtumiseni armsas vanas majas 
kauni Nõuni järve ääres!

 MARIKA VIKS,
Nõuni kooli endine õpilane 

ja õpetaja

Palupera põhikool
Karmen Alatalo 
Merle Kuus 
Martin Mändma 
Mari-Liis Mühlberg 
Henri Ojakivi 
Sven Reha 
Sander Rohtla 
Martin Siiman 
Veiko Tutk 

9b klass
klassijuhataja Ene Ever
Martin Aalep 
Mart Adler 
Katrin All 
Laura Erik 
Eva Hinn 
Maarja-Liis Järvekülg-Luoma 
Liis Kalda 
Siim Kartau 
Lauri Kulasalu 
Kadi Kulpson 
Karol Liiva 
MaarjaMutli 
Kristel Möldre 
Liina Oja - kiitusega
Heili Oona 
Erki Parik 
Piibe Pohlak 
Urmo Prants 
Illimar Pärn 
Madis Rebane 
Kätlin Riivik 
Juhan Rootsam 
Alo Saulep 
Maarja Sepp 
Paul Teearu 
Karl-August Tiirmaa 
Janari Tämm 
Maria Tämm 

9c klass
klassijuhataja Terje Huik
Kerli Adov 
Merli Heitur 
Leho Härma 
Kalle Jaama 
Pille Jaama 
Katre Kikkas 
Kairi Kruus 
Liina Kutsar 
Kai Leius 
Merli Maranik - kiitusega
Kadi Reha 
Mari-Liis Reidolf 
Janar Tanni 
Timo Tigane 
Triinu Toode 

12a klass
klassijuhataja Heivi Truu
Priit Ahven 
Maiken Alter 
Anneli Arro 
Birgit Birnbaum 
Reijo Hausenberg 
Siim Ilistom 
Marika Jakobi 
Kati Johanson 
Aiko Jurken 
Keili Kaljumäe 
Kristjan Kaup 
Siim Kiuru 
Jana Krivtsova 
Ahti Kukk 
Alar Kukka 
Mart Kurig 
Edgar Lepik 
Lauri Lomp 
Katrin Lood 
Ahto Palmre 
Hannes Palmre 
Heidi Roose 
Reelika Saaremäe 
Taavi Tammekivi 
Tarmo Tammekivi 
Ago Uibo 

12b klass
klassijuhataja Ene Vister
Mihkel Arro 
Ly Aunapu 
Viivika Eljand 
Annela Hendrikson 
Merle Hurt 
Triin Kaiv - kuldmedaliga
Mari Kasemets 
Triin Kaur 
Merilin Kirbits 
Kristjan Kriisa 
Kristo Kärsin 
Kerda Kübarsepp 
Laura Künnap 
Kadri Madissoo 
Ege Mitt - kuldmedaliga
Liisa Olesk 
Ly Pikk 
Rain Pohlak 
Veronika Pullerits 
Aule Reijo
Crissy Reiljan 
Jana Rohumets 
Maiken Sarv 
Kristel Soidra 
Jana Tamm 
Piret Veeroja 
Oliivia Võrk 

Otepää gümnaasium

9. klass
kl.juh Kaja-Karin Liigand
Mari-Liis Hendrikson 
Rauno Ilves 
Kristi Kala 
Rain Kangro 
Rait Kangro 
Margo Karašk 
Kaidi Kõks 
Kerli Kärsna 
Mati Lepasaar 
Riho Lill 
Elis Luht 
Kerlin Mägi 
Elsa Sepping 
Leelo Sikk 
Veevo Sikk 
Eve Tutk 
Kadi Tutk 

Puka keskkool
Pühajärve põhikool

Otepää gümnaasium

klassijuhataja 
Maret Roogenbaum
Marian Hüdsi 
Triinu Kaarna 
Liisa Kaha (kiitusega)
Sandra Laan 
Tambet Leopard 
Liisa Libov 
Kadri Maasikpalu 
Egert Malts 
Kätlin Oinus (kiitusega)
Johanna Rello (kiitusega) 
Liisi Sagar 
Jaana Salum (kiitusega)
Kertu Sapelkov (kiitusega)
Triinu Teder 
Terje Teder 
Veiko Tilga 
Siim Väär 
Mihkel Vuks

Nõunis helises viimane koolikell 

Audentese erakooli 
Otepää filiaal
klassijuhataja 
Reet Dalberg
Annika Hillak
Indrek Hubel
Kristina Iljina
Leo Kuulmata
Algo Kärp
Hiie Laimets
Rein Lauk
Kadri Lehtla
Ainar Martinson
Kristjan Oolo
Piret Pormeister
Siim Pärkma
Taavi Teder
Ats Uibouppin
Madis Vaikmaa
Karel Viigipuu

Nõuni vanas koolimajas anti haridust 110 aastat. Sügisel alustab siin tööd küla loodus- 
ja arenduskeskus.
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AMETLIK INFO OTEPÄÄ VALLA PLANEERINGUD

Algatati Otepää ajaloo teemapar-
gi detailplaneering ja keskkonna-
mõju strateegiline hindamine

Strateegiliseks planeerimisdokumen-
diks on Otepää ajaloo teemapargi de-
tailplaneering, mis koostatakse Otepää 
Linnamäe ja selle ümbruse umbes 30 ha 
suuruse maa-ala kohta. Detailplanee-
ringu eesmärgiks on Otepää piirkonna 
turismi arendamine läbi Otepää ajaloo 
teemapargi rajamise Linnamäe piirkon-
da.

Strateegilise planeerimisdokumendi 
koostamise algataja, koostamise korral-
daja ja kehtestaja on Otepää vallavalit-
sus. Strateegilise planeerimisdokumendi 
koostaja on Kobras AS, Teguri 37b, 
Tartu.

Otepää vallavalitsus, võttes aluseks 
planeerimisseaduse ning keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse (RT I 2005, 15, 87) § 33 lõike 1, 
algatas 8. juuni korraldusega nr 2-4-290 
Otepää ajaloo teemapargi detailplanee-
ringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (SMH).

Kuna SMH algatati, võttes aluseks 
keskkonnamõju hindamise ja keskkon-
najuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 
1, siis ei küsitud eelnevat seisukohta 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamise kohta Sotsiaalministeeriu-
milt, Kultuuriministeeriumilt, Kesk-
konnaministeeriumilt, Valgamaa Kesk-
konnateenistuselt ning ei põhjendatud 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamist.  

SMH programmiga saab tutvuda 
Otepää vallavalitsuses ja Otepää valla 
koduleheküljel http://vald.otepaa.ee/  kuni 
17. juulini 2005.

Sellel perioodil saab SMH programmi 
kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi Otepää vallava-
litsuses ning e-mailil: aire.priks@otepaa.
ee. 

SMH programmi avalik arutelu toimub 
18. juulil kell 15 Otepää vallavalitsuses.

Kavandatud tegevus ei tekita piiriülest 
keskkonnamõju.

Algatatud planeeringud
• Vana-Otepää külas Kaarnaoru kin-
nistu detailplaneering. Planeeritava ala  
suurus on 18,74 ha. Kinnistu omanik 
on Heino Kikkas. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on välja selgitada kinnistu 
jagamise ja ehitusõiguse alade määra-
mise võimalus.
• Otepää külas Rukkimäe kinnistute 
detailplaneering. Planeeritav ala suurus 
on 3 ha. Maa-ala omanikud ja arendajad 
on Lydia ja Peter Cleijpool. Detailpla-
neeringu eesmärgiks on kinnistule ehi-
tusõiguse seadmine ja maa sihtotstarbe 
muutmine.
• Otepää linnas Oru tn 10 kinnistu de-
tailplaneering. Planeeritav ala suurus on 
0,6 ha. Maa omanik ja arendaja on OÜ 
Vilgemar. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on välja selgitada  kinnistu jagamise 
ning ehitusõiguse alade määramise või-
malused.
• Nüpli külas Jaanimäe ja Jaanioru 
kinnistute detailplaneering. Planeeritav 
ala asub Väikese Munamäe vahetus 
läheduses ligikaudu 6 ha suurusel maa-
alal. Maa-ala arendajateks on osaühing 
Amina. Detailplaneeringu eesmärk on 
olemasolevate katastriüksuste piiride 
korrigeerimine, maa-ala jagamine nel-
jaks. Ehitusõiguse alade määramine ja 
maa sihtotstarbe muutmine olemasole-
vast elamumaast maatulundusmaaks.
• Nüpli külas Väikesel Munamäel Kaga 
ja Allikamäe kinnistute detailplanee-
ring.  Planeeritava ala suuruseks on 25 
ha. Detailplaneeringu eesmärk on Väike-
sel  Munamäel Kaga ja Allikamäe kin-
nistutel maa ala planeerimine spordi- ja 
puhkemajanduse arendamise eesmärgil, 
ehitusõiguse alade määramine ja maa 
sihtotstarbe muutmine.

AIRE PRIKS,
Otepää vallavalitsuse maanõunik

Palupera vallavolikogus
• Valga politseijaoskonna tööst andis põhja-
liku ülevaate ülemkomissar Tõnu Kürsa.
• Anti ülevaade asutatava MTÜ Nõuni 
Loodus- ja Arenduskeskus põhikirjast 
ja asutamisdokumentidest.
• Esimese lugemise läbis valla jäätme-
hoolduseeskiri.
• Palupera vallavolikogu 15.06.2005 mää-
rusega nr 1-1/05/10 kinnitati  Palupera 
valla energeetika ja veemajanduse 
arengukava 2005-2015 ning tunnistati 
kehtetuks määrus nr 20 (13.04.2000, Pa-
lupera valla energeetika ja veemajanduse 
arengukava).

Palupera vallavalitsuses
• Nimetati Nõuni külas 15 891 m² suurune 
vaba põllumajandusmaa nr 2 Koolimäe 
katastriüksuseks. Maa kasutusvaldusse 
saamise õigus on FIE Teet Sauli Äril.
• Peeti võimalikuks Palupera külas  asuva 
Villemi kinnistu nr 8728 jagamine kaheks 
eraldi katastriüksuseks – Villemi ja Väi-
ke-Villemi ning Nõuni külas asuva Sepa 
kinnistu  nr 18758 jagamine kaheks eraldi 
katastriüksuseks – Sepa ja Võpsiku.
• Määrati Atra külas OÜ Palupera 
Agrole kuuluva silohoidla teenindusmaa 
suuruseks 5519 m² ja nimetati maa-ala 
Silohoida katastriüksuseks ning anti nõus-
olek OÜ Palupera-Agrole ostueesõigusega 
erastamiseks.
• Nimetati Astuvere külas 4,65 ha suurune 
maatükk Oolekse katastriüksuseks ja anti 
nõusolek katastriüksusel asuva elamu 
omanik Tiit Roodele ja Teet Pajule maa 
ostueesõigusega erastamiseks.
• Nimetati Hellenurme külas vaba metsa-
maa nr 14, suurusega 30,85 ha Mõisalaane 
katastriüksuseks. Erastajaks FIE Arne 
Kruuse.
• Nimetati Hellenurme külas vaba met-
samaa nr 5, suurusega 15,63 ha, Soosaare 
katastriüksuseks. Erastaja FIE Vambola 
Sipelgas.
• Nimetati Päidla külas vaba metsamaa nr 
3 Põdraraja katastriüksuseks. Erastajaks 
FIE Kille Kruuse-Heiling.
• Nimetati Hellenurme külas vaba metsa-
maa nr 40 Tinnioja katastriüksuseks. Eras-
tajaks FIE Valdeko Värva Käo Talu.
• Kinnitati Hellenurme külas asuva Helle-
nurme Mõis maaüksuse maksumus.
• Määrati hooldaja 1 sügava puudega inimesele.

• Anti ühekordseid toetusi kogusummas 
kaheksa tuhat kolmsada krooni.

Puka vallavalitsuses
• Otsutati maksta toimetulekutoetust  
juunis 22 taotlejale
• Maksti kahele isikule matusetoetust.
• Kinnitati endise Tiigi A-6 tagastamata 
jäänud talumaade maksumus ja kompen-
satsioonisumma.
• Võeti vastu Vooremäe puhkeala de-
tailplaneering, mille avalik väljapanek 
toimub Puka vallavalitsuses 20. juunist 
kuni 4. juulini k.a. Avalik arutelu toimub 
5. juulil kell 10 vallavalitsuses. 

Puka vallavolikogus 
• Määrati volikogu uue koosseisu liikmete 
arvuks 13.
• Moodustati üks valimisringkond, kuhu 
kuuluvad   Puka valla terrirooriumil paik-
nevad 18 küla ja  Puka alevik.
• Valimiskomisjoni liikmed: Anita Kallis, 
Eve Kull ja Anu Uint; asendusliikmed 
Lea Trees ja Helgi Pung.
• Piirati alkoholi jaemüüki Puka valla ter-
ritooriumil ajavahemikul kell 24-8.
• Vallasekretär Anita Kallis on puhkusel  
11. juulist 1. augustini. Vastuvõtuajad puh-
kuse ajal igal teisipäeval kell 9-16. 

Otepää vallavolikogus
• Otsustati Otepää valla osalemine Otepää 
Külaliikumise MTÜs
• Määrati järgmise volikogu koosseisu 
liikmete arv.
• Määrati kindlaks valimisringkondade 
ja mandaatide arv ning valimisringkonna 
piirid.
• Nimetati valimiskomisjoni liikmed
• Kinnitati Otepää valla 2004.a majandus-
aasta aruanne.

Otepää vallavalitsuses
• Otsustati tunnustada majutusettevõtet 
Hostel Allik.
• Väljastati ehitusload: Aivar Kutsarile 
elamu püstitamiseks Kunimäe maaüksuse-
le; Randel Predele elamu püstitamiseks 
Mäeotsa maaüksusele; OÜle Jaotusvõrk 
Mait Ernesaksa Maidu kinnistu liitumis-
ühenduse ehituseks; OÜle Ökoteh kõr-
valhoone lammutamiseks; Peep Metsale 
elamu püstitamiseks Nõlva maaüksusele; 
OÜle Jaotusvõrk Merike Roobile kuu-

luva Põndaku kinnistu liitumisühenduse 
ehituseks; OÜle Jaotusvõrk Randel 
Predele kuuluva Mäeotsa kinnistu liitumis-
ühenduse ehituseks; OÜle Palk Projekt 
suvila püstitamiseks Punsu maaüksusele; 
OÜle Lunge & Ko hotelli laiendamiseks 
asukohaga Tennisevälja 1; OÜle Sinu 
Kinnisvara majutus- ja toitlustushoone 
rekonstrueerimiseks.
• Väljastati kasutusload OÜle Jaotus-
võrk: elektriliinidele seoses Aino Pauli 
suvekodu liitumisega; elektriliinidele seoses 
OÜ Korsakof Invest puhkemaja liitumisega 
ja Koolitare kaabelliinile Mägestiku külas; 
elektriliinile Pille Lehese Jaagupi kinnis-
tul; elektriliinile Peeter Loopere Ojatiigi 
kinnistul; ASle Maag kuuluvale elamule 
Härmamäe maaüksusel ja elamule Helbe-
mäe maaüksusel.
• Väljastati projekteerimistingimused: 
SAle Tehvandi Spordikeskus staadio-
nikompleksi ehituste ehitusprojektide 
koostamiseks; OÜle Ökoteh puhkemaja ja 
sauna ehitusprojektide koostamiseks; ASle 
Eltel Networks valguskaabli paigaldamise 
ehituprojekti koostamiseks; Tiit Magusa-
le elamu ja abihoonete ehitusprojektide 
koostamiseks. 
• Määrati koolilõpetaja toetust 112 
õpilasele.
• Määrati lapse sünnitoetus 1 vallaelani-
kule.
• Otsustati jagada: Säremaa katastri-
üksus; Ülemäe katastriüksus; Siimu 
katastriüksus; Piiri katastriüksus; Alliku 
katastriüksus; Looritsa katastriüksus.
• Anti luba avaliku ürituse korralda-
miseks: Hitivabrik OÜle, Julgestuspolit-
seile; MTÜle Pühajärve Autosport; Vana 
Baskini Teater OÜle; MTÜle Pilkuse Kü-
laselts; OÜle Hansashow; jalgrattaklubile 
Viiking.
• Otsustati erastada maad ostueesõigusega 
Avo Tämmile.
• Väljastati kirjalik nõusolek OÜle Palk 
Projekt aida püstitamiseks asukohaga 
Punsu maaüksus.
• Määrati ühekordset abiraha 9 valla- 
elanikule.
• Määrati hooldaja 8 vallaelanikule.
• Määrati puudega inimese toetus 26 
vallaelanikule.
• Väljastati kaevamisluba OÜle Elta 
Ehitus.
• Kehtestati detailplaneeringud: Iffi, Sulli, 
Olli ja Tedre.

Palupera vallaametnike puhkkuste ajad

• vallavanem Terje Korss 11.07-21.08
• pearaamatupidaja Merike Terve 11.07-31.07
• vallasekretär Imbi Parvei 11.07-31.07
• maakorraldaja Tõnu Kukk 04.07-31.07
• sotsiaaltöötaja Vaike Viks 01.07-14.08
• Sotsiaalnõunik Anne Tutki ja vallasekretär Imbi Parvei vastuvõtt 11. 
juulist - 12. augustini esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kl 9-12.
• Nõuni sotsiaaltöötaja Vaike Viks võtab kodanikke vastu 13., 14. ja 
15. juulil kell 9-12.

PALUPERA VALLA PLANEERINGUD 

• Vallavolikogu 15.06.2005 otsusega algatati Otepää 
looduspargi territooriumi osa kohta Otepää loodus-
pargi teemaplaneering. Teemaplaneeringu koos-
tajaks on Otepää Looduspargi Administratsioon.
• Vallavolikogu 15.06.2005 otsusega taotletakse 
Palupera valla munitsipaalomandisse Hellenurme 
külas asuv maa-ala suurusega 0,4286 ha nimetusega 
Hellenurme Mõis. Maa on vajalik  tagamaks  või-
malusi sotsiaalobjektide haldamiseks, sihtotstarbega 
100% sotsiaalmaa.
• Vallavolikogu 15.06.2005 otsusega algatati Palupera 
eralennuvälja maa-ala detailplaneering ja keskkon-
namõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärk 
on planeeritava ala jaotamine kruntideks; maa-ala 
sihtotstarbe muutmine; planeeritava ala ehitusõiguse 
määratlemine; lennuliikluse radade maa-alade ja liik-
luskorralduse põhimõtete määratlemine; planeeritava 
ala servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse määrat-
lemine; keskkonnakaitse abinõude määratlemine ning 
olulisemate arhitektuurinõuete määratlemine võimalike-
le rajatistele. Planeeritava ala suurus on orienteeruvalt 
5,7 ha.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise 
põhjendus: planeeringuala nurkneb kaguosas Otepää 
looduspargiga, mis on ühtlasi Natura 2000 võrgus-
tiku ala. Planeeringu eesmärgiline tegevus avaldab 
eeldatavalt olulist mõju külgnevale Natura 2000 
võrgustiku alale.
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude 
kandjaks määrata  planeeringuala omaniku Malle 
Kruusa taotlusel Theo Raudsepp. Detailplaneeringu 
koostajaks määrata korraldaja ettepanekul EA Reng 
AS (reg nr 10226774). 

POLITSEIINFO

• 29. mai pärastlõunal tagurdas Ote-
pääl Nurga poe ees seisnud sõiduau-
tole Nissan Sunny otsa valget värvi 
väikebuss Volkswagen Transporter. 
Õnnetuse põhjustanud sõiduk lahkus 
sündmuskohalt.
• Ööl vastu 30. maid juhtus liiklus-
õnnetus Neeruti-Makita teel, kus 
sõiduautole Mitsubishi jooksis ette 
metskits. Metsloomale otsasõitu väl-
tida püüdnud autojuht sõitis autoga 
kraavi. 
• Ööl vastu 3. juunit tungisid vargad 
Nüpli külas asuva talu kõrvalhoones-
se ja varastasid sealt muruniiduki 
MDT, mootorsae Stihl, nurklihvija ja 
kalavõrgu.

• 3. juunil teatas Nüpli külas elav 
mees, et tema majapidamisest on 
öösel varastatud musta värvi Honda 
SFX roller.
• 12. juunil kell 2.57 teatati kaklusest 
ööklubi Help ees.
  24. juuni pärastlõunal teatati Lõuna-
Eesti Häirekeskusele, et Vidrike külas 
asuva Liinu järve ääres on kaduma 
läinud üks meesterahvas. Sündmus-
kohale läinud päästjad leidsid järvest 
uppunud Raiko (31a) surnukeha.
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E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890

* VAIELDAMATULT PARIMAD MURU- 

JA AIAHOOLDUSMASINAD ON 

MEIE KAUPLUSES... 

*NÜÜD MÜÜGIL KA 
MOTOROLLERID 

ALATES 19 990.-

Tule ja tutvu!
Pakume soodsalt!

 Valga põik 3
Otepää

EDUARD MÜHLBERG
25. I 1924 - 28. V 2005

LEONID KULEV
7. III 1928 - 28. V 2005

VILMA-HERMINE VESK
24. IV 1932 - 27. V 2005

ENN KRIISA
7. VI 1942 - 13. VI 2005

ARVO LEOK
10. VII 1947 - 27. V 2005

EDUARD PÄHNO
19. XII 1940 - 31. V 2005

LEIDA PALOTEDER
16. X 1920 - 9. VI 2005

VELLY LADVA
27. X 1922 - 12. VI 2005

AIMOR ŠULGIN
10. XI 1986 – 22. V 2005

ALEXANDER PITKA
1. II 1922 – 1. VI 2005

Ei kao silmist leinapisar, 
ei kao valu südamest. 

Vaid mälestuste maailmas 
oled Sa alati meiega.

Kallist

VAIKE HEINALOD
14. VI 1948 - 22. VI 1995

mälestavad 57. sünniaastapäeval ja 
10. surma-aastapäeval ema, abikaasa, 
lapsed ja õed-vennad perekondadega

Avaldame kaastunnet Hellevi Lohikarile 
elukaaslase

ERICU
surma puhul.

Tiiu, Ago Kivi ja perekond Kalev

Su tugev elutahe rauges, 
ränk haigus murdis elupuu.

EDUARD PÄHNO
19. XII 1940 - 31. V 2005

Mälestame endist majanaabrit ja avalda-
me siirast kaastunnet abikaasale, pojale, 

tütrele ja omastele.

Kopli 1a majaelanikud

Siiras kaastunne Ainole ja Vaikele ema 

LAINE KARTAU
surma puhul.

Viivi, Arno, Helju ja Aku

Olid kuldsed Su töökad käed. 
Hea mälestus Sinust jääb meelde.

NELLY LADVA
Mälestame ja avaldame kaastunnet 

kõigile lähedastele.

Malle, Evi ja Elsa raamatupoest.

Meie südamlik kaastunne 
Kajale perega 

kalli 

ALLI ILVESE
surma puhul.

Perekonnad Väärsi, Pukk, Roose, 
Adamson.

Ei astu jalg sul enam armsaid radu
ei ava käsi koduväravat

Südamlik kaastunne Maretile, Piretile ja 
Reinule peredega kalli ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämma

ALLI ILVESE
kaotuse puhul.

Mälestavad Vilma, Thea, Evi 
ja Margo perega.

PIll on keeleta jäänud.
Laps on lauluta jäänud.                               
Täht on taevata jäänud. 

Pisar põseta jäänud.
(H.Runnel)

Kallist Vana

ELVIIRA-MARIE VÄHI
leinavad Kirsti ja Liina.

Kustus küünlaleek,
mis peegeldas sädelust silmis,

jääb kurbus vaid ja tühjus hinge.

Siiras kaastunne Kirstile ja Liinale armsa 
vanaema ja vana-vanaema

ELVIIRA-MARIE VÄHI
13. IX 1906 - 17. VI 2005

kaotuse puhul.

AS Pühajärve Puhkekodu

Südamlik kaastunne Maimu Allevile 
elukaaslase

ENDEL ABELI 
surma puhul.

Pühajärve põhikooli pere

Puka vallavalitsus pikendab 
PEARAAMATUPIDAJA AMETIKOHA 
täitmiseks kuulutatud konkursile avalduste ja 
dokumentide esitamise tähtaega 
kuni 4. juulini 2005.

Pearaamatupidaja peamisteks tööülesanneteks 
on raamatupidamisliku tegevuse korraldamine 
vallas ja valla raamatupidamise pidamine.
Kandideerijalt eeldame:
- vähemalt keskharidust (soovitavalt kõrghari-
dust)
- erialast haridust
- eelnevat töökogemust raamatupidajana (soovi-
tavalt kohalikus omavalitsuses)
- arvuti kasutamise oskust
- analüüsivõimet
- täpsust ja korrektsust
- suhtlemisoskust
- pinge talumist

Avaldused koos elulookirjeldusega ja töökogemust 
tõendavad dokumendid palun esitada Puka val-
lavalitsusse hiljemalt 4. juuliks aadressil Kooli 6,  
67201 Puka. 

Info tel 766 9410
vallavalitsus@puka.ee

Otsime usaldusväärset 
majapidajat 

Mummila noortekodusse 
(10 km Otepäält, Kaagveres) 

alates 1. septembrist. 
Töö sobib pensionärile 

või mujal töötavale isikule 
lisatööks. Kirjalikud taotlused 

saata 
8. juuliks aadressil Mar-
tat/Kaija Kangasniemi, 

Porkkalantie 560, 02400 
Kirkkonummi, Suomi.

Info tel +358-50-5701061/
Kaija (räägin eesti keelt).

Rõngu vallavalitsus võtab tähtajalise 
töölepinguga tööle asjaliku 

sekretäri (0,5 ametikohta) ja «Rõngulase» toimetaja 
(0,5 ametikohta) ühes isikus. 

Avaldusi ootame 6. juulini Info 731 4485

Mesinikele
Eesti Mesinike Liit korraldab 23. juulil kell 10 Sangaste lossis vabariikliku 

mesinduspäeva. Osavõtjate registreerimine kohapeal. Enne lõunat toimuvad 
loengud ja konsultatsioonid ning mesilasemade, mesindusinventari ja kirjan-
duse müük. Pärast lõunat on kavas mitmete mesilate külastamine.

Traditsiooniline Otepää AMSi piirkondlik mesinduspäev Arulas A. Tiirmaa 
mesindustalus jääb seoses Sangastes toimuva päevaga sel suvel ära.

Lillesõpradele
Vabariiklik gladioolinäitus Gladiool 2005 toimub 20.-21. augustil Otepää 

aiandusmajas algusega kell 10. Näitusel eksponeerivad kauneimaid gladioo-
lisorte Eesti Gladioolikasvatajate Klubi liikmed. 20. augustil toimub aiandus-
maja ees lilleistikute, -sibulate, ilupuude ja põõsaste laat. Kauplema tulevad 
mitmed puukoolid. Näitusel on võimalus tellida gladioolisibulate lemmiksorte. 
Võimalus osaleda ekskursioonidel kodukandi heakorrastatud aedadesse ja 
maakodudesse.

Otepää AMS

30. juunil kell 19 
toimub Otepää 

eksliibriseklubi hooaja 
viimane kokkutulek. 

6. augustil sõidame 
varahommikul Haapsallu 
rahvusvahelisele ekslibris-

tide kokkutulekule 
Evald Okase muuseumi.

II kodukoha- ja koo-
lipäeva korraldav 

toimkond  tänab kõiki 
üritusest osavõtjaid; 

kõiki, kes nõu ja jõuga 
abiks olid ja kes meid 

toetasid.

Tuhat tänu ja 
rõõmsat suve !

Vajatakse
VAARIKA-

KORJAJAID
 juulis-augustis 
Otepäält 12 km

Info ja registreerimine: 

tel 5698 5765

TÖÖ
Vajatakse
TÖÖLIST 

laastulöömis    masina 
peale

3,5 km Otepäält 

tel 5344 9195

TÖÖ

TÖÖ

TÖÖ

TÖÖ
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Müügil uus Nalini rattarõiva kollektsioon
Cratoni jalgrattakiivrid –10%
Salomoni jalatsid –20%
Salomoni rulluisud –15%
Soodustused jalgratastele kuni –40%

tel 765 5229, 5622 1003 / Pühajärve tee 3A / www.spordibaas.ee

Müük / Hooldus / Laenutus

Müügil uus Nalini rattarõiva kollektsioon
Cratoni jalgrattakiivrid –10%

SUPER PAKKUMINE!
Jalgratas Wheeler 1900   

3999.-  Tavahind 6290.-

Laenutusse saabusid uued          Salomoni rulluisud 1h/45.- 

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, keskküttesüsteeme 
ja tehnikatöid. Garantii. Tel 
506 8509.

Ostan maja Otepää vallas. 
Tel 5569 6404.

Soovin osta maad 4 ha või 
rohkem. Tel 5569 7176.

Müüa 4toal korter Otepääl 
Keskuse 2-8 otse müüjalt. 
H: 375 000.- Tel 5813 7285.

Müüa maja koos kõrvalhoo-
netega Puka alevis. 
Tel 5556 8974.

Ära anda põllumulda ja savi   -
mulda. Tel 515 8745; 5627 1615.

Üürile anda 2toal mug korter Ote-
pää kesklinnas. Tel 5196 5777.

Müüa Sihval künapaneelid 
1,2m x 6m (4tk), vundamen-
diplokid 240 x 60 x 50 (8tk) ja 
80 x 60 x 50 (12tk) hinnaga 
1400 kr. Tel 507 0637.

Kruusa müük koos transpor-
diga. Tel 736 7384;  513 4647.

Ära anda 2aastane sõbralik 
keskmise suurusega koer. 
Tel 5396 6426.

Meeldetuletuseks: 
juulis Otepää Teatajat ei 
ilmu. Järgmine leht ilmub 
25. augustil. 
Materjali esitamise viimane 
tähtaeg on 17. august.

ÖKOTEH OÜ 
OSTAB:

kinnistuid ja kasvavat 
metsa
MÜÜB: 

ehituslikku saematerjali 
ja voodrilaudu

Tel 505 6829
www.okoteh.ee

OTEPÄÄL IGA PÄEV 
MÜÜGIL VÄRSKE

NÕUNI 
AEDMAASIKAS

Suuremad kogused 
toome teile koju.

Tel 506 4609;  
5349 4366


