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Otepää tunnistati Valgamaa kauneima valla tiitli
vääriliseks

Keskväljaku ehitustööd algasid
lammutamisega

K

esklinnas liikujad on
kindlasti märganud Tartu ja Valga mnt
vahelisele platsile püstitatud piirdeid, mille
taha kaevatud suur auk. Võime tõdeda, et
lõpuks on alanud linna keskväljaku, külastuskeskuse, turuplatsi ja promenaadi ehitus.
Kogu objekti peatöövõtjaks on Facio Ehituse
AS. Töödega alustati mõne nädala eest, kui asuti
lammutama vana bussijaama varikatust.
Suuremad tööd algavad keskväljakul 3.
oktoobril ning selleks ajaks viiakse bussijaam
ajutiselt üle Valga mnt kõrval asuvale Linna-

mäe poolsele parklale.
Et mitte korraga sulgeda tervet keskväljakut, toimub ehitustegevus platsil kahes jaos:
3. oktoobrist algab tegevus Oti pubi poolses
osas ning pärast tööde lõppu jätkatakse 17.
oktoobril ehitusega platsi raekojapoolses küljes.
Keskväljaku ja turuplatsi kommunikatsioonid
ning uus tänavakate valmivad 15. novembriks.
Järgmisel aastal rajatakse haljastus ning paigaldatakse väikevormid ja valgustitd.

Kõige mahukam on uue külastuskeskuse hoone (pildil) ehitamine, mis peab
valmima tänavu 23. detsembriks. Uuel aastal
kolivad külastuskeskusesse turismiinfokeskus
ja bussijaam koos vajalike teenustega.
KRISTJAN RÕIVASSEPP,
abivallavanem

Vastavatud Otepää gümnaasiumi õpilaskodus
on head olme- ja õppimistingimused
8. septembril avas taas
uksed Otepää gümnaasiumi
õpilaskodu, mille kogumaksumus ulatub 3,2 miljoni
kroonini.
Mullu sügisel alanud ning
jõuludeni väldanud ehitustööde
esimesel etapil remonditi ruumid, mis pakuvad varjualust
neljakümnele Otepää gümnaasiumi õpilasele. Projekti teisel
etapil sisustati toad ning renoveeriti fassaad, milleks kulus pea
900 000 krooni. Projekti toetasid
rahaliselt Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu büroo,
Otepää vallavalitsus, Hasartmängu Nõukogu ning Hollandi
Kesk- ja Ida-Euroopa fondide
ühendus.
Alates 1. septembrist kasutavad õpilaskodu 16 gümnaasiumi
kasvandikku, kellest osa on riigi
toetatavatel kohtadel ning osa
naabervaldadest või Otepää valla
kaugematest nurkadest tulnud
lapsed, kelle elamiskulude eest
kannab hoolt Otepää vald. Otepää gümnaasiumi direktori Aivo
Meema sõnul kaalutakse võimalust, et väljastpoolt Otepää valda

tulnud õpilastele kehtestatakse
edaspidi 250 krooni suurune kuumaks. «See summa ei tohiks olla
kedagi hirmutav, sest siiamaani
on Otepää vald oma naabervaldade laste majutamise kinni maksnud. See tundub olevat õiglane,
tegemist ei ole ärihinnaga. Hind
katab elektri, vee, pesu pesemise,»
arutleb Meema.
Lisaks hoolikalt sisustatud
tubadele on õpilaskodus teisel
korrusel nn avatud köök, kus
võimalus ise süüa valmistada
ning suure laua taga ka ühiselt
einestada. Õpilaste igapäevaseid
vajadusi rahuldavad mikrolaineahi, keraamilise tööpinnaga pliit,
kohvimasin, veekeetja, külmkapp. Puhketuba on sisustatud
aga erinevaid võimalusi pakkuva
televiisoriga, kus võimalik vaadata ka DVD filme ning CDsid
kuulata. Olemas on ka internetiühendus. Mõlemal korrusel
asuvad duširuumid.
Distsipliini hoidmiseks on õpilaskodul oma kodukord, mida
õpilane peab hoolega järgima.
Hommikune äratus on kõigile
kell seitse, öörahu on aga vanuste

kaupa diferentseeritud. Esimene kuni viies klass saadetakse
magama kell 21, kuuenda kuni
kaheteistkümnenda klassi õpilase jaoks algab öörahu kell 23.
Õpilaste heaolu eest hoolitsevad
kasvataja, õpilaskodu pedagoog,
kaks abikasvatajat (öökasvatajat), koristaja. Just kasvataja on
see isik, kellega tuleb väljaminemise soovi korral eelnevalt kokku
leppida. Varasem internaadikord,
kus õpilase lahkumisest ja saabumisest sai teada vastavast vihikust, ei täitnud oma eesmärki.
Aivo Meema sõnul ei ole esimese
kahe koolinädala jooksul lastega
probleeme tulnud. «Õpilaskoduga
on sama lugu nagu Otepää gümnaasiumiga. Keegi ei pea õppima
Otepää gümnaasiumis. Kui talle
ei meeldi õpilaskodu kord, ei pea
ta siin elama. Meil ei ole tegu
vanglaga,» räägib Meema distsipliini tagamisest.
Õpilaskodus kehtib alkoholija tubakakeeld, ka külalised ei
ole lubatud. Samuti ei tohi kasvandikud vastastikku üksteise
tubades käia. Meema arvates
hoiab see ära mitmed ebameel-

divused. Näiteks kui üks lastest
ei julge toanaabritele öelda, et
ta sooviks külalise kohaloleku
ajal õppida või magada. «Minu
kodu on minu kindlus!» põhjendab Meema lühidalt privaatsuse
tagamise vajalikkust. Õpilase
arengu jälgimiseks täidetakse ka
nn toimikuid, et vaadata, mis on
õpilaskodus veedetud aja jooksul
paranenud, mis aga tagasilööke
andnud.
Kuna just paljud naabervaldade lapsed on huvitatud Otepää
gümnaasiumis õppimisest, on õpilaskodu olemasolu vajalik. «See
on tegelikult koolile lisaväärtus.
Koolil ei pea olema õpilaskodu.
Hea, et Otepää gümnaasiumil
on. Näiteks Tartu koolidel ei
ole,» ütleb Aivo Meema, kelle
jaoks alanud kooliaasta on esimene direktori ametis. Ideaalis
näeb ta ette, et kõik 40 kohta
on täidetud ning lapsed rahul ja
õnnelikud. Kui küsida, milline on
keskmine Otepää gümnaasiumi
õpilaskodu kasvandik, vastab
Meema lühidalt: «Tubli! Või ta
saab tubliks!»
LY AUNAPU

Uus õpilaskodu on igati kaasaegne ja mugav. Loodame, et õpilased neile loodut hindavad ja hoiavad ning ennast nagu kodus tunnevad.

Eesti kodude kaunistamine on
aasta-aastalt muutmas üldrahvalikuks liikumiseks. Tänavu oli
76 esiletõstetu hulgas kõikidest
maakondadest nii linna- kui
maakodusid, asutusi kui avalikke hooneid. Hinnati ka paremini
heakorrastatud valdu ja väikelinnu. Valgamaa kauneimaks vallaks ja Eesti kauni kodu konkursi
võitjaks osutus Otepää vald.
Tunnustus tuli tänu pidevale
tähelepanule ning tegevusele valla kaunimaks muutmisel. Aastate
jooksul on kauni looduse rüpes
asuvas turismi- ja spordikeskuses
panustatud linna heakorrastamisele, keskosa ja haljasalade hooldusele, Otepää kiriku ümbrusele,
gümnaasiumi, põhikooli ja muude
munitsipaalobjektide välisilme
parandamisele.
Palju tähelepanu on suunatud
spordirajatiste korrashoiule.
Rajatud on valgustatud jalgrattatee Otepäält Käärikuni, rekonstrueeritud Nüpli sporditee,
korrastatud mänguväljakuid ja
liikumisradasid.
Aastaid on Pühajärve rannas
lehvinud sinilipp, mis on tunnustuseks omavalitsuse keskkonnaalasele tegevusele ning
loodushoiule.
Tiitli võitmisele on oma panuse
andnud nii linna- kui maamajapidamiste omanikud, kes on hoole
ja armastusega hoidnud oma
kodu ümbrused korras ja hoonete
välisilmed kaunina.
Valgamaa kauni kodu tiitli
ja Eesti kauni kodu konkursi
võitjateks osutus tänavu neli
majapidamist, mille hulgas oli
ka Angela ja Andrus Veerpalu
kodu Otepää vallast. Siinkohal
tahan vallavalitsuse nimel neid
tänada, tänan ka kõiki teisi otepäälasi, ettevõtjaid, kes on aidanud kaasa koduvalla kaunimaks
muutmisele.
Tänu ka valla heakorra eest
vastutavale firmale Teho, Ülle
Kübarsepale, kes on hoolitsenud
keskväljaku lillede eest ning ka
heakorrakoordinaator Aarne
Steinbachile.
AIVAR NIGOL,
vallavanem

Äripäeva Valgamaa TOPi
esikolmikus on kaks Otepää
ettevõtet
Juba mitmendat aastat korraldab majandusleht Äripäev igas
maakonnas arengukonverentsi,
kus kuulutatakse välja ka maakonna edukaimad ettevõtted.
Tänavu olid esikohaväärilised
tulemused taas UPM Kymmene
Otepää ASil (Otepää vineeritehas). Kolmandale kohale tõusis
oma majandusnäitajate poolest
põllumajandusmasinate müüja
Trako Valduse AS.
Valla kahe ettevõtte platseerumine esikolmikusse rõõmustab
lisaks firmade juhtkonnale ja
omanikele ka kohalikku omavalitsust. Vallavalitsus õnnitleb
mõlemat ettevõtet ning soovib
edukat arengut edaspidiseks.
AIVAR NIGOL,
vallavanem
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Väikese Munamäe arendajad ja
keskkonnaametnikud tõsises vastasseisus
Milles peitub kahe suusakeskuse arengu takistamise tegelik põhjus?

Juba aastaid on Väikese
Munamäe ümbruse arendamine tekitanud tõsiseid
probleeme looduskeskkonnale, piirkonna mainele, riigi- ja vallaametnikele ning
arendajaile endile. Mõne
nädala eest lahvatas uue tülina kahel naaberkinnistul
toimuv ehitustegevus.
Otepää Teataja on seisukohal, et ümbruskonna
inimestel on õigus teada
probleemiga seonduvaid
asjaolusid. Kas tegemist on
tüüpilise Andrese-Pearu
tüli, valimiseelse võitluse
või millegi kolmandaga, jäägu meist igaühe arvata.
Anso 9 kinnistu omanik Aivar
Kullamaa on alustanud Marguse ojale tiigi rajamist. Selleks
tegevuseks on vallavalitsuselt
ja Otepää looduspargilt saadud
ka vastavad load. Keskkonnainspektsiooni Võrumaa osakonna juhataja kt Rainer Kuuba
on aga seisukohal, et luba on
antud seadusevastaselt ehituskeeluvööndisse ning seetõttu
on inspektsioonil õigus peatada
ehitustegevus ja nõuda algse
olukorra taastamist. Kummaline
on seejures, et keskkonnainspektsiooniga sama ministeeriumi haldusalas olevad Valgamaa
keskkonnateenistus ja Otepää
looduspark on tiigi rajamise
seaduslikuks ja looduskeskkonnale sobivaks tunnistanud. Selle
kohta on olemas ka vastav keskkonnamõjude ekspertarvamus.
Teisalt on viimastel nädalatel
Väikese Munamäe lõunaküljel
toimumas suured maastiku
ümberkujundustööd, mille kohta
puuduvad nii projekt kui kõik
nõutavad load ja kooskõlastused.
Otepää looduspargi juhi Ants
Mangluse väitel on Väikese
Munamäe lõunaküljelt mets
ebaseaduslikult maha raiutud
ning ca 3 meetri sügavuselt ja
6 meetri laiuselt on nõlva sisse
lõigatud uus trass. Eriti räigelt mõjuvad Mangluse sõnul
kaks kasvama jäänud paljaks
laasitud ja kärbitud ladvaga
kuuske, mille külge arvatavasti
plaanitakse kinnitada valgustid. Samuti on ebaseaduslikult
kaevatud valgustuskaabli trass
ning vundamendisüvendid olemasoleva hoone laiendamiseks
ja uue hoone ehitamiseks. Kõik
need rikkumised on esitatud
menetlemiseks Keskkonnainspektsioonile.

Üheks tüliõunaks on Marguse ojale paisutatud tiik. Keskkonnainspektsiooni esindaja Rainer Kuuba ja Väikese
Munamäe arendaja Aare Tamme on vaidlustanud tiigi ehituse seaduslikkuse. Sama tiigi ehitus on ette nähtud
2004. a kevadel kehtestatud Tehvandi keskuse spordirajatiste detailplaneeringuga. Selle dokumendi põhijoonisel
on kirjas ka paisutatav oja osa ning planeeritava tammi asukoht. Anso 9 krundi ehitusõiguses on sätestatud
muuhulgas Kõveroja (Marguse oja) paisutamine ja väikehoone püstitamine. Detailplaneering on aastatel
2001-2004 läbinud kõik seadusega ettenähtud avalikustamise ja kooskõlastamiste etapid. Detailplaneeringu
alusel on koostatud vajalik tööprojekt.

OT ei anna õiguslikku hinnangut kahe arendaja ega ametnike tegevusele. Samas on
erinevad osapooled saanud võimaluse oma
seisukoha tutvustamiseks.

RAINER KUUBA, Keskkonnainspektsiooni
Võrumaa osakonnajuhataja kt: Keskkonnainspektsioonil on praegu menetluses neli seaduserikkumist Väikese Munamäe piirkonnas: mäe lõunanõlvale rajatav uus trass, põhjanõlval elektrikaabli
paigaldamine ilma kaitseala valitseja nõusolekuta,
Marguse ojale tiigi rajamine ning Alamäe kinnistul
ülevoolavad kanalisatsioonitorud.
Väikesel Munamäel toimuva ebaseadusliku ehitustegevuse kohta on pilt selge. Tiigi rajamine oli meile
aga üllatuseks ja esmaseks taoliseks kogemuseks:
tiigi ehitus on keskkonnainspektsiooni kasutuses
oleva informatsiooni põhjal ebaseaduslik, samas on
kõik load olemas.
Tunnistame vajakajäämisi inspektsiooni tegevuses, et tiigi rajamise seadulikkust varem uurima ei
hakanud. Inspektoritelt saadud info põhjal saime
valitsejalt, Otepää looduspargilt, kinnituse, et tiigi
ehitus on seaduslik. Siis aga tuli täiendav info ja
tekkis kahtlus ehituse seaduslikkuses.
Kaitseala valitseja kohuseks on jälgida looduskaitseseaduse ja kaitse-eeskirjaga sätestatud nõuete
täitmist ja teavitada õigusrikkumistest Keskkonnainspektsiooni; ehitusjärelevalvet peab tegema
kohalik omavalitsus.
Väikese Munamäe territooriumil on ka varem
probleeme olnud ning süüdlasi on karistatud.
Otepää looduspargi territoorium torkab muudest
piirkondadest eriti silma arvukate ebaseaduslike
ehitustegevuste tõttu.
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

PEETER AUNAPU, Otepää vallavalitsuse
ehitusjärelevalve spetsialist: Minu hinnangul on
vallavalitsuse väljastatud ehitusluba igati seaduslik,
kuna on läbinud kõik nõutavad kooskõlastusetapid
ja saanud positiivse hinnangu ka keskkonnaekspertidelt. Keskkonnainspektsioon on aga seadnud
ehitusloa seaduslikkuse kahtluse alla, mille kohta
on saadetud vallavalitsusse ka vastavasisuline kiri.
Vallavalitsus tegeleb probleemi analüüsiga ning
hangib juristidelt õigusliku hinnangu ja teeb seejärel
vastava otsuse, kas peatada väidetavalt ebaseadsulik
ehitusluba või mitte.
Seadusest tulenevalt peaks keskkonnainspektsioon
tegelema keskkonnale ja inimeste elule ning tervisele kahjulike tegevuste ärahoidmisega. Marguse oja
ja selle ümbruse korrastamine ei ohusta inimeste
tervist ega keskkonda, pigem parendab seda.

AARE TAMME, Sport 200 International OÜ
juhatuse esimees: Väike Munamägi on minu eraomand. Oma territooriumil võin teha, mida tahan.
Eestis kehtib eraomandi puutumatus, kuid paistiigi
rajamine puudutas ka minu kinnistut ja minuga
keegi seda ei kooskõlastanud. Seepärast pöördusin
politseisse. Vallavalitsuse välja antud ehitusluba
ja looduspargi kooskõlastus [Kullamaale] on täiesti
seadusevastased. Minul on Väikesel Munamäel
suusakeskuse rajamise kohta põhimõtteline otsus
olemas juba 1996. aastast. Praeguste ehitiste kohta
mul vallavalitsuse ja looduspargi kooskõlastusi pole.
Suusakeskus peab lumega hea välja nägema, hooajaväliselt pole suusamäe ilme aga oluline.

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

Trükk:

ANTS MANGLUS, Otepää
Looduspargi direktor: On
kummaline, et keskkonnainspektsioon pole Väikesel Munamäel toimuva ebaseadusliku
ehitustegevuse kohta seisukohta
avaldanud. Samaaegselt asus
keskkonnainspetsioon põhjalikult uurima naabruses asuva
Ansomäe arendaja Aivar Kullamäe tegevust, kes likvideeris
Marguse oja kallastel paikneva
võsa, avas looduslikud vaated
ning rajas paistiigi. Kavandatav
tiik ja teostatud tööd toimusid
Anso 9 ja Kullamaa kinnistute
piires, tiigi rajamine oli kavandatud Tehvandi keskuse detailplaneeringuga. Tööde teostamiseks on olemas kõik vajalikud
kooskõlastused. Koostatud on
tööprojekt ja keskkonnamõjude
ekspertarvamus.
Paistiigi rajamisega ei ohustata
Otepää looduspargi kaitstavaid
väärtusi, vaid hoopis luuakse
uus omalaadne elupaik harivesilikule. Rikastatakse maastikku
valgusele avatud tehisveekoguga,
hoitakse maastik avatuna, tõstes
piirkonna rekreatiivset väärtust.
Võsastunud oja lammialad ei ole
ajalooliselt olnud antud piirkonnas domineerivad, seetõttu ei ole
Marguse oja puhastamine võsast
ning paistiigi rajamine vastuolus
Otepää looduspargi kaitse-eesmärgiga, maastike hoolduse ja
kujunduse põhimõtetaga.
Kokkuvõtlikult – Väikese Munamäe puhul on olemas nii positiivne kui ka negatiivne arendamise mudel.
Otepää Looduspark peab äärmiselt oluliseks, et Sport 200
International OÜ poolt omavoliliselt lagedaks raiutud ala saaks
taas metsastatud ning kasutuses
olev mäenõlv heakorrastatakse.
Täiendavate nõlvadena peame
igati õigeks kasutusele võtta Enn
Mõttuse maa peale jäävad kunagi kasutuses olnud nõlvad.
Ettevõtja Aare Tamme hallatava mäe kohta on olemas Pühajärve vallavolikogu 13.02.1997
kehtestatud detailplaneering,
millega sätestati arengueesmärgid Väikesel Munamäel: rajada
omanäoline ja elav puhke- ja
spordikeskus; võtta kasutusele
mäe loodenõlv (praeguseks kasutuses olev nõlv); suurendada
Väikese Munamäe kui vaatamisväärsuse atraktiivsust ja korrastada lähiümbrus ning anda positiivne eeskuju loodusmaastiku
hoolduse ja keskkonnakaitseliste
abinõude rakendamisele.
Nimetatud detailplaneeringuga ei nähtud ette uue nõlva
rajamist, vaid peeti vajalikuks
säilitada mäe lõunaküljel olev
mets. Täna on arendaja tegevuse
tulemusena rikutud Väikese Munamäe esteetilist vaadet ja haljastust ning maastikku oluliselt
ümber kujundatud, arvestamata
seejuures keskkonnakaitselisi
nõudeid.
Järgmine Otepää
Teataja ilmub
27. oktoobril
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Lustimäe puhkekoht Hellenurmes areneb

Lustimäe puhkekohta on rajatud piknikukoda, kus jõge mööda liikuvad
matkajad kehakinnituseks peatuda saavad. Edaspidi on kavas rajada 380
m pikkune juurdepääsutee ka maismaad mööda.

K

Projekti «Elva jõgi – veetee Emajõe Jõeriiki» raames
ehitatakse Elva jõe veetee Hellenurmest Emajõeni.
Projekt on mahukas: partneriteks on Phare, Vidzeme
ajaloo ja turismi keskus, VVV SA, RMK, Elva linn, Konguta vald, Nõo vald ja Palupera vald. Projekti raames
rekonstrueeritakse keskus-matkamaja ja ehitatakse 9
puhkekohta, üks neist Lustimäele.
Lustimäe taasavastamine sai alguse 2004. aasta
sügisel, mil alustati hooldusraiet. Tänavu jätkati koristustalgutega. Lustimäe taastamise eesmärgil koostati
kohaliku omavalitsuse algatusel detailplaneering, mis
kehtestati juulikuu alguses.
Tänaseks on Valgamaa Keskkonnateenistuse, Phare,
VVV SA ja valla vahenditest jõutud ehitada piknikukoda koos laudade-toolide ja grillirestiga lõkkekohaga,
paigaldatud prügikast ja stend ning rajatud käimla.
Septembris ehitatakse valmis ka ujuvsild stendi juurde,
kus veeturist saab randuda. Projekti lõppedes leiab Elva
jõgi veeturistide poolt senisest aktiivsemat kasutust,
väljaehitatud puhkekohad loovad selleks head eeldused. Edaspidi pääseb Lustimäele paremini ka mööda
maismaad, kui detailplaneeringu järgselt rajatakse 380
m pikkune juurdepääsutee, parkla, viidad ja puidust
trepid mäe jalamile. Sellekohased uued projektid on
juba osaliselt töös ja osa paberile jõudmas. Loodame, et
need saavad ka positiivse vastuse rahastajatelt.
TERJE KORSS,
vallavanem

Tegemistest ja toimetamistest Puka vallas

äesolev aasta on valimisteaasta.
Kätte on jõudnud aeg, kus omavalitsustes valmistutakse kohaliku
omavalitsuse volikogu valimisteks. See
on kindlasti oluline aeg, sest valimistel
volitatakse neljaks aastaks inimesed, kes
teevad otsuseid omavalitsuse tuleviku
määramisel. Need on tähtsad valikud,
kuid kindlasti ei saa jätta valimistuhinas
tähelepanuta igapäevaelu ja arengu küsimusi ning elu peab jätkuma, olenemata
valimistest.
Valla arendamise suunad määratletakse
valla arengukavas. Sellest lähtuvalt oli
käesoleval aastal koostöös Puka spordiklubiga kavandatud alustada staadioni
ehitamisega. Mida on siis tehtud? Juba
mõnda aega tagasi kehtestati Puka puhke- ja spordikeskuse detailplaneering,
milles määrati kultuuri- ja spordirajatiste
asukohad ja ehitamise tingimused. Pikka
aega otsisime detailplaneeringu realiseerimiseks vahendeid ja kirjutasime mitmeid
projekte, lõpuks kandis meie töö vilja ja

sellel kevadel saime staadioni ehitamiseks
650 000 krooni ulatuses toetust PRIAst.
200 000 krooniga oli nõus toetama kultuuriministeerium ning seega oli tööde alustamiseks oluline raha olemas. Pärast projekteerimist ja konkursi korras hinna ning
ehitaja valimist oleme täna nii kaugel, et
ligi 600 000 kroonise omafinantseerimise
lisamisega saame staadioni valmis.
Kuna ehitajatel on käesoleval aastal palju tööd, siis on nendega kokkuleppel võimalik töödega alustada septembris. Kõiki
töid käesoleval aastal lõpetada ei jõua.
Väiksemad tööd lõpetatakse kevadel.
Detailplaneeringus kavandatud rahvamaja remondiks ja vabaõhulava ehitamiseks jätkub rahaliste vahendite
otsimine.
Lisaks staadionile lähevad suuremad
investeeringud sellel aastal veel teedesse
ja koolidele. Sellel aastal remonditi asfaltteid, osade teede remont seisab veel ees.
Aleviku tänavatel vahetati kolm truupi,
sest need olid täiesti lagunenud, uuenda-

mist vajas teekate. Ääre tänava inimesed
küsivad kindlasti, millal saab korda kanalisatsioonitrasside remondiga lõhutud
teekate. Oleme korduvalt rääkinud ehitusfirmaga ja paraku on tööd veninud. Firma
esindaja selgitas, et asfalteerimistööd on
tellitud alltöövõtuna teisest firmast, kes
paraku on andnud korduvalt tähtaegu,
aga ei ole neist kinni pidanud. Nüüdseks
on kokkulepe juba teise firmaga ja loodame, et sügisel saavad tööd ka tehtud.
Koolide remondil andsime võimalikult
vabad käed koolijuhtidele, remonditi
väga erinevaid hooneosasid. Ühes koolis
remonditi põrandaid, teises seinu jne.
Tahaks loota, et võimalus ise otsustada
andis koolidele parima lahenduse.
Praegusel hetkel on töös veel mitmed
suuremad tegevused prügimajanduse
valdkonnas ja keskkonnakaitses, kuid
nendest edaspidi.
HEIKKI KADAJA,
vallavanem

Otepääl avatakse muuseum, ehitatakse
sotsiaalmaja ning uuendatakse rannaparki
Jakob Hurda tuba
täiendab muuseume

kroonise rahatähe sümbolit.
Sageli aga ei tea
noored Jakob
Hurda panusest
Eesti kultuurija ajaloole.
Muuseumiruum avatakse
29. septembril
kell 14.

E

ELK Maarja koguduse pastoraadi hoones
on juba kaks muuseumi:
1996. aastal avatud Eesti
lipu muuseum ning suusamuuseum, mis on saanud
Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni tunnustuse.
Samasse hoonesse on
rajatud avatav Jakob Hurda
mälestustuba, mis kajastab
tema elu ja tegevust Otepääl
aastatel 1872-1880.
Hurt on üks Eesti ärkamisaja suurkujusid ja rahvaluule
koguja. Oma elust veetis ta
Otepääl kaheksa aastat, mis
on olnud väga tähtsad Otepää
kooli- ja kirikuelule.
Uue ekspositsiooni loomine
võimaldab muuta olemasoleva muuseumikompleksi külastajale huvitavamaks ning
tutvustada nii Eesti kui ka
paikkonna kultuurikülgi ja
ajalugu.
Eriti peaks uus muuseumiruum olema huvitav ja hariv
kooliõpilastele, kes tunnevad
Hurta peaasjalikult kui 10-

Sotsiaalmaja rajamise
leping on allkirjastatud

O

tepää vallavalitsus taotles
Kannistiku asumisse sotsiaalmaja rajamise rahastamist
Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise sihtasutuselt KredEx.
Allkirjastatud leping võimaldab saada toetust 1,85 milj
krooni. Vald peab lisama sama
suure summa omafinantseeringut, mis teeb projekti realiseerimise küllaltki keeruliseks.
Tänu edukale projektitööle on
vald olnud sunnitud projektide
omafinantseeringute katteks
kaasama laenuraha. Laenu
võtmine sotsiaalmaja ehituseks
saab toimuda 2006. aastal, kui
oleme tasunud osa varasemaid
laene.

Seetõttu on sotsiaalmaja ehituse alguseks kavandatud järgmise aasta kevad ning maja
peab valmima sama aasta oktoobriks.
Saadame lähinädalatel kirjad
meile teadaolevatele sundüürnikele, et välja selgitada nende
soovid ja vajadused elamispinna
osas. Laekunud vastuste põhjal
koostame maja ruumiprogrammi, et võimalikult vastu tulla
tulevastele üürnikele.
Täna on õigusvastaselt võõrandatud ning tagastatud või
veel tagastamisele kuuluvate
eluruumide üürnikel võimalus
ka ise KredExilt laenukäendust
taotleda, mis aitab oma kodu
rajada neil, kes elavad üürnikena õigusjärgsetele omanikele
tagastatud majades. KredExi
käendus on mõeldud uue eluaseme soetamiseks ning olemasoleva renoveerimiseks. Käenduse
abil langeb omafinantseeringu
nõue 10%ni ostetava eluaseme
väärtusest. See muudab laenu
võtmise sundüürniku jaoks
palju kättesaadavamaks. Täpsem info: abivallavanem Kristjan Rõivassepp, tel 766 4810;
kristjan@otepaa.ee

TEADMISEKS
Töö tugiisikud on ametis Otepää
ja Puka vallas
Kui Sul on probleeme töö leidmisel, Sa ei
tea, kuidas tööd otsida või vajad julgustust
tööandja poole pöördumisel. Kui Sa ei tea,
kuidas kirjutada CV-d, avaldust, kuidas
käituda tööintervjuul. Kui Sa otsid infot
tööturuteenuste, õppimisvõimaluste kohta
või on Sul teisi probleeme, mis on seotud
tööturule naasmisega, siis võid julgelt
pöörduda töö tugiisiku poole, kes saab Sind
aidata. Koos on kergem lahendust leida.
Soovi korral saad osaleda tööklubi kohtumistel, kus saad täiendada oma teadmisi
tööturule konkureerimisel.
Töö tugiisikud võtavad vastu Otepää vallas: Tiina Sarv K 14-17 ja N 9-12; 13-16
tel 5553 4172; Riina Pill T 9-12 ja K 9-11,
tel 512 7248
Puka vallas: Saima Kõvask
K 8-16 ja N 8-16, tel 5345 9681

Otepää vallamaja uus telefonisüsteem
Senise vana analoogjaamaga tuli vallamajja helistajail tihti oodata sekretäri vastamist
kõnele ja kõne edasiühendamist soovitud
ametnikule. Uue süsteemiga saab igale soovitud ametnikule otse helistada.
Otepää vallamaja telefonisüsteem oli maakonnas üks vanemaid, teised omavalitsused
ja riigiasutused on juba varem jõudnud telefonisüsteeme kaasajastada.
Vallavalitsuse uued telefoninumbrid:
766 4800 vallavalitsuse üldnumber (sekretär)
766 4802 vallasekretär Urmas Jaagusoo
766 4804 IT spetsialist Toomas Vahrušev
766 4805 registripidaja Eha Schmidt
766 4806 turismispetsialist Maris Saar
766 4807 spordinõunik Kalmer Tramm
766 4810 abivallavanem Kristjan Rõivassepp
766 4812 heakorrakoordinaator Aarne Steinbach
766 4813 ehitusjärelevalve spetsialist Peeter Aunapu
766 4815 pearaamatupidaja Ülle Veeroja
766 4816 raamatupidaja Helve Matvejeva
766 4817 raamatupidaja Sale Kiuru
766 4818 ajaleht Otepää Teataja toimetus
766 4820 maanõunik Aire Priks
766 4821 maareformi spetsialist Tõnis Täär
766 4822 geoinfo spetsialist Vello Vou
766 4824 linnaraamatukogu
766 4825 sotsiaalnõunik Piret Pensa
766 4826 sotsiaalregistri pidaja Helgi Hõbejärv
766 4827 sotsiaaltöötaja Elle Luhtaru

UUS VALLAAMETNIK

Rannahoone ja park
saavad suurinvesteeringu

M

öödunud nädalal allkirjastati Phare CBC 2003 programmi lepingu projektile «Otepää
rannapargi arendamine aktiivse
puhkuse keskuseks, III etapp».
Projekti maksumuseks on ca
4,2 miljonit krooni ja eesmärkideks on rannapargi, teede-treppide ja olemasoleva rannahoone
renoveerimine, rannapargi alale
välisvalgustuse paigaldamine,
pallimängude väljaku (130x80m)
haljastamine ja jalgpalliväravate
ja väikevormide paigaldamine.
Kavas on ka taastada vabaajaürituste areen, puitlava ja istepingid.
Rannaalale paigaldatakse erinevad atraktsioonid (väikelaste
mänguväljak, liutoru, kiiged,
ronimisredelid, poom). Puhkekohtadesse tulevad prügikastid,
istepingid, jalgrattahoidjad ja
kaks varjualust. Järvele rajatakse ujuvsildade abil 50 meetri
välibassein. Kogu ranna-ala saab
vajalikud infoviidad. Projekti kestuseks on ette nähtud 12 kuud.
AIVAR NIGOL,
vallavanem

ELLE LUHTARU

Elle Luhtaru alustas Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistuses tööd
sotsiaaltöötajana 12. septembril. Tööülesanneteks omavalitsuse lastekaitsealase töö ja erivajadustega inimeste
hoolekande korraldamine.
E-mail: elle.luhtaru@otepaa.ee, tel 766 4827
Sündinud 28. jaanuaril 1969 Tartus. Lõpetanud Tallinna Majandustehnikumi riigi
eelarve eriala (1989), eelnevalt lõpetanud
Otepää Keskkooli 1987. aastal.
Täiendkoolitused: 2004 PRIDE koolitus
tugi- ja kasuperedele, 2005 ESF projekt «Töö
tugiisik Kagu-Eestis- tööhõiveprobleemide lahendamine ja ennetamine kohalikul tasandil
tugiisikute võrgustiku kaudu».
Eelnev teenistuskäik: Valga maakonna maksuameti revident-inspektor, Kodakondsus ja
Migratsiooniamet, Otepää Suusamuuseumi
juhataja kt.
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Otepää

L
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Terviselinn Otepää kutsub taas kõiki rahvusvahelisele autovabale päevale pühendatud
jalgrattamatkale pühapäeval, 25. septembril
kell 12 stardiga Otepää raekoja eest. Trassi
pikkus ca 34 km.
Matk kulgeb mööda Kanepi maanteed Truuta
teeristini, sealt läbi Koigu küla Vidrikele ja
pärast puhkepausi Truuta mõisas mööda Otepää- Valga maanteed tagasi linna.
Rada võib ja saab läbida endale sobivas tempos.
Vajadusel ning probleemide tekkimisel matka
ajal võimalus kasutada ka saateauto abi.
Truuta mõisas kõikidele matkalistele kosutav
tervisesupp, loositakse mitmeid auhindu. Osavõtt kõigile tasuta. Hingame üheskoos looduses
ja laseme loodusel hingata!

A

Rattamatk autovabal päeval

KAS OTEPÄÄL
ON ASJAD KORRAS?
Kuula raadiosaadet «Lõuna»
laupäeval, 24. septembril
algusega kell 10 Raadio Ring
sagedusel 101,7 või 104,7 MHz.
www.louna.ee

I
M
L

I

Parima Otepää nimel
Sinu valimisliit Otepää

A
D

V

M

aailmas pole just palju inimesi,
kellel on oma puu. Ütleb ju vanarahvaski: «Kes on oma elus puu
istutanud, see pole asjata elanud.»
Istutame koos Sinuga kodukohta oma puu.
Selleks kingime Sinule puu, mille saad oma kodukohta istutada. Puude istutamine toimub alates
24. septembrist.

U
T

Noorte meistrivõistlustele mägirattasõidus
antakse start laupäeval, 1.oktoobril kell 12
Karupesa hotelli ees parklas. Registreerimine võistlusteks algab kell 11. Vanuseklassid:
kuni 6a./7-8a./9-10a./11-12a./13-15a./16-18a.
Distantsid vastavalt vanuseklassidele 1-10km.
Kiiver või slemm on kohustuslikud. Medalitega
autasustatakse vanuseklasside I-III kohta tüdrukute ja poiste arvestuses.
Info tel. 554 2648 Kalmer Tramm, 517 5377
Toomas Liiva.

Tule, vali ja otsusta!
Kes või mis peab Otepää elus
muutuma?

Info tel 5345 5570, Ants Manglus

Puud toovad Sinuni Eestimaa
Rahvaliidu kandidaadid Ants
Manglus, Ann Kull, Olev Matt,
Angela Aart,Viivi Hermann,
Arvo-Annes Jägel, Marika Ein,
Peeter Kangur, Jaan-Kaarel
Kukk, Aili Kurvits, Raik Kuusik,
Kalev Lemmik, Rein Metsar, Merle Soonberg, Ilmo Tamm, Külli
Uibo, Ene Vahter.

U

Noorte meistrivõistlused mägirattasõidus

7. oktoobril kell 18
Otepää kultuurikeskuses suur
rahvakoosolek ja -pidu
kell 18-20 «Tähed Otepää poliitikas»
kell 20-24 töötab puhvet ja
degusteerimiseks parimad palad Otepää
tootjatelt
Tantsuks ja meeleoluks
mängib ja laulab duo – Vello Orumets.

Hea otepäälane,

S

Oti-Audentese spordiklubi koostöös Otepää
gümnaasiumiga kutsub kõiki spordihuvilisi
koolituskursusele. Oodatud on nii need, kes juba
aastaid erinevatel spordiüritustel kohtunikena
osalenud kui ka noored, kes tahaksid saada
teadmisi sellest, kuidas üks heal vabariiklikul ja
rahvusvahelisel tasemel spordiüritus sünnib.
Alustame esmaspäeval, 3.oktoobril kell 16
Otepää spordihoone auditooriumis. Esimesel
kokkusaamisel tutvustatakse koolitusprogrammi, lektoreid ning antakse ülevaade spordikohtuniku tööst üldiselt.
Ühtekokku on kavandatud 60 tundi teoreetilist ettevalmistust ning koostöös erinevate
spordiürituste korraldajatega ka sama palju
praktilist tegevust kohtuniku rollis.
Tänu Hansapanga, Otepää vallavalitsuse,
Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu
Nõukogu toetusele on koolituskursus osalejatele
tasuta. Täpsemat infot saate tel 765 5484 (Helle
Tallo) ja 554 2648 (Kalmer Tramm).

A

Koolituskursus spordiürituste kohtunikele

T

Järjekordne suvi on taas ajalooks saanud ning
nagu sügiseti ikka, aeg teha kokkuvõtteid tööst.
Otepää vallavalitsus kutsub taas parimaid
sportlasi ja treenereid pidulikule kokkusaamisele Karupesa hotelli.
Spordihooaja lõpetamine toimub kolmapäeval,
12.oktoobril kell 16. Oodatud on kõik, kes sel suvel esindasid valda maakondlikel ja vabariiklikel
suvemängudel, saavutasid Eesti noorte, juunioride ja täiskasvanute meistrivõistlustel I-III koha
ning osalesid rahvusvahelistel võistlustel.

Otepää rahvaga kohtuvad valimisliit
Otepää saadikukandidaadid.

S

Suvise spordihooaja lõpetamine

kolmapäeval, 5. oktoobril kell 18
suur rahvakoosolek Sihva põhikoolis.

Kutsume Teid,
hea valija, osalema üritustel:
1. oktoobril kell 11 sügisene matkapäev Tehvandil.
Kogunemine peahoone ees. 5 km kas jalgsi kepikõnnis või
rattaga. Igale osalejale kehakinnitus ja meene.
8. oktoobril heakorrapäev. Korrastame Keskuse küla laste mänguväljaku ja
uue kalmistu kabelihoone ümbruse.
Kogunemine mõlemas kohas kell 10. Talgulistele kehakinnitus.
7. oktoobril kell 19 aiandus- ja mesindusmajas eakate puhkeõhtu.
14. oktoobril kell 19 kultuurikeskuses valimissimman.
14. okt kell 22 ööklubis Help disko noortele valijatele.
Kohtumised külades algusega kell 19:
4. oktoobril Sihva seltsimajas (vana koolihoone),
5. oktoobril Vana-Otepää kaupluses.

SÜNNIPÄEVAD
Elfriide Eino Otepää 92
Alide Karu Nõuni 90
Elvi Künnapuu Plika 89
Ella Kikkas Otepää 88
Anastasia Malõševa Otepää 87
Elmar Piho Kastolatsi 87
Heldela Pihl Urmi 87
Helma Taukar Otepää 86
Veera Kokkonen Puka 86
Ester Mägi Nüpli 85
Aino Talv Vana-Otepää 85
Salme Toom Neeruti 85
August Johansoo Sihva 84
Erna Urm Otepää 84
Lehta Kadakas Nõuni 84
Paul Hellenurme Otepää 83
Olev Sisask Sihva 83
Laine Ilves Räbi 83
Tehvania Kõiv Vidrike 82
Õie Suurkask Sihva 82
Leida Milvek Purtsi 82
Aino Aart Otepää 81
Aino Eensoo Sihva 81
Hilda Kasemets Raudsepa 81
Edgar Koosapoeg Otepää 81
Maria Koosapoeg Otepää 81
Salme Tens Otepää 81
Lidia Peterson Puka 81
Janis Beitelis Otepää 80
Hilja Kritt Tõutsi 80
Johannes Nagel Otepää 80
Kalju Roosaar Pilkuse 80
Leonhard Täär Vidrike 80
Olga Uulits Sihva 80
Laine Brikker Komsi 80
Lembit Kattai Otepää 79
Selma Lõhmus Ruuna 79
Kaljo Vahtrus Palamuste 79
Ants Kukk Neeruti 79
Adele Kull Otepää 78
Õie Kutsar Pedajamäe 78
Margarita Golubeva Otepää 78
Helju Orav Otepää 78
Tiio Haljasmäe Arula 77
Eha Talvik Otepää 77
Aino Tõld Otepää 77
Elsa Reidolf Lutike 77
Endla Kikas Otepää 77
Eha Tamm Otepää 77
Heljula Mehine Otepää 76
Hilda Rohtla Otepää 76
Herbert Tõnsing Otepää 76
Einar Leppund Puka 76
Aino Jõemets Rebaste 76
Arno Leesik Purtsi 76
Sonja Mõtsar Palamuste 76
Matrena September Märdi 76
Frieda Margarete Jääger
Otepää 75
Vilma Talumäe Otepää 75
Valve Sillaste Urmi 75
Asta Tamm Atra 75
Harald Jürissaar Pilkuse 75
Endla Kartau Pühajärve 75
Mahta Koppel Vidrike 75
Ants Liiva Arula 70
Helgi-Õilme Parts Otepää 70
Endel Tinno Otepää 70
Hilda-Reet Uibo Otepää 70
Eha Unger Otepää 70
Eha Vahter Kassiratta 70
Milvi Kapp Otepää 70
Ilmar Stamberg Otepää 70
Helve Märtinson Pilkuse 65
Koidula Rähni Otepää 65
Helmut Reidolf Puka 65
Elvi Raudsepp Kibena 65
Vladimir Dosugov Vidrike 65
Helgi Tusti Otepää 65
Vaike Urbmets Otepää 65
Heino Visnapuu Kastolatsi 65
Karl Mõts Otepää 60
Anne Are Otepää 60
Lea Einling Otepää 60

SÜNNID
MARIS PIKK 4. august
MARKO RAGUN 7. august
ANDRA HALGMA 17. august
ROBERT KIKKATALO 30. august
SONJA NÄMI 7. september
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TEADMISEKS
Alustab eelkool
Lastele, kes ei käi lasteaias ja
tulevad kooli 2006. aasta sügisel,
alustab Otepää gümnaasiumis
4. oktoobril kell 12 tööd eelkool
(ruum 207, õpetaja Ene Raak).

Uut hooaega alustab Otepää line-tantsu grupp

Algajaid tantsuhuvilisi oodatakse
4. oktoobril kell 19 Otepää kultuurikeskusesse. Info tel 521 4683.

Võimlemine naistele
Naistel on võimalus võimelda
alates oktoobrikuust teisipäeviti
ja neljapäeviti algusega kell 19
Otepää spordihoone aeroobikasaalis (Miia Pallase).

Laulu- ja tantsuring Nõunis
ootab uusi liikmeid
Nõuni kultuurimaja kooliealiste
noorte laulu- ja tantsuring võtab
vastu uusi liikmeid. Juhendaja Evi
Savi. Info juhendajalt tel 766 3669
või kultuurimajast tel 765 7443.

Hellenurme ansamblisse
kutsutakse uusi liikmeid
Hellenurme kultuurimaja naisansambel ootab uusi lauljaid.
Juhendaja Merike Allik, info tel
5342 4855.

Lasteaed Pähklike teatab
5. oktoobrist algusega kell 11
alustab tegevust koduste laste
mängurühm. Info tel 765 5363.

Invaühingu liikmetele
Mihklipäeva koosolemine ja üldkoosolek toimub 29. septembril
kell 14 Edgari trahteris. Uute
liikmete vastuvõtt kolmapäeviti
kell 9-13 Otepää vallavalitsuses
toas nr101. Vajame sekretär-asjaajajat.

Pühajärve Haridusseltsi
rahvakool
Alustame üheksandat kooliaastat
täiskasvanute kursustega 30.
septembril kell 18 Pühajärve
kooli ruumides.
Kavas on jätkata eelmisel aastal
populaarseks saanud iluaiandusega (õp R. Randoja), turismialase
inglise keele kursuse ja algajate
inglise keele kursusega (õp E.
Kelder). Keraamikakursust hakkavad juhendama T. Tell ja K.
Pajusaar.
Veel on kavandamisel uued
kursused tantsujuhtidele, kangakudumine ja saksa keel (viimane
peale uut aastat). Eelnevalt registreeruda saab tel 766 8555.
Täpsem info kursuste ajakava,
pikkuse ja tasumise kohta kohapeal. Kohtumiseni 30.septembril.

Luutiheduse mõõtmine
Osteoporoosi varajase avastamise
eesmärgil toimub luutiheduse
mõõtmine Otepää perearstikeskuses 28.-29. septembril kell 9-15.
Vajalik eelregisteerimine tööpäeviti kell 8-13 telefonil 765 5560.

Aakre koolis oli tegus suvi
Kolmkümmend mõisakooli
olid lõppenud suvel haaratud
külastusmängust «Unustatud
mõisad». Külastajatele oli avatud ka Aakre kool.
Igal täistunnil toimus jalutuskäik giidiga, mille käigus
pajatati kooli ajaloost ja tänapäevast. Giidi ülesandeid täitis
kooli juhataja Ilme Hõbemägi.
Võimla ruumides pakkus silmailu käsitöönäitus, mille
eksponaatideks olid nii tänaste
käsitöömeistrite näputööd
kui ka sajanditetagused taiesed. Vanim neist pärines 19.
sajandi lõpust. Lisaks võisid
huvilised uudistada väljapanekuid õpilastööde näitusel. Käsitöötoas pakuti külastajatele võimalust
korvipunumises kätt proovida ning lapsed meisterdasid vahvaid suviseid putukaid. Kooli kaminaruumis võttis külastajaid vastu kaardimoor, kes
ennustas tulevikku. Kohvikus pakuti soovijatele
mõnusat suupistet ja keelekastet. Külastuspäevi
aitas meeleolukamaks muuta kohalik lõõtsamees
Aare Rand, kes lisaks ka muhedat juttu puhus.
Igal külastuspäeval toimus kontsert: üles astusid
laululapsed ja rahvamaja tantsurühmad. Külastusmängu käigus viidi läbi ka laste joonistusvõistlus

Suvi möödus Nõuni
külaseltsil kibekiire
töö tähe all

KOP projekti raames sai valmis Nõuni küla
palliplats: kruusakattega võrkpalliväljak ja
korvilaud. Kasutuskõlblikuks sai plats juba
jaanipäevaks. Jaanipäevajärgsel laupäeval
toimus esimene üritus: võrkpalliturniir Põrsas Cup, mis kulges edukalt. Oli 15 mängijat
ning võitis tiim, kuhu kuulusid Toomas,
Kalmer ja Rein. Peaauhinnaks oli 20kilone
põssa. Kuna turniir möödus edukalt, on plaan
muuta see traditsiooniliseks jaanipäevajärgseks ürituseks. Edasi käis mäng läbi suve,
hiliste õhtutundideni. See kinnitas, et projekt
oli vajalik kohalike noorte vaba aja sisustamiseks. Kuna projekt õnnestus kohaliku
rahva ja Palupera valla kaasabil, loodame
seltsi initsiatiivil võtta ette uusi projekte
kohaliku külaelu arendamiseks.
Kellel on huvi Nõuni külaseltsi tegevuse
vastu või soov oma ideid jagada, saab informatsiooni tel 5344 1380 (Ruta Reim) või
e-mailile nouniraamatukogu@hot.ee.
RUTA REIM

«Minu kool mõisas», mille võitjaks osutus külastajate hääletuse põhjal Kersti Margus 4. klassist.
Külastusmäng oli koolirahvale toredaks vahelduseks ja pakkus elevust kõigile osalistele. Külastuspäevade käigus külastas Aakre kooli 370
mõisahuvilist. Viimaseks külaliseks oli Riigikogu
liige Mai Treial, kes jättis külalisteraamatusse
järgmised read: «Tuhat tänu tehtud töö ja nähtud
vaeva eest! Edaspidiseks ikka edu!»
EHA PÄIVISTE,
kooli huvijuht

Tulge homme kino avamisele
Kõik huvilised on oodatud avamisele 23. septembril kell 13, järgneb tasuta animakomöödia
«Elevantsi lugu», kell 18 tasuta Eesti film «Malev» ja kell 20 «Be cool, Chili Palmer on tagasi»
(pilet 20.-)
Otepää kino külastajad on ehk juba märganud, et pilt
ei projitseeru enam õmblustest ja aukudest koosnevale
linasele riidetükile, helikvaliteet on tunduvalt parem ja
saali saab korralikult pimendada ka valgel ajal.
Aasta alguses kuulutas Kultuuriministeerium välja
projektikonkursi «Kinod tagasi», mille mõte on taastada
kinokvaliteeti erinevates kohtades ka väljaspool Tallinna
ja Tartut. Ühtekokku toetati Eesti kinosid enam kui
kahe miljoni krooniga, millest 250 000 krooni eraldati
projekti alusel Otepää kultuurikeskuse kinohelisüsteemide ja ekraani ostmiseks. Tänu Kultuuriministeeriumi
toetusele on projekt tänaseks teostunud. Helisüsteemid
on ehitatud vastavalt Dolby-stereo vajadustele, mis tähendab, et kui tulevikus ka uued stereoheli lugemispeaga
projektorid ja helimuundur hankida, siis on Otepää kino
käesoleva sajandi tasemel. See läheks maksma veel vähemalt teise veerand miljonit.
Sügav kummardus koostööpartneritele: Eesti Kultuuriministeerium; MuMix OÜ; Liivamäe Grupp OÜ; Ilona
Peipsi, Mart Jallai; Ando Meema.

Otepäälased tõestasid taas oma tugevust
10. ja 11. septembril toimusid Otepääl Tehvandi suusahüppemäel
Eesti suvised meistrivõistlused
täiskasvanute vanuseklassis.
Laupäevasel suusahüppevõistlusel võtsid omavahel mõõtu
20 noormeest Eesti eri paigust.
Enim osalejaid oli pärit Otepäält.
Pikimaid õhulende ning ühtlasi
ka kõrgemaid stiilipunkte näitas
Otepää spordiklubi võistleja Jaan
Jüris, kelle pikim katse, mille ta
sooritas esimeses hüppevoorus,
ulatus 69 meetrini. Võistluse
lõpuks kogus Jüris 218 punkti,
millega oli võistluse kindel võitja.
Jaan Jürisele järgnesid Kristjan
Eljand Otepää spordiklubist 181,9

EAKATE PÄEVA KONTSERT
HELLENURMES

Eakate päeva kontsert toimub Hellenurme
kultuurimajas 30. septembril kell 19. Esinevad
tantsugrupp Sirmanod Elvast, ühemeheansambel
Arvo Annuk ja kohalik uus tantsutrupp Helles.

punktiga ning Elva suusaklubi
esindav Illimar Pärn 180,2 punktiga.
Pühapäeva hommikul ronisid 18
poissi Tehvandi suusahüppetorni
kahevõistluse esimeseks alaks.
Hoolimata tugevast tuulest suutsid
kõik võistlejad oma kaks võistlushüpet kukkumisteta sooritada.
Hüpete järel platseerus esimesele
kohale otepäälane Kristjan Eljand,
kelle pikim õhulend oli 73,5 meetrit ning punktisumma kokku
223 punkti. Talle järgnesid enne
viiekilomeetrisele jooksudistantsile minekut Otepää spordiklubi
mees Tamber Pikkor 206,9 ning
veel üks otepäälane - Egert Malts

202,7 punktiga. Kahevõistluse
teise ala järel oli esikolmik järgmine: Tamber Pikkor ajaga 17
minutit ja 1 sekund, spordiklubi
Taevatäht liige Kaarel Piho 17
minuti ning 26 sekundiga ja Egert
Malts ajaga, mis oli napilt üle 19
sekundi. Kristjan Eljand lõpetas
võistluse neljanda ja Priidik Vesi
viienda kohaga. Peakohtunik ning
otepäälaste treener Silver Eljand
oli võistlusega igati rahul. «See,
et esiviisikus oli neli meie poissi,
on väga hea tulemus,» sõnas ta
võistluse lõppedes.
VIIVIKA ELJAND

KULTUURISÜNDMUSED
19. septembrist Pühajärve
puhkekeskuses Margus Rumpi
maalide näitus «Sõnumid Eesti
maastikult»
22. septembril kell 20 Otepää
kultuurikeskuse kinos põnevik
«Sin city» (pilet 20.-)
23. septembril kell 13 Otepää
kultuurikeskuses kino uue helisüsteemi ja ekraani pidulik
avamine: 13.00 «Elevantsi lugu»
(tasuta); 18.00 «Malev» (tasuta);
20.00 «Be cool, Chili Palmer on
tagasi» (20.-)
23. septembril Pühajärve
puhkekeskuses ans Nukker
Kukeke
24. septembril Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri Valve
29. septembril kell 18 ja 20
Otepää kultuurikeskuse kinos
animakomöödia «Madagaskar»
(pilet 20.-)
30. septembril Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
1. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Günf
6. oktoobril kell 20 Otepää kultuurikeskuse kinos
ulmepõnevik «Maailmade sõda»
(pilet 20.-)
7. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
8. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Kolmen
8.oktoobril algusega kell 8
toimub Puka rahvamaja esisel
spordiplatsil sügislaat
14. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Nukker Kukeke
15. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
21. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
22. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Günf
22. oktoobril 18 Otepää kirikus «Hingemuusika» kontsert,
Madis Kari (klarnet) Kadri
Ploompuu (orel)
28. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri Valve.
29. oktoobril Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein

Eksliibriseklubi liikmetele
Neljapäeval, 22. septembril
kell 19 saame kokku kultuurikeskuses.

«Hingemuusika» Otepää
Maarja kiriku kontserdid
Hingemuusikat saab Otepää
kirikus kuulata iga kuu kolmandal laupäeval kell 18.
Järgmised kontserdid: 15.
oktoobril Madis Kari (klarnet),
Kadri Ploompuu (orel); 19. novembril Sigrid Orusaar (flööt),
Meelis Milli (kitarr). Piletid
toetustena Maarja kogudusele
(25.-, 10.-).
Kontserdisarja «Hingemuusika» Otepääl korraldab PL
Muusikute Toetusfond koostöös
Otepää Maarja koguduse, AS
Pühajärve Puhkekodu ja Eesti
Kultuurkapitaliga.

SÜGISPIDU EAKATELE

1. oktoobril kell 14 Otepää kultuurikeskuses
• Külla tuleb ENE ERGMA
• Toimub memme-taadi valimine.
• Muusikat pakub Anne Adams
• Üritus kõigile tasuta!
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DETAILPLANEERINGUD

AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
1. Otsustati võtta laenu sihtsuunitlusega Otepää keskkatlamaja
küttelao ehituse kaasfinantseerimiseks.

Otepää vallavalitsuses
1. Otsustati määrata ühekordne
abiraha 31 vallaelanikule.
2. Otsustati muuta Kolga tee
33 katastriüksuse elamumaa
sihtotstarbeks ärimaa 100% .
3. Otsustati jagada: Kötsi katastriüksus ja Viinamäe katastriüksus.
4. Otsustati sõlmida üürileping
Triin Paomehega, sõlmida
üürileping Neeme Uiboga, äriruumi üürileping Valgamaa
Tööhõiveametiga.
5. Otsustati vastu võtta Vidrike
küla Oru kinnistu detailplaneering.
6. Otsustati väljastada ehitusload: Arvo Kondimäele üksikelamu püstitamiseks Savikoja 5 maaüksusel, Venjamin
Zlobinile üksikelamu rekonstrueerimiseks Munamäe tänav
4 Otepää, OÜle Jaotusvõrk
OÜle Matman kuuluva Jaanukse
kinnistu liitumisühenduse 0,4kV
kaabelliini ehituseks, ASile Pühajärve Puhkekodu A-korpuse
lugemistorni ehituseks, OÜle
Otepää Oskar sõnnikuhoidla
rekonstrueerimiseks Oskari
maaüksusel, Tiit Tatterile üksikelamu püstitamiseks Kevade
4a Otepää, ASile Otepää Veevärk keskkatlamaja biokütuse
hoidla püstitamiseks Kopli 6a
Otepää, Toomas Teinile suvila
laiendamiseks Väike-Oru maaüksusel.
7. Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Puhkus Nuustaku
kuuluvale puhkemaja Härmamäe ja Helbemäe maaüksustel,
Indrek Kapile kuuluva elamule
Liivaaugu maaüksusel.
8. Otsustati väljastada kirjalik
nõusolek OÜle Genur majutushoone püstitamiseks Lepiku maaüksusel, OÜle Otepää Oskar
piirdeaia püstitamiseks Tamme
pst 22 Otepää, Otepää Looduspargi Administratsioonile
Pühajärve matkaraja ja Apteekri
metsaraja väikevormide püstitamiseks, Otepää Looduspargi
Administratsioonile lasteraja

püstitamiseks Pühajärve külas,
Mirli Kondimäele korstna ja
kamina ehituseks Vana-Otepää
korterelamus nr 1, Toomas
Teinile abihoone püstitamiseks
Väike-Oru maaüksusel.
9. Otsustati väljastada majutusettevõtte tunnistus FIE Andra
Mieländerile kuuluvale Mäe
Puhkemajale.
10. Otsustati erastada maa ostueesõigusega Riivo Liinile.
11. Otsustati muuta Otepää
vallavalitsuse 30.09.2004 korralduse nr 2-4-568 «Õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamine
Gunnar Kirsimäele» punkti
nr 1.
12. Otsustati lõpetada üürileping
Neeme Uiboga.
13. Määrati lapse sünnitoetus
vallaelanikule.
14. Otsustati väljastada projekteerimistingimused OÜle Jaotusvõrk OÜle Relaxor kuuluva
Punsu maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduseks; Janek
Morosile hotelli, asukohaga
Valga mnt 23a/23b ehitusprojekti
koostamiseks; Peep Purile elamu ja kõrvalhoonele Pühajärve
tee 42 ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Matman elamu ja
abihoone Jaanukse maaüksusel
ehitusprojektide koostamiseks,
ASile Eltel Networks raadiolingi masti ja ATJ sidekanali
sisestuse Kääriku maaüksusel
ehitusprojekti koostamiseks,
Anti Ootile elamu ja abihoone
Järve maaüksusel ehitusprojektide koostamiseks, ASile Eltel
Networks Kääriku lokaalvõrgu
rekonstrueerimiseks Kääriku
ja Sihva külas ehitusprojekti
koostamiseks, Inga Penzlinile
elamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks Nurme tn 18
Otepää, OÜle Jaotusvõrk ASi
Otepää Veevärk 10kV võrgu ümberehitamiseks Kopli 6a Otepää
ehitusprojekti koostamiseks.
15. Otsustati Gregor Enrike
Lalli lastetoetuse maksmise
peatamine ja jätkamine.
16. Otsustati maksta ranitsatoetust 42 vallaelanikule.
17. Otsustati määrata puudega
inimese toetus kahele vallaelanikule.
18. Otsustati määrata hooldaja
ühele vallaelanikule.

Puka vallavalitsuses

Puka vallavolikogus

1. Maksti kahele isikule lapse
sünni puhul sünnitoetust.
2. Hooldus lõpetati ühel isikul.
3. Anti nõusolek erastamiseks:
Vello Matjuninile Ruuna ja Plika külas Sule maaüksus 49,99 ha;
Jumek ASile Ruuna ja Plika külas Suurefarmi maaüksus 28,60
ha; Tiiu Viirale Palamuste külas
Mooritsa maaüksus 22,0 ha.
4. Anti nõusolek õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastmiseks:
Vaino Tiidtule Plika külas Turbasöödi maaüksus 7,7086 ha.
5. Nõustuti Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt ASile Elektriteenused jäätmeloa andmisega.
6. Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega Urmas
Hurtale elamu ehitamiseks
Soontaga külas asuvale Nauska
maaüksusele.
7. Jagati Kibena külas asuv
Musina katastriüksus kaheks
maatükiks – Ala-Musina ja Musina.
8. Nõustuti metsa raietööde teostamisega (raadamisega) RMK
Aakre metskonna metsakvartalitel seoses Jõhvi–Valga maantee teetrassi laiendamisega
kokku 0,83 ha ning Liinihoolduse
Eesti OÜl ja Eesti Energia OÜl
Põhivõrk kokku kuueteistkümnel
kinnistul.
9. Nõustuti ehitusloa väljastamisega Maive Sinijärvele Kähri
külas Kure talus elamu ehitamiseks; Erametsa Halduse OÜle
Soontaga külas Greete kinnistul
puurkaevu, pumbamaja, väliskanalisatsiooni, välisvesivarustuse,
kiviparkett- ja asfaltkattega teede ja platside ehitamiseks.
10. Anti nõusolek Erametsa
Halduse OÜle Soontaga külas
Greete kinnistul vee erikasutuseks seoses paadisilla ja paadikanali ehitamisega, puurkaevu
rajamisega ja heitvete puhastussüsteemide paigaldamisega.
11. Nõustuti kasutusloa väljastamisega OÜle Jaotusvõrk
Ilmar Ufferti elamu liitumiseks
madalpinge kaabelliiniga, pikkus
146 m.

1. Moodustati valimiste jaoskonnakomisjon koosseisus:
esimees Harri Irv; liikmed Niina Piirisild, Renna Kiin, Reili
Kangro, Ene Miljan, Maiu Püüa,
Piret Müür, Anneli Uffert ja
asendusliikmed Maire Käämer,
Marina Kala.
2. Otsustati taotleda Puka valla
munitsipaalomandisse Oona ja
Koosa kruusakarjäärid.
3. Kinnitati Puka valla 2005.
aasta eelarve muudatused.
4. Kehtestati Puka valla jäätmevaldajate registri asutamise ja
registri pidamise kord.

Palupera vallavolikogus
1. Otsustati osaleda MTÜ Nõuni
Loodus-ja Arenduskeskuse
asutamises.
2. Kehtestati Palupera valla
jäätmehoolduseeskiri.
3. Otsustati võtta pangalaenu
500 000 krooni.
4. Suurendati 2005. aasta eelarvet 613 903 krooni võrra.
5. Lisati Palupera valla teeregistrisse avalikult kasutatav tee
nimetusega kooli ringtee ja jäeti
välja Keldu-Tsura teest 1350 m
pikkune teelõik.
6. Nimetati valimiste jaoskonnakomisjoni nr 1 esimeheks
Anne Tutk ja liikmeteks Eda
Järvet, Maimu Noorhani, Merike
Terve, Tiina Viiding, Tiia Voolaid
ja reservi Mare Allev.
Nimetati jaoskonnakomisjoni
nr 2 esimeheks Arno Maranik
ja liikmeteks Maria Lall, Nikolai Metslind, Hilja Tamm, Anne
Viks ja reservi Vaike Viks ja
Tarmo Viks.

Palupera vallavalitsuses
1. Anti korraldus projekteerimistingimuste väljastamiseks Räbi
külas Järvepera kinnistule
majavalduse projekteerimiseks.
2. Anti korraldus ühekordsete
toetuste andmiseks summas
10 400 krooni.
3. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Hellenurme
mõisa pargi maa maksumus ja
määrati maa sihtotstarve.
4. Anti korraldus parkimiskaartide väljastamiseks kahele
puudega inimesele.

Nõuni koolimajas tegutseb MTÜ Nõuni
Loodus- ja Arenduskeskus
Palupera vallavolikogu
otsustas 8. septembril
osaleda MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskuse
asutamises.
MTÜ eesmärkideks on
põhikirja projekti järgselt:
• keskkonna- ja looduskaitsealase tegevuse propageerimine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine, loodusõppe
korraldamine;
• kohaliku elukeskkonna parandamine, piirkonna konkurentsivõime tõstmine ning
piirkonna külastusvõimaluste mitmekesistamine ning
külaliikumise edendamine;
• piirkonna loodus-, matka-,
ja kultuuriobjektide tutvustamine;

• kohaliku ettevõtluskeskkonna elavdamine;
• rahvuskultuuri ja rahvusliku käsitöö propageerimine
ning sellelaadsete teadmiste
kogumine ja levitamine;
• integreerida ühiskonda
isikuid kes on jäänud kõrvale
aktiivsest elust, toetades
neid moraalselt ja psühholoogiliselt, andes informatsiooni
ja võimaldades eneseteostust
ning koolitust;
• sotsiaalsete erivajadustega
isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas
kohanemisele kaasaaitamine;
• laste ja noorte huvihariduse omandamise võimaldamine, luues seeläbi võimalusi
ja tingimusi lapse tervise
hoidmiseks ja tugevdami-

seks, soodustades tema
emotsionaalselt kõlbelist
sotsiaalset ja kehalist arengut ning noorte vaba aja
veetmise korraldamine ning
erinevate võimaluste pakkumine;
• koostöös kohalike omavalitsustega projektide ja
programmide ning kavade
koostamine ning elluviimine ja muude eesmärkidega
kooskõlas olevate ülesannete
teostamine;
• arengukavade ja projektide
ning programmide elluviimist toetavate koolituskursuste, k.a täiskasvanute
kursuste korraldamine;
• spordi- ja kultuuriürituste,
kontsertide, seminaride, infopäevade korraldamine.

Otepää vallavalitsus teatab,
et Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringuga kavandatavate
tegevuste keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on
läbinud avaliku väljapaneku ja
arutelu. Strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Otepää ajaloo
teemapargi detailplaneering, mille
eesmärgiks on Otepää piirkonnas
turismi arendamine läbi Otepää
ajaloo teemapargi rajamise Linnamäe piirkonda. Otepää ajaloo
teemapargi detailplaneeringuga
kavandatavad tegevused ei tekita
piiriülest keskkonnamõju.
SMH aruande avaliku väljapaneku perioodil kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Otepää vallavalitsusele ei esitatud.
Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 3.- 17. oktoobrini 2005
Otepää vallavalitsuses ja Otepää
valla koduleheküljel http://vald.
otepaa.ee/.
Avalik arutelu toimub 20. oktoobril 2005 kell 15 Otepää vallavalitsuses.
Tamme-Juusa detailplaneeringu
eskiisvariandi tutvustus

Valminud on eskiislahendus Sihva külas Tamme-Juusa kinnistu
detailplaneeringule. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala
planeerimine puhkemajanduse
arendamise eesmärgil, ehitusõiguse alade määramine, servituutide
vajaduste välja selgitamine ja maa
sihtotstarbe muutmine. Eskiisvariandi tutvustamine toimub 28.
septembril 2005 kell 15 Otepää
vallavalitsuses.
Kehtestatud on järgmised detailplaneeringud:

Vidrike küla Oru kinnistu
detailplaneering. Planeeritav
maa-ala asub Voki järve ääres.
Kinnistu omanikeks on Kätlin ja
Evelin Metsar. Detailplaneeringu
eesmärk on kinnistu jagamine ja
ehitusõiguse alade määramine elamu-suvilakomplekside rajamiseks.
Läbi planeeringu määratakse servituutide seadmise vajadus.
Otepää linnas Oru tn 10 kinnistu detailplaneering. Kinnistu
omanikuks on OÜ Vilgemar. Detailplaneeringu eesmärk on 0,6 ha
kinnistu jagamine ja ehitusõiguse
alade määramine.
Arula küla Madsa Puhkeküla
detailplaneering. Kinnistu omanikuks ja arendajaks on MTÜ Eesti
Spordiselts Kalev. Detailplaneeringu eesmärk on polüfunktsionaalse
turismi- ja spordikeskuse väljaarendamine.
Algatatud detailplaneeringud:

Vallavolikogu eraldas MTÜle Nõuni Loodusja Arenduskeskus sisseastumismaksuks 100
krooni ja liikmemaksuks 25 krooni.
Palupera vallavalitsusel lubati sõlmida
Nõuni algkooli hoone osas moodustatava
mittetulundusühinguga Nõuni Loodus- ja
Arenduskeskus kasutusvalduse leping tähtajaga 10 aastat.
Sama vallavolikogu otsuse järgselt teeme
ettepaneku kõigile asjast huvitatud isikutele mittetulundusühingu Nõuni Loodus- ja
Arenduskeskus asutamisel osalemiseks. Mittetulundusühingu asutamiseks peab olema
vähemalt 2 liiget.
TERJE KORSS
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Otepää ajaloo teemapargi detailplaneering hakkab jõudma lõpusirgele

alume vastav kirjalik teatis
(juriidilistel isikutel üldkoosoleku otsus, koos esindaja määramisega) saata Palupera vallavalitsusele hiljemalt 23. septembril
2005 aadressil 67502 Valgamaa
Hellenurme sjk.

Otepää vallavalitsus on algatanud Sihva küla Uue-Juusa kinnistu
detailplaneeringu. Planeeritava
ala suurus on 3,01 ha. Maa omanik
ja arendaja Ilmar Kokk. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada ehitusõiguse ala määramise
võimalus.
AIRE PRIKS,
maanõunik

Palupera vallas
Palupera vallavolikogu 8.09.2005
otsusega nr.1-1/05/22 taotletakse Palupera valla munitsipaalomandisse Hellenurme külas asuv
Hellenurme Mõisapargi maa-ala
suurusega 7, 7032 ha. Maa on vajalik tagamaks võimalusi sotsiaalobjektide haldamiseks, sihtotstarbega
100% sotsiaalmaa (Ü).
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Pilkuse järvel kihutasid
laevamudelid

Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid
1. Nimi 2. Ametikoht 3. Asutus 4.
Ametipalk 5. Kinnisvara 6. Registrisse kantud sõidukid 7. Aktsiad,
osad jms 8. Pangaarved 9. Võlad
pankadele 10. Muud varalised kohustused.

Otepää vallavolikogu liikmed
1. Aarne Steinbach 2. Volikogu
liige 3. Otepää Vallavolikogu 4. ei
ole 5. Kinnistu Otepää linnas 6. Ei
ole 7. AS Bach aktsiad 310 tk kokku,
nimiväärtuses 100 krooni tk 8. SEB
Ühispank ja Hansapank - arveldusarved 9. Hansapanga eluasemelaen
480 000 krooni 10. Ei ole

Suurimate paatide start on antud. Edasi sõltub kõik juba mudelisti oskusest juhtida
oma laevukest ning paadi vastupidavusest. Seekord jäi karikas Eestisse.

Möödunud laupäeval toimusid
Otepää lähedal Pilkuse järvel siinkandis uudse tehnikaspordiala –
laevamudelismi karikavõistlused.
Kohalesaabunute seas oli 11 Eesti
ja 9 Läti paati. Võistluste peakorraldaja Priit Sala sõnul õnnestus
esimene võistlus Pilkusel igati – ilm
oli soodne ja kõik osavõtjad jäid nii
koha kui korraldusega rahule. Umbes meetripikkused laevamudelid on
võistlejatel enamasti omavalmistatud. Edasiviivaks jõuks kasutatakse
väikseid sisepõlemismootoreid, paadid
on raadio teel juhitavad. Mudelid jagunevad omakorda mootori töömahu
järgi nelja klassi. Sõidetakse kindla
aja sees poidega tähistatud rajal nö
ringide arvu peale.

Eelnevate nädalate jooksul ehitasid
laevamudelismi entusiastid omavahenditega uue silla ning puhastasid
umbekasvand järve kalda kõrkjatest
ja kändudest. Looduspargi spetsialistide hinnangul on taoline tegevus
järve kaldal sobilik. Tänu laevamudelistidele sai räpane järveäär korda,
avanes ilus vaade järvele ning nüüd
on meeldiv võimalus teistelgi huvilistel järve ääres ujuda või kalastada.
Pilkuse järve ääres on vastehitatud
silla läheduses ka puhkeplats, millelt
õnnetuna vaatab vastu lagunenud
kiik. Loodetavasti leiab külakogukond
koostöös omavalitsusega endas tahet
ja energiat järveäärse piirkonna edasiseks korrastamiseks.

PALUPERA TEATED
Esitage veenäidud õigeaegselt
OÜ Palu-Teenus tuletab oma klientidele Palupera vallas meelde, et igakuiselt tuleb tarbitud veekoguse näidud teatada hiljemalt järgneva kuu 1.-5.
kuupäeva jooksul. Võimalused selleks: kirjuta nimi, näit ja kuupäev paberile
ning vii teade OÜ Palu-Teenus postkasti. Üks postkast asub Nõunis kontorihoones ja teine Hellenurmes 8 korteriga ridaelamu seinal. Võid ka helistada
tel 502 3095, 522 6235 või 766 1226 (telefon+automaatvastaja).
Samuti palume kohe likvideerida võlgnevused kommunaalteenuste eest.

Eelarvetaotlustest Palupera vallas
Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2006. aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahenditest,
esitada taotlused 24. oktoobriks Palupera vallavalitsusele. Lisaks taotleja
andmetele tuleb taotluses ära näidata ürituse raames toimuvad tegevused,
eelarve ja teised toetajad, taotletav summa ja vastutaja. Üritused peavad
toimuma Palupera vallas või olema vallaga seotud. Eelistatud on taotlused,
mis leidnud/taotlevad kaasfinantseeringut ka mujalt.

Eel- ja kooliealiste laste vanemad!
Kui soovid oma last 2006. aasta jooksul paigutada lasteaeda, huvikooli või
-ringi Hellenurmes, Elvas või Otepääl, siis teata oma kavatsusest oktoobrikuu
jooksul kirjalikult Palupera vallavalitsusele.

Edgari pood ja trahter
annab teada:
Meil on müügil: pirukad: (liha-, vorsti-,
singi-, viineri- ja porgandi-) ning kohupiimapontšikud; salatid; šnitslid; muud liha- ja
vorstitooted.
Ettetellimisel valmistame kringleid ja torte.
Meil valmib kõik vajalik teie peolauale.
Pood avatud: E – R 8-18; L 9-15; P –
Trahter avatud: E – K 9-19; N – L 9-22;
P 10 – 19.
Olete oodatud!
Müüa lõhutud küttepuud (lepp, 50 cm)
Hind 320 kr/ m3 (käibemaksuta)
Transporditasu kokkuleppel
Info tel 775 2018 ja 503 2438

NÕUNI
TAIMEKASVATUS

Teeme Otepää
piirkonnas
sügiskündi,
sõnnikuvedu,
ja heakorratöid.
Müüme
söödateravilja.

1. Miia Pallase 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Ei
ole 6. Sõiduauto Volkswagen Golf
1990.a 7. Ei ole 8. Hanapank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole
1. Mati Salundi 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Kinnistu Otepää vallas 6. Ei ole 7.
Ei ole 8. Hansapank - hoiuarve 9.
Ei ole 10. Ei ole
1. Rein Pullerits 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Korter Tartu linnas; korter Tartu
linnas; elamu Nüpli külas; ½ elamut
Otepää külas 6. Sõudepaat Bella
1985; sõiduauto Lada Niva 2001 7.
ORT Tehnoülevaatus osak 250 tk
nimiväärtus 1000 krooni; Trako Valduse AS A aktsia 32 tk nimiväärtus
10 000 krooni; Otepää Reiter OÜ
osak nimiväärtus 1000 krooni; Saku
Õlletehas aktsia 46 tk nimiväärtus
10 krooni; Marlon OÜ osak, nimiväärtus 1000 krooni; Sanwood AS A
aktsia 107 tk nimiväärtus 5000 krooni; Sanwood Treipuit aktsia 200 tk
nimiväärtus 1000 krooni; Vallai AS
A aktsia nimiväärtus 3500 krooni;
Vallai B aktsia 53 tk nimiväärtus
3500 krooni; Medex AS A aktsia
nimiväärtus 1000 krooni; Otepää
Metall AS 49875 tk nimiväärtus 10
krooni 8. SEB EÜP - arveldusarve,
SEB EÜP- arveldusarve (valuuta),
Hansapank - arveldusarve 9. SEB
EÜP 1 114 600 krooni; OÜ TüriBelest 500 000 krooni 10. Ei ole.
1. Aivo Meema 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Elamumaa Otepää linnas; ärimaa
Otepää linnas 6. Sõiduauto Ford
Focus 2002 7. Ei ole 8. Hansapank
- arveldusarve 9. Hansapank 415 000
krooni 10. Ei ole.
1. Ilmar Haak 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Elamumaa Otepää linnas, maatulundusmaa Otepää vallas 6. Sõiduauto
Volvo 460 1995, sõiduauto Mazda
626 1990 7. AS Nordest A 839 tk nimiväärtus 500 krooni. 8.Hansapank
- arveldusarve; Hansapank - väärtpaberiarve; Hansapank - krediitarve
9. Ei ole 10. Ei ole.
1. Kaja Aidla 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Korteriomand Otepää linnas 6. Sõi-

1. Maie Niit 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Korter Otepää vallas 6. Sõiduauto
Volkswagen POLO Peugeot 2004 7.
Ei ole 8. Ei ole 9. Ei ole 10. Ei ole
1. Riho Raave 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Maatulundusmaa Otepää vallas 6.
Sõudepaat KSA-242 1981, sõiduauto
Opel Vectra 1992 7. SEB Ühispank
- pensionifond progressiivne 3581.78
krooni; Seesam Elukindlustuse AS
vabatahtlik pensionikindlustus
väärtusega 20 804.52 krooni 8. EÜP
- tähtajaline hoius, EÜP - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole.
1. Evi Lill 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5. Ei
ole 6. Ei ole 7. Ei ole 8. Hansapank
- arveldusarve, SEB Ühispank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole
1. Jüri Kork 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Kinnistu Otepää vallas, kinnistu
Otepää vallas 6. Ei ole 7. AS Pühajärve Puhkekodu lihtaktsia 638 tk
nimiväärtus 1000 krooni, AS Otepää
Golf A aktsia 36 tk nimiväärtus 1000
krooni, OÜ Pühajärve Paat 1 osak
8. Hansapank - arveldusarve; SEB
Ühispank - arveldusarve ja krediidiarve; Nordea Pank - arveldusarve;
Eesti Väärtpaberikonto - arve 9. SEB
Ühispank 180 000 krooni 10. Eesti
riik - hüpoteek 750 000 krooni.
1. Andres Arike 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Korter Otepää linnas, ½ kinnistust
Palupera vallas, kinnistu Otepää
linnas, kinnistu Otepää linnas 6.
Ei ole 7. OÜ Revelek osak 180 tk
nimiväärtus 100 krooni, OÜ Aripalte
osak 150 tk nimiväärtus 100 krooni,
AS Avallone Lõuna-Eesti A-aktsia
10 tk nimiväärtus 25 000 krooni,
OÜ Avallone klubid osak 9 tk nimiväärtus 50 000 krooni 8. SEB EÜP
- arveldusarve, Hansapank - arveldusarve, SEB EÜP väärtpaberikonto
9. Ei ole 10. Ei ole
1. Neeme Ernits 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Korteriomand Otepää linnas, kinnistupiirkond Valga 6. Mootorratas
XLH 1100 1987, veoauto GAZ 52-04
1964 7. Emitent OÜ Vana-Mustmetsa 1 osa, nimiväärtus 20 000
krooni 8. Hansapank - arveldusarve,
laenukonto, kogumispensionikonto;
SEB Ühispank - arveldusarve, EVP
konto 9. Hansapank 15 900 EUR 10.
Ühisliisingu liisingleping.
1. Helle Kuldmaa 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Korteriomand Otepää linnas 6. Ei
ole 7. Ei ole 8. Hansapank - arvelduskonto 9. Ei ole 10. Ei ole
1. Valdur Sepp 2.Volikogu liige 3.

Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Kinnistu Otepää linnas 6. Sõiduauto
Pontiac Sunbird 1985, sõiduauto
Volkswagen Passat 1991, sõiduauto
Ford Sierra 1989 7. Holy Lake Arengud OÜ aktsia 8 tk nimiväärtus 1000
krooni 8. Hansapank - arveldusarve
9. Ei ole 10. Ei ole
1. Neeme Nurmoja 2. Volikogu
liige 3. Otepää Vallavolikogu 4.
Ei ole 5. Kinnistu Urvaste vallas;
kinnistu Otepää vallas, kinnistu
Otepää linnas 6. Ford Sierra 1988,
Audi 100 1984 7. Ei ole 8. SEB Ühispank - arveldusarve, krediidiarve;
Hansapank - arveldusarve 9. SEB
Ühispank - eluasemelaen 150 000
krooni 10. Ei ole.
1. Jaanus Raidal 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Elamumaa Otepää vallas; korteriomand Tartumaal 6. Ei ole 7. Ei ole
8. Hansapank - arveldusarve, SEB
Ühispank-arveldusarve 9. Ei ole 10.
Ühisliising.
1. Alar Arukuusk 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Kinnistu Tartumaal 6. Ei ole 7. Ei
ole 8. SEB Ühispank - arveldusarve,
Hansapank - arveldusarve 9. SEB
Ühispank eluasemelaen 70 266,75
EUR 10. Ei ole.
1. Rein Vikard 2. Volikogu liige
3. Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Kinnistu Otepää linnas 6. Ei ole 7.
AS Ikar aktsiad 941 tk nimiväärtus
1000 krooni 8. Hansapank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole.
1. Luule Saar 2. Volikogu liige 3.
Otepää Vallavolikogu 4. Ei ole 5.
Ei ole 6. Ei ole 7. Otepää Oskar OÜ
osak 53 tk, nimiväärtus 3000 krooni
8. SEB Ühispank - arveldusarve 9. Ei
ole 10. Ei ole.

Otepää Vallavalitsuse liikmed:
1. Piret Pensa 2. Sotsiaalnõunik 3.
Otepää Vallavalitsus 4. 8025 krooni
5. Korteriomand Tõlliste vallas 6. Ei
ole 7. Ei ole 8. Hansapank -arvelduskonto, krediidikonto, Ego kaart, kogumispensionikonto; SEB Ühispank
- arvelduskonto 9. Õppelaen - Hansapank 11 377.56 krooni; Õppelaen
- Hansapank 7 071.41 krooni, Ego
kaart 15 000 krooni 10. Ei ole.
1. Ülle Veeroja 2. Pearaamatupidaja 3. Otepää Vallavalitsus 4. 8000
krooni 5. Korteriomand Haapsalu
linnas 6. Ei ole 7. OÜ Frant osak 2
tk nimiväärtus 100 krooni 8. Hansapank - arveldusarve, krediitarve;
SEB Ühispank - arveldusarve, krediidiarve 9. Ei ole 10. Ei ole.
1. Aire Priks 2. Maanõunik 3. Otepää Vallavalitsus 4. 7000 krooni 5.
Kinnistu Pühajärve külas; 1/2 kinnistust Kanepi vallas 6. Sõiduauto
Chrysler 2002 7. Ei ole 8. Hansapank
- arveldusarve, SEB Ühispank - arveldusarve 9. Ei ole 10. Ei ole.

Rõõmu ja muret Sa jagasid meiega.
Kahju, et iial ei tule Sa tagasi..

Mälestame unustamatut abikaasat,isa, venda, vanaisa, vanavanaisa

SALE-ADELE LAUL
15.VII 1921 – 22.VIII 2005

Tel 765 7418, 506 4609

duauto Volkswagen Vento 1995 7.
Ei ole 8. SEB Ühispank - hoiuarve,
SEB Ühispank - investeerimishoius
9. SEB Ühispank - eluasemelaen 64
494 krooni 10. Ei ole

ANTS ZUPPING
2. I 1934 - 6. IX 2005

SERGEI SOLODOVI
2.X 1925 - 21. V 2001

80.sünnipäeval.
Abikaasa, poeg Andres perekonnaga, õde
Lilian lastega, poeg Aleksandri tütar Katrin tütre
Deniga, pojapojad Kristjan ja Ingo perekondadega.
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Oktoobrikuus
Oti pubis
HAPPY HOUR!
kell 19 - 21
alkohoolsed joogid – 50%

Laste sünnipäevad
uues kuues –
uus menüü ja ette
tellimisel võimalus
tutvuda hotelliga!
Endiselt pakume võimalust tähistada Teie elu
olulisi sündmusi nii meie
ruumides kui ka Teie poolt
valitud paikades.
Hotell Karupesa
Info tel 766 1500

ReeDe Villa Ilusalong
Pühajärve tee 3 Otepää

T – R 9 -18
L 9 -14
juuksur, kosmeetik,
pediküür, maniküür, küünetehnik,
massaaž,solaarium,
kreemipood
Uudis!
Soodsad solaariumi
100 minuti kaardid

HOOAEG JÄLLE ALANUD!
TULE VESIAEROOBIKASSE
E ja K kl 11
T ja N kl 19
Kohtumiseni trennis!

Info ja aegade tellimine
tel 766 3606

Info 766 5555

Suvist jumet aitavad säilitada meie solaariumid!

www.alion.ee
pakub teile võimalust osta soodsate hindadega tuntud
kaubamärkidega uusi rõivad ja lastejalatseid
T-särgid alates 39.- kr

Trikotaazsärgid alates 42.- kr

Topid alates 65.-kr

Pintsakud meestele 330.- kr

Pikad püksid alates 144.- kr Lühikesed püksid 49.- kr
Seelikud alates 63.- kr;

Teksad alates 256.- kr

Laste ketsid 80.- kr,

Sandaletid lastele alates 42.- kr

Pidulikud kleidid

Kvaliteetsed pildiga T-särgid

Ja muud huvitavat

Kaubamärgid: Yessica, Debbie Morgan, C&A, Next, Pilot, H.K.A,
George, M&S Mode, Reebok, Merrell, Yonex jt

Kauplusladu avatud: T ja R 12-18
Teistel aegadel kokkuleppel tel. 524 2745

Asume: Nõuni külas Otepää-Tartu mnt 8. km-l maantee ääres
Nõuni küla keskusehoone II korrusel (Jälgige reklaame- sinist värvi
autoremonditöökoja hoone ja toidupoega samas majas)

Tööstus ostab
ÕUNU ja
AROONIAID

* LEHEPUHURID- IMURID
* KERGKÄIVITUSEGA
MOOTORSAED JA

Eelregistreerimine ja info: 767 9660, 517 4059

MURUTRIMMERID

Valgamaa, Aakre AS BACULA

Tule ja tutvu!

TÖÖ
AS Parmet pakub tööd

metallitööpinkide operaatoritele ja
tootmistöölistele
Väljaõpe kohapeal.
Eeliseks eelnev töökogemus sel alal.
Töökoht Otepääl.
CV saata faksile 766 9440, helistada 766 9444
või tulla kohale.

TÖÖ
Lasteaed Pähklike
pakub osalise koormusega tööd
liikumisõpetajale.
Info tel 765 5363

TÖÖ
Hotell Karupesa restoran otsib teenindajat.
Sooviavaldus ja CV
saata/tuua hiljemalt
30.09: Tehvandi 1A,
Otepää, 67406

Kruusa müük koos transpordiga. Tel 736 7384; 513 4647.
Müüa puitbriketti kojuveoga. Tel 5342 9630.
Müüa meevurr. Tel 5332
6707, 765 5579.
Müüa lapse narivoodi. Üleval voodi, all riiulid, kapp ja
kirjutuslaud. Otepää lähedal.
Hind 1800 kr. Tel 5342 1809.
Üürin maja või korteri
Otepääl, poole aasta rent
sulas kätte. Tel 5819 2760.
Soome keel algajatele. Tel
522 9661.

Suvekaupadel suvelõpuhinnad!
E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890
Firma Nikpo teeb katlamaju, keskküttesüsteeme ja
santehnika töid. Garantii.
Tel 506 8509.
Vajatakse vannitoa plaatijat Otepäält 10 km Valga
suunas. Tel 516 2661.
Soovitakse osta Otepääle
väiksemat 2- või 1-toalist
korterit keskküttega majas. Soovitav I, II korrus. Tel
799 6091 (õhtuti).
Seoses omaniku surmaga
ära anda kolli ja krantsi segu noor emane koer.
Võtjale vaevatasu. Samuti

Valga põik 3
Otepää
otsivad kodu kolm vallatut
kassipoega. Info telefonil
5667 6151.
Müüa maja Puka alevis Otepää mnt 31. Tel 5556 8974.
Ostan talu või vanema
maamaja Otepää lähedal.
Tel. 564 58425; 435 8570
Üürin Otepääl 1-2toalise
korteri. Tel 5330 1235.
Rendile anda pind ca
140m² Otepää linnas. Tel
5373 9012.
Ostan küttepuid. Tel 766
3697 või 525 1936.

Lipuväljak 22a avatud
uus rõivakauplus.
Rõivad nii meestele
kui naistele.
Avatud:
E-R 10-18
L
10-16
P
suletud

• Müüa ehituslikku
saematerjali, välisvoodrilauda ja järgatud küttepindu.
• Ostame kuusepalki.
• Osutame saekaatri
teenust.
Tel 529 5948

OÜ ELVE
Munamäe tn 8
Otepääl

EHITUSMATERJALIDE
KAUPLUSE
TÜHJENDUSMÜÜK

1. okt - 15. okt
Hinnad soodsad!
Kes ees, see mees!

Ökoteh OÜ
TE Kariner korraldab
Otepää kultuurikeskuses,
Virulombi 2
3.okt ja 9.dets kl 14
TOIDUHÜGIEENIKOOLITUSED
Osavõtutasu 400 kr + km.
Tunnistus.
Registreerumine tel 688
8688, 512 1539

OSTAB kasvavat metsa ja maad ning metsakuiva palki
MÜÜB ehituslikku
saematerjali
Tel 505 6829
www.okoteh.ee

