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Üleriigilised käsitööpäevad
tõid Otepääle üle 250 huvilise

P

äev algas Otepää Maarja kirikus
VRKK lipu sisseõnnistamisega,
kavandatud rongkäik asendus
heitliku ilma tõttu bussisõiduga kirikust kultuurikeskusesse. Kõik järgnev sujus plaanipäraselt. Tervitajate
hulgas oli Valga maavanem Georg
Trašanov, Otepää vallavanem Aivar
Pärli, kultuuriministeeriumist Eino
Pedanik ning Soome Käsitööliidu
kauaaegne juht Marketta Luutonen, kes soovisid osalejaile sisukaid
päevi.

2007. aastal möödub 15 aastat
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
taastamisest, mis oligi konverentsi
esimese poole teemaks. ERKLi juhatuse esinaine Liivi Soova meenutas tolleaegse Eesti Kodutööstuse
Edendamise Keskseltsi asutamist,
toetudes asutamiskoosoleku protokollile ja tutvustades saalist inimesi,
kes tänaseni jätkuvalt seltsi tegevust
edendavad.
Konverentsi teise poole teemaks
oli „Rahvarõiva pealisrõivas”.
Kuulajad said sisutiheda ülevaate
nii Soomes kui ka Eestis 18.-19.
sajandil kantud rahvarõiva pealisrõivaist. Väga hästi täiendas
seda teemat ka õhtune rahvarõivademonstratsioon
Igor Tõnuristi kommen-

taaridega. Õhtu päädis simmaniga
rahvusliku muusika saatel tantsu
lüües ja maitsvat pidusööki-jooki
nautides.
Kahel päeval oli välja pandud
erinevaid näitusi. Väga suure huvi
ja heakskiidu sai Laine Vettiku isikunäitus, mis paistis silma ideedeja tehnikarohkusega. Konverentsi
peateemat ilmestas Anu Randmaa
koostatud rahvarõivaste näitus.
Saalis olid eksponeeritud allakirjutanu rahvuslikud graaﬁlised
tööd, mis kandsid ühisnimetajat
„Kasvamine”.
Teise päeva sisuks olid praktilised tegevused, toimusid erinevad õpitoad ja maakondade laat.
Korraldajaile meeldiva üllatusena lisandus kavandatud töötubadele osalejate initsiatiivil mitmeid
improviseeritud meistrikodasid.
Kultuurikeskus oli nagu käsitööliste meka.

2x AVE KRUUSMAA

Valgamaa Rahvakunsti ja
Käsitöö Keskselts (VRKK)
võõrustas 4. ja 5. mail
Otepää kultuurikeskuses
käsitööpäevadele saabunud
rohket osavõtjaskonda.
Tõsise võimeteproovi
kahe päeva jooksul said nii
korraldajad kui ka Otepää
kultuurikeskuse töötajad. Kultuurikeskuse ruume ja võimalusi kasutati
101protsendiliselt.

Aeg lendas märkamatult ja pidulikul päevade lõputseremoonial
tõdeti üksmeelselt päevade kordaminekut. Tänu osalejaile ütlesid
korraldajate nimel Marge Tadolder
ja Liivi Soova ning Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Jagati aukirju-meeneid ning teatepulga järgmisteks käsitööpäevadeks 2008. aastal sai Põlvamaa.
Esimese konverentsipäeva lõpetuseks oli kõigil osalejatel võimalus giidi abil tutvuda Otepää
vaatamisväärsustega. Teine
päev pakkus soovijaile võimaluse koduteel külastada
erinevaid käsitöökodasid
Valgamaal: Otepää kan-

gasteljetuba, Sangaste käsitöötare,
Lüllemäe rahvaõpistut, Karula naisseltsi, Valga käsitöökeldrit.
Üritust toetasid ERKL, Rahvakultuuri keskus, Kohaliku Omaalgatuse
Programm, Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital, Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää
vald. Suur tänu kõigile, kes käsitööpäevade kordaminekule nõu ja
jõuga kaasa aitasid!
Järgmine suurem käsitööalane
ettevõtmine on augustikuu esimesel
pühapäeval juba 11. korda toimuv
Otepää käsitöölaat. Selleks jõudu
Otepää naisseltsile!
Käsitööpäevade korraldajate nimel
AVE KRUUSMAA

raamatukogu ruumide laiendamine raekoja esimesel korrusel.
Kultuuriminister käis ka Otepää
muusikakoolis ja spordihoones.
Otepääga tutvumise lõpetas minister Tehvandi spordikeskuses. SA
Tehvandi Spordikeskus juht Alar
Arukuusk rääkis tehtust ja plaanidest.
Valmivast suusahüppetornist avanev vaade muudab Tehvandi mitte
ainult Lõuna-Eesti tähtsaks spordivaid ka turismiobjektiks.
OT
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Kultuuriminister käis Otepääl tutvumisreisil
Kultuuriminister Laine Jänes külastab Valgamaad. Ta kohtus Valga ja
Otepää juhtidega ning külastas
Tehvandi Spordikeskust.
Valgas selgitas minister kohtumisel Valga linnapea ja volikogu liikmetega, miks Eesti on sattunud olukorda, kus kõige tähtsam objekt on
üks skulptuur.
Otepääl ei kulutatud pronkmehele aega. Kohtumine vallavalitsuse
ja vallavolikogu liikmetega algas
valla hetkeseisu ja arenguplaanide
tutvustamisega.
Seejärel kujunesid peamisteks
vestlusteemadeks Otepää kultuurikeskuse renoveerimine ja linna-

Ema äratab unest üles.
Rõõmus olen tema süles.
Ema toimetab köögis.
Ema toob lauale söögi.
Ema silitab mu juukseid.
Ema peletab mu nuukseid.
Ema küll sa oled heaSeda tean ja meeles pean!
MAIT KÄOS, Palupera põhikooli 2. klass

“Minu emme”- Merylin Terve

Lipu õnnistamine – 4. mail õnnistati Otepää Maarja kirikus Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu lipp. Ees kirikuõpetaja Jüri
Stepanov, lippu hoiavad Eike Karo, Ott Kartau, Grete-Ann Tadolder, vasakul taamal käsitööpäevade korraldajad Marge
Tadolder ja Liivi Soova.

Laine Vettik oma kätetöö keskel.

Ema

Kultuuriminister Laine Jänes (keskel) tutvumas Otepää raamatukoguga. Pildil on ka Otepää volikogu
esimees Aivar Nigol ja volikogu kultuurikomisjoni esimees Luule Saar.

Õnnitleme kõiki
emasid emadepäeva puhul!
Tuntud inimesed
innustavad liikuma
Esmaspäevast on Eestis näha liikumisharrastuse teavituskampaania “Eestimaa liigub!” plakatid, millega Kultuuriministeerium, Eesti Olümpiakomitee
ja ühendus Sport Kõigile kutsuvad
inimesi sportima.
Kampaania „Eestimaa liigub!” peab
aitama kaasa liikumisharrastuse kiiremale levikule elanikkonna seas. Selle
tulemusena peaks
kolme aasta pärast
tervisespordiga regulaarselt ja aktiivselt tegelema 45%
Eesti elanikest ehk
umbes pool miljonit
inimest. Võrdluseks:
hetkel saab piisaval
määral sportlikku
koormust iga neljas
Eesti elanik.
Teavituskampaania on mõeldud igas vanuses inimestele. Noortele suunatud sõnumi
„Liikumine teeb kauniks!” kandjaks on
popmuusik Lenna Kuurma, keskealisi
innustab sõnumiga „Liikudes suudad
rohkem!” sportima ettevõtja Tarmo
Noop ning vanemaealistele on eeskujuks sõnumiga „Liikumine annab elujõudu!” laulja Uno Loop.
Lisaks on avatud kodulehekülg
www.trimm.ee, kus igaühel on võimalik oma füüsilisi võimeid testida,
erinevate spordialade kohta lisateavet
koguda ja nende hulgast endale sobivaim sportimisviis valida.
OT
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Rõngu – Otepää teel algas remont

PLANEERINGUD
Planeeringud Otepää vallas
Algatatud on Otepää külas Teeääre kinnistu
detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja
on E.E.L.K. Otepää Maarja Kogudus. Planeeringu
eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala
suurus on 4,61 ha.
Algatatud on Otepää linnas ja Otepää külas
Ületee kinnistu detailplaneering. Planeeringu
algatamise taotleja on E.E.L.K. Otepää Maarja
Kogudus. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe
muutmine. Planeeritava ala suurus on 9,72 ha.


AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati anda Audiomedia OÜle luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
Pühajärve Laululaval ja Pühajärve rannapargis
avalik üritus Pühajärve Jaanipäev 2007 toimumisajaga 23.06.07. a. kell 18.00-24.06.07.a kell
04.00; MTÜle Otepää AMS luba korraldada
Otepää valla haldusterritooriumil 19. mail
2007.a. ajavahemikul 8.00-15.00 Aianduse
Kevadlaat toimumiskohaga Otepää AMS maja
esine väljak ning Jaani ja Hurda tänav; MTÜle
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts
luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 04.05.2007 kell 10.00-15.00 seoses
Üleriigiliste Käsitööpäevadega rongkäik algusegs Otepää kiriku esine ja lõpp-punktiga
Otepää Kultuurikeskuse park.
Otsustati väljastada taksoveoluba FIE Priit
Mehisele (Mehine).
Otsustati väljastada sõidukikaart FIE Priit
Mehisele (Mehine).
Otsustati kinnitada riigihanke “Sihva küla
reoveepuhasti ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine” pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
Otsustati kinnitada riigihanke “Heakorrateenuse ost Otepää vallas” pakkumistoimingute
läbiviimise komisjoni otsused.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää turupaviljoni ehitus” pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
Otsustati anda luba OÜle 1Partner
Kinnisvara Tallinn paigaldada reklaamtahvel
suurusega 1x1m Arula mõisa fassaadile; OÜle
Prodask paigaldada reklaamtahvel suurusega
1x2m Nuustaku Pubi sissesõidutee risti.
Otsustati pikendada AS Postimees reklaamtahvli 5x2m, asukohaga Tatra-Otepää- Sangaste
mnt teemaal.
Otsustati kehtestada Otepää valla haldusterritooriumil 02. maist 2007. a kuni 30. juunini
2007. a. ajutine liikluskord.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Urban
Mark Ugandi hotelli püstitamiseks Otepää linnas Tartu mnt 4; OÜle Jaotusvõrk Vaateratta
10/0,4kV alajaama ümberpaigutamiseks ja rekonstrueerimiseks; OÜle Jaotusvõrk Hariduse
alajaama 0,4kV maakaabelliini ehituseks Otepää
linnas Tehvandi tn 9; Kerli Leetsaarele elamu
püstitamiseks Otepää linnas Koolitare tn 16;
ASle Otepää Veevärk vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude rajamiseks Otepää linas Palupera
teel ning Tartu maanteel; Kaie Sallokile elamu
laiendamiseks Otepää linnas Mäe tn 17.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Faber
kuuluvale külalistemajale Gaia maaüksusel
Truuta külas.
Otsustati määrata projekteerimistingimused
OÜle Jaotusvõrk 0,4 kV elektrivõrgu rekonstrueerimise, asukohaga Pedajamäe ja Otepää küla,
Otepää linn Palupera tee ning Võru tn, ehitusprojekti koostamiseks.




MIS JUHTUS
Nüpli järvest leiti uppunu
Esmaspäeval, 7. mail tõid päästjad Otepää vallas asuvast Nüpli järvest kaldale
uppunud inimese surnukeha.
Isiku tuvastamise ja sündmuse asjaolude uurimisega tegeleb politsei, teatas
päästeamet.
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O

tepääl Palupera teel käivad valgusfoorist suunaga
Rõngu poole (Pika tänava
ristini) ulatuslikud teetööd. Vee- ja
kanalisatsiooni-trassi paigaldamise
tõttu on liiklus suunatud ümbersõidule Piiri tänava kaudu. Torutöödega alustati aprillis ja need peaksid
lõppema juunis.

Tegemist on osaga RõnguOtepää-Kanepi tee remonditöödest. Töid kogu 19,34 km teelõigul alustati 2. aprillil ja lõpptähtajaks on järgmise aasta 30. juuni.
Rõngu poole sõites on näha, et
osa uusi truupe on juba paigal-

datud. Ehitajatel on kavas selle
aastaga teha kruusatee valmis,
et siis tuleval aastal panna sellele
asfalt.
Täielikult uuendatakse teekate,
laiendatakse muldkeha, parandatakse tee pikiproﬁili, rajatakse
uued truubid ja kraavid ning
õgvendatakse Palu ja Miti kurve.
Palule, kus Tartu suusamaratoni
rada ületab Otepää-Rõngu teed,
ehitatakse suusatunnel.
Otepää linna jääval teeosal
vahetatakse asfaltkate, rajatakse
3,7 km valgustusega kergliiklusteed, paigaldatakse äärekivid,

ehitatakse välja kanalisatsiooni- ja
veetrassid.
Jalakäijatele ja jalgratturitele
mõeldud valgustatud kergliiklustee Otepääl algab Pedajamäelt ja
lõpeb nn. Peda baasi juures.
Samasugune valgustatud kergliiklustee (900 m) ehitatakse ka
Paluperra, raja valgustusega seotud kulud katab Palupera vald.
Tehnovõrkude väljaehitamise
ﬁnantseerimisse on kaasatud ka
Otepää, Rõngu ja Palupera vald.
Otepää vald osaleb töödes ligi viie
miljoni krooniga.

Vargused Otepääl
Ajavahemikul 20.03.2007 kuni 06.05.2007
murti Otepää vallas Vidrike külas sisse
ühte majja ja maja kõrvalhoonetesse, kust
varastati kööginõusid, kaks madratsit, oksakäärid Fiskars ja mitmesuguseid esmatarbeesemeid. Vargusega tekitatud kahju
on 10 000 krooni. Politsei algatas juhtunu
uurimiseks kriminaalmenetlust.
Ööl vastu 07.05.2007 varastati Otepääl
Munamäe tänaval ühe maja juures
seisnud haagise tagumised tuled. Lõhkumisega tekitatud kahju on 900 krooni.

OT







Otsustati määrata ühekordset abiraha 18
vallakodanikule.
Otsustati sõlmida korteri üürileping K. P
ga.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 12.04.
2007 korraldus nr 2-4-219.
Otsustati määrata Otepää valla munitsipaalomandis oleva elumaja, asukohaga Pühajärve
tee 14 Otepää linn teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks 275 m²; hoonetekompleksi, asukohaga Tartu mnt 2 Otepää linn, teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 2842 m²; Voki keskkatlamaja teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
ligikaudu 0,3 ha.








Nii algas emadepäeva traditsioon

Eesti Energia teatab

Idee sündis Ameerikas möödunud sajandi alguses.
Ajaloost on teada ka algataja, õpetajanna Ann Jarvis,
kes oma ema teisel surma-aastapäeval (1907. a.) kutsus oma lähikondseid tähistama emade mälestuspäeva. Samal ajal tegutses Jarvis emade ühenduse
loomisega. Tollase organisatsiooni peaeesmärkideks
sõnastati: “paremaid emasid, paremaid kodusid,
paremaid mehi, paremaid naisi”. Traditsioon
levis kiiresti kogu Ameerikas. 1914. aastal määras
Kongress maikuu teise pühapäeva ametlikult emadepäevaks.
Eestis olid emadepäeva mõtte algatajaiks naiste
karskusliikumise juhtivad tegelased. 1906. aastal
asutatud Eesti Karskusliidu juurde loodi 1923. aastal Naiste Karskusliit, kelle “pääsihiks oli karskusteadmiste levitamine ja süvendamine naiste hulgas”.
Naiste Karskusliit tõi Eestisse kodukasvatusliikumise
mõiste ja pühendus perekonnaõpetuse arendamisele. Eriti laienes see suund möödunud sajandi
30ndail aastail, mil tolleaegne mõiste “kodukasvatus” sai ka ametliku ideoloogia koostisosaks.
Esimene emadepäeva koosviibimine Eestis korraldati 1922. aastal Uderna koolimajas, kus oli naiste
karskusliikumise ühe tulevase liidri Helmi Mäelo lapsepõlvekodu. Organiseerijate ootused said igati ületatud: “üllatuslikult avanesid inimeste peidetud tunded ja nähtus tahe nende üksteisega jagamiseks”.

Aprilli algusest on Eesti Energia kliendihaldur Marko Hank üks kord nädalas, reedeti kell 9-16 Otepää ja selle lähiümbruse
kliente teenindamas kohapeal, st. Otepää
alajaama kõrval asuvas hoones.
Otsus tuua oma esindaja Otepääle kindlal ajal kliente teenindama on tingitud
piirkonna kiirest arengust ja klientide soovist. Elektriga seotud asju tahetakse ajada
elektriala asjatundjaga kohapeal. Varem
said kliendid teenindaja poole pöörduda
meie Kagu piirkonna klienditeenindustes
- Põlvas, Võrus ja Valgas. Need teenindused on avatud klientidele muidugi ka
edaspidi ja seda viiel päeval nädalas, st.
esmaspäevast reedeni.
Peamised teemad, milles kliendihaldur
kliente kohapeal nõustada saab:
- liitumistaotluste vastuvõtmine,
- nõustamine liitumisega või võrgu
ümberehitusega seotud küsimustes,
- võrgu- ja elektrilepingute sõlmimine.
Kliendihaldur ei võta vastu elektrimakseid.
Neid saab endiselt tasuda klienditeenindustes, kui kindlasti kohapeal maksta
tahetakse.
Soovitame ka klientidele mugavamaid
viise arvelduseks, mispuhul saab kasutada iseteenindavaid ja pangakanaleid,
nagu e-teenus internetis, pangaga otsekorraldusleping ja internetipank. Näidu
teatamiseks on võimalus ka SMS-i teel,
samuti e-teenus.

Pühapäeval, 13. mail kell 16.00 korraldavad
hobikoor Lepalind ja Otepää Naisselts
kultuurikeskuses EMADEPÄEVA KONTSERDI.

Otepää Muusikakooli KEVADKONTSERT
toimub teisipäeval, 15. mail kell 18.00
kultuurikeskuses.

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Esimese üle-eestilise emadepäeva korraldamiseks
pöördus Naiste Karskusliit 1923. aastal üleskutsega
oma liikmete ja teiste naisorganisatsioonide poole
ning sama aasta 3. juunil tähistati Eestis emadepäeva ligi kahekümnes paigas.
Teise ülemaailmse emadepäeva eel (1924. a.) andis
Naiste Karskusliit välja kava-vihiku, kus seisid täpselt
kirjas juhised ja ja eesmärk: “Emadepäeva siht ja eesmärk on laste ja vanemate vahekorra ligendamine,
iseäranis aga tähelepanelikkuse ja austamistunde
kasvatamine emade vastu, kes seda oma suure tööga
võrreldes väga vähe tunda saavad... Emadepäeva
mõiste katsutagu iseäranis koolides õpilastele selgeks
teha... Emadepäev peab olema noorte tööpäev.”
Samas pakuti emadepäeva tähistamise kava: enne
lõunat peetakse emadele kõikides kirikutes jumalateenistus, peale lõunat peaksid nii organisatsioonid kui ka koolid korraldama pidulikud koosolekud. Kõnelejaid võiks olla kaks ja kõned ei tohiks
olla pikad ega igavad. Koorilaulude kõrval soovitati laulda ka ühislaule. Päevast soovitati teha ühispilt ja saata see Naiste Karskusliidule. Pilte hakkas
ühtejärge avaldama ajakiri “Eesti Naine”. See Eesti
Karskusühingu häälekandja hakkas ilmuma 1924.
aastast. Iga maikuu number pühendati emadepäevale.
(Emadepäev läbi aegade, Perioodika va., 1994)

Laupäeval, 19. mail kell 19.00 esitab
Tobiase Keelpillikvartett
Otepää Maarja kirikus klassikalist muusikat.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.

Tasuta

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. mail.
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Algklasside matemaatikaolümpiaadi tulemused

Kümme aastat rahvakooli
Pühajärve Haridusselts loodi juhatuse esimees
Ene-Mall Verniku ideena 2. aprillil 1996. Asutajaliikmeid kogus tollane koolidirektor kokku 9. Praegu on seltsil 40 liiget ja 10 aastat tegutsenud täiskasvanute rahvakool 340 lõpetanuga. Kõik need
aastad on kooli juhtinud Ene Kelder.
27. aprillil tähistas Pühajärve Haridusseltsi Rahvakool oma 10. sünnipäeva piduliku aktusega.
Haridusseltsi tegevusest rääkis Ene-Mall VernikTuubel, rahvakoolist ja praeguseks juba 14 eriala
pakkuvast täiskasvanute koolitamisest Ene Kelder. Emotsionaalse peatüki lisas originaalse kavaga rahvalauludest kultuuriõppe spetsialist Ene
Lukka-Jegikjan.
Haridusseltsi looja tunnustab eriliseks kolleegiks
oma oskuste ja järjekindluse poolest Ene Keldrit.
Ta on oma koolis kõige elujõulisemana hoidnud
inglise keele kursust, lisaks jätkub energiat ja
ideid rahvusvaheliste programmide avastamiseks
ja juhtimiseks. 2003. aastal sai Ene Kelder Valgamaa Täiskasvanute Aasta Koolitaja tiitli.
“Alguses poleks ma ise ka uskunud, et Eesti eri
paigust leiame endale koolitajaid – tõelisi professionaale ja oma ala fanaatikuid nii paljudele erialadele,” räägib Vernik-Tuubel. Õpetajaid on lisaks
kohalikele Tartust ja Räpinast. “Tõeliseks krooniks
tuli meile oma suure oskuse- ja õppejõupagasiga
graaﬁk Agu Kivi Otepäält,” kostab loetelu lõpuks.
Kooli aastapäeva eel tegi väga suure töö raamatupidamises seltsi liige Heli Noorsalu. “Nõuavad ju Euroopa Liidu projektid ja ka 2005. aastast
alanud Vabaharidusliidu projekt ÕPE ülimat täpsust ja korrektsust aruandluses ja rahaasjades,”
lisab Ene-Mall Vernik-Tuubel, kellele kuulub Eestimaa Aasta Koolitaja tiitel 2000. aastast, tänukirjaga tunnustas tehtut ka Otepää vallavalitsus.
AILI MIKS

Soovijatele konsultatsioonid 14.-23.
maini esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
16.45-17.30 ning teisipäeviti ja reedeti
kell 17.30-18.15.
Info tel. 7655 109

Otepää Muusikakooli lõpuaktus toimub
laupäeval, 19. mail kell 15.00
kultuurikeskuses.
ERAKOGU

Valgamaa 2.-4. klasside matemaatikaolümpiaadil
osales 156 õpilast, neist 2. klassidest 55,
3. klassidest 49 ja 4. klassidest 52 õpilast.
Meie piirkonna lastest olid edukamad:
2. klass:
1.Markus Punnar (Otepää G., õp. Ene Must)
5.Kenno Ruukel (Otepää G., õp. Ene Must)
6.Priit Peterson (Pühajärve PK., õp. Anneli Teder)
7.-8.Merly Teder (Otepää G., õp. Heli Laikask)
7.-8.Karel Tilga (Puka KK., õp. Marju Sarapuu)
3. klass:
7.Anu Saaremäe (Pühajärve PK., õp. Aili Aigro)
4. klass:
1.Sten Teemant (Otepää G., õp. Kaja Oja)
4.-7.Henriette Rehelem (Otepää G., õp. Kaire Ojavee).

Otepää Muusikakooli
vastuvõtukatsed toimuvad 28. ja 29. mail kell
11.00-19.00.

Konkursi parim ansambel oli Viljandi Muusikakooli Stuudio.

Laulukonkurss “5 viimast”
sai viieaastaseks
27.-28. aprillil toimus Otepää gümnaasiumis
viies eestikeelseid laule ning Eesti autoreid
propageeriv lauluvõistlus.
“5 viimast” on konkurss, mida paljudest teistest Eestis toimuvatest lauluvõistlustest eristab kõikides esitatud lauludes kõlav eesti keel
ning Eesti autorite loodud meloodia. Just see
nišš on toonud konkursile aastate jooksul palju
fänne ja osalemishuvilisi.
Kahe päeva jooksul astus võistlustulle 60
noort ja andekat solisti ning 5 ansamblit Eesti
eri paikadest. Repertuaar ulatus Valgre laulust
“Muinaslugu muusikas” Elmar Liitmaa rokilike viisideni. Enamiku moodustasid siiski Eesti
heliloojate kullafondi kuuluvad palad.
Vanusegrupis 12-14aastat tunnistati kolmanda koha vääriliseks Viljandist pärit Kerli
Kivilaan. Teise koha pälvis Eva-Lotta Kivi.
Võitjaks kuulutati Kikerpuu laulu “Punab pihlakaid” esitanud Stefania Airapetjan, kelle võimas häälematerjal rabas publikut seda enam,
et tegu oli nii noore lauljaga.
Publiku vaieldamatu lemmik 12-14aastaste
hulgas oli Mariann Õmblus, kelle žürii tunnistas kõige artistlikumaks esinejaks. Seega läksid
nooremas vanusegrupis kõik kolm auhinnalist
kohta ning ka publiku lemmiku tiitel Viljandi
laulustuudiosse “Viva la musica”, mille juhendajaks on Hedi-Kai Pai.
15-16aastaste neidude seas jagunesid auhinnalised kohad järgmiselt: kolmandaks laulis
end Tea Sööt; teise koha saavutas Laura-Liisa
Käis Tartust ning parim oli taas Viljandi neiu

Keit Triisa. Temale kuulus ka selle vanusegrupi
publiku lemmiku tiitel.
Vanemas vanuserühmas (17-19a.) võidutses
Triin Kalvistu lauluga “Minna lihtsalt nii”. Talle
järgnesid eelmisel aastal Grand Prix`i võitnud
Rita Liiver Viljandist ning kolmanda koha pälvinud Adeele Sepp Tõrvast. Publikut lummas
kõige enam andekas otepäälane Ott Kartau,
kes oleks väärinud ka kõige päevakajalisema
laulu esitamise preemiat Siiri Sisaski loo “Mis
maa see on?” veenva ettekandmise eest.
Ansamblite arvestuses kuulus kolmas koht
Minimuusikali Laulustuudiole Tallinnast. Teise
koha vääriliseks hindas žürii Valga ansambli
DKW. Esikoha pälvis Viljandi Muusikakooli
Stuudio Valgre laulu “Sinilind” põneva seade
eest. Publiku lemmikuks osutus DKW.
Žürii, kuhu kuulusid kontsertide korraldaja
Jüri Makarov, muusikalilaulja Rolf Roosalu,
Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateadlane
Kadri Steinbach, Georg Otsa Muusikakooli
pop-jazzlaulu tudeng Marvi Vallaste ja Otepää
gümnaasiumi esindajana Eliisa Soome, otsustas
tänavu Grand Prix`d mitte välja anda.
Lisaks auhinnalistele kohtadele tunnistati
siiski eripreemiate vääriliseks järgmised osalejad: 5. klassi õpilane Rauno Loit – parim
otepäälane, Henri Käärik – žürii eripreemia,
Ott Kartau – “Viva la musica” eripreemia,
Laura-Liisa Käis – “Viva la musica” eripreemia, Deivi Kivi – “Lootuse preemia”, Hedi-Kai
Pai – parim juhendaja.

Lõpetajad:
Marju Meema- klaver (õp. Anne Are)
Viljar Mitt- klarnet (õp. Külli Teearu)
Rasmus Sotnik- klarnet (õp. Külli Teearu)
Robert Pihelgas- klarnet (õp. Külli Teearu)

MAIKUUS Otepääl
12. mai

Mootorratturite kevadpäevad
Annimatsi kämpingus
SEB Ühispanga 25. Tartu
Jooksumaraton Otepää-Elva
Ameerika autode paraad
Otepää keskväljak- Elva

13. mai
26. mai

KULTUURIÜRITUSED

Otepää kultuurikeskuses
12. mai kell 19.00

13. mai kell 16.00
15. mai kell 18.00
17. mai kell 20.00
18. mai kell 19.00

19. mai kell 15.00
20. mai kell 18.00

23. mai kell 19.00

VIIVIKA ELJAND, MERIKE ENNOK

Teater “Kriminaalne
Punamütsike” esitab Valga
Gümnaasiumi näitering.
Pilet 25.Emadepäeva kontsert.
Tasuta.
Otepää Muusikakooli
kevadkontsert.
Kino – Hannibal: Koletise
sünd. Pilet 20.Puhkeõhtu. Tantsuks
mängib ansambel “Haag”
Sõmerpalust. Pilet 25.Otepää Muusikakooli lõpuaktus.
Ansambli RE-LA-MI
kevadkontsert. Esinevad
ka Pühajärve tantsurühm
“Vesiroos” ja Evi Savi
lauluneiud Nõunist.
Disko. DJ Rayan Angelos.
Pilet 25.-

Neljapäeval, 26. aprillil käisid Otepää gümnaasiumi meediaklassi õpilased Tartus Eesti
Raadio esinduses ja trükikojas Kroonpress.
Kõigepealt suunduti ER Lõuna-Eesti peakontorisse. Sealne vaikne ja mõnus õhkkond
mõjus kõigile hästi ja varsti kuulatigi süvenenult Vambola Paavo värvikat jutustust ER-i
ajaloost ning üldse kõigest raadioga seonduvast.
Pärast seda näidati meile raadiosaadete
tegemiseks vajalikku tänapäeva tehnikat ja
tutvustati põgusalt ka helilintide monteerimist. Kuna OG kooliraadio noored on ka
ise raadiosaadete tegemise raskusi ja rõõme
maitsnud, oli professionaalset tööd väga
põnev jälgida.
Päeva teine pool kulus trükikojale
Kroonpress. Alustati sealgi kõigepealt ajalooga, mille sekka sattus ka natuke statistikat. Aga Kroonpressi masinavärk oli võr-

ARVO SAAL

Meediaklassi õpilased käisid Tartus õppereisil
reldes raadioga hoopis teisest puust. Sealsed
trükimasinad olid ikka väga suured ning
tegid oma tööd hämmastava kiiruse ja täpsusega.
Kuna kõiki väljaandeid trükitakse etteantud arvust alati natuke rohkem (ikka tuleb
vähesel määral praaki sisse), olid väljudes
paljudel käes mitmed ajalehed/ajakirjad, k.a.
järgmise päeva Otepää Teataja.
Ekskursioonil saime teada väga palju uut
ja põnevat infot, mida tavaline lehelugeja ei
oska oletadagi. Kroonpressis käigu eest kuulub meie eriline tänu Otepää Teataja toimetusele eesotsas toimetaja Arvo Saaliga.
Just selline õppimine avardab silmaringi
kõige rohkem ning annab innustust ka ise
ajakirjanduses midagi ära teha.
SIIM LASSMANN, OG 9. klassi õpilane

Kroonpressi kvaliteedikonsultant Elari Kingo tutvustas otepäälastele trükikoja tööd.

P A L U P E R A
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11. mai 2007

Hellenurmes oodatakse!

Palupera vallavalitsuses
24. 04. 2007 :

Pikendati vee-ettevõtja OÜ Palu-Teenus teenindamise tähtaega 01.aprillini 2008.a.
Algatati Vaino kinnistu nr. 192840 (katastritunnus 58202:003:0132) detailplaneering (lisa 1
– asendiplaan ja servituudid). Planeeringu eesmärgid on: planeeritava ala ehitusõiguse määratlemine; sõnnikuhoidla ehitamise võimaluste
selgitamine planeeringualale; planeeringualal
servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse
määramine; keskkonnakaitse abinõud; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded võimalikele ehitistele; juurdepääsuteede rajamine hobusekasvatuskompleksi
teenindamiseks. Planeeritava ala suurus on 9,6
ha. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja
kulude kandjaks määrata OÜ W2B (10699188).
Detailplaneeringu koostajaks määrata korraldaja ettepanekul OÜ Manglusson (11349065),
Lipuväljak 13, Otepää vald, Valgamaa, Ants
Manglus. Detailplaneeringu kehtestaja on
Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme
küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505.
Tehti muudatusi valla 2007. aasta eelarve
reservfondist põhjendatud kulutustele.
Määrati Palupera valla 2006. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruannet auditeerima OÜ Juristibüroo Fides. Määrati OÜ
Palu-Teenus 2006. aastaaruannet kontrollima
OÜ Juristibüroo Fides.
Tunnistati peremehetuks Palupera külas asuv
elamu ja kõrvalhoone. Vallavalitsusel kanda ehitised ehitusregistrisse.
Nimetati EMOL Maapäeval Palupera valla
esindajateks Vambola Sipelgas ja Ermo Kruuse,
asendusliikmeteks Tõnu Raak ja Anu Narits.






ERAKOGU



Uut muinsuskaitseobjekti viita paigaldamas. Vasakult kinnistu omanik Priit Vakman,
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor Mari-Liis Paris ja Tanel Moora Ajalooinstituudist.

Middendorfﬁde kabelipark
sai korda





“Lilled emale”Kaisa Hallika

4. mail toimusid koristustalgud
Hellenurmes Middendorfﬁde
kabelipargis. Paarikümne oma
kodukandi heakorrast hooliva inimese käe all sai kabelipark kiiresti värske ja kevadise
ilme.
Tavapärasest huvitavamaks
tegi ürituse muinsuskaitsjate osalemine. Kohal olid
Muinsuskaitseameti Valgamaa
vaneminspektor Mari-Liis Paris,
Muinsuskaitseameti LõunaEesti järelevalve inspektor Tarvi
Sits, Valga Muuseumi teadur
Mari Juzar ja Tanel Moora
Ajalooinstituudist.

Ühiselt riisuti, tassiti oksi,
koristati murdunuid puid ja
puhastati hauakivid. Talguliste
mõnusat õhkkonda ei suutnud
rikkuda isegi ilmataat oma
heitliku meele ja jäiste vihmasabinatega. Pärast koristust
sobisid hästi soojad piknikuvorstid ja Mari Juzari ettekanne Middendorfﬁdest.
Kuna talgud olid korraldatud rahvusvahelisel muinsuskaitsekuul, sai arhitektuurimälestiste hulka kuuluv kabelihoone uue mälestist tähistava
märgi. Alustati ka meie valla

muinsuskaitseobjektide viitade
kaasajastamist. Esimesena sai
uhiuue viidaposti arheoloogiamälestis, maa-alune kalmistu „Kabelimägi“ II a.t. Räbi
külas.
Mis aga meele eriti rõõmsaks
teeb, on inimesed, keda huvitab kodukoht, selle heakord ja
kellele võib loota, kui on vaja
midagi ära teha.
Üritust toetasid Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja
Palupera vallavalitsus.

ERAKOGU

• Minu ema on mulle kõige kallim.
Minu emal on ilus suu, silmad, nina ja
üldse on minu ema ilus!
• Minu ema on hea, sest ta on tubli!
• Ma olen emaga koos väga palju
kooki teinud. Ma armastan oma ema
väga!
• Mulle meeldib meie ema. Kui meil
ema ei oleks, siis mina ka ei tahaks
olemas olla!
• Minu ema on nii hea. Ta teeb
süüä, parandab kulunud sokke ja on
üleüldse hea.
• Ema pai on pehme nagu sai.
• Ema on hea kaitseingel, ta kaitseb
mind maailma kurja eest!
• Ema on mulle kõige kallim.
Dajana, Elari, Triinu, Tanel, Eleriin, Aigely,
Toni, Kerdo

Jutt meie emast

Tauri Kozlovski, 3. klass

KEVADKONTSERT
Palupera koolis neljapäeval,
10. mail kell 18.00.

Koristustalgud Nõunis

I

lusal pühapäeval, 29. aprillil kogunes Nõuni
küla keskust ja palliplatsi koristama väike, ent
tragi salk kohalikke elanikke. Puhtaks said
maanteeääred ja küla keskuses ühiskasutuses olev
palliplats. Raske rühmamine kestis mitmeid tunde,
mis lõppes lõunaga palliplatsil, mille olid valmistanud Otepää lasteaia Võrukael toredad tädid ja
seda Palupera valla toel.

Palupera vallavalitsus
MTÜ ”Avatud Hellenurme Noortekeskus”
Hellenurme infotoa turundus-arendustöötaja
Kristiina Juhe (info krista@levi.ee)

Mets läheb peale!
Tänavu kevadel räägitakse kõikjal Eestis väga
palju metsa vajalikkusest meie jaoks ja metsaga
seotud üritustest. Nõuni ümbruskonna inimesed
koos Kodijärve hooldekodu rahvaga käisid metsa

Hellenurme infotoa turundusarendustöötaja KRISTIINA JUHE

Noppeid 2. ja 4. klassi jutukestest Minu ema

Meie ema on töökas ja käib tööl. Tal
on palju lilli. Ta tahab olla kogu aeg
ilus. Tal on koer ja kass. Tal on ka
auto. Tal on suur kapp. Seal on palju
riideid.

Kõige mõjusamalt on Hellenurme mõisa ajalukku jäädvustanud selle kunagine omanik, kuulus
looduse- ja maadeuurija akadeemik Aleksander
Theodor von Middendorff. 1842-45 tegi Middendorff suure uurimisretke Põhja-Siberisse. Ekspeditsioon väljus Peterburist 1842. aasta novembris.
Ekspeditsiooni teaduslikud tulemusi on hinnatud
erakordseiks.
Sel aastal möödub uurimisretkest 165 aastat.
Kavas on Hellenurme suurkuju tutvustada ka käesoleval aastal ja põhiliselt Siberi retke valguses.
Palupera vald ja Hellenurme infotoa turundusarendustöötaja ootavad kõiki, kel huvi, 19. mail
kell 13 Hellenurme kultuurimajas. Külalisesinejana osaleb ka 2005. aastal valminud dokumentaalﬁlmi “Middendorfﬁ jälgedes” režissöör Riho
Västrik (Vesilind&TaimyrRosGeo). Koos vaadatakse ka katkendeid ﬁlmist, tehakse tiir infotoas ning
ollakse vestlusringis, ajurünnakul.
Kogemused kinnitavad, et piirkonna turiste paeluvad lisaks Elvale ja Otepääle ka linnade ääremail
paiknevad vallad.
Meil on pakkuda soovituslikke reisimarsruute,
mis koostatakse vastastikusest vestlusest saadud
eelinfo käigus, hõlmates Palupera valla ja piirkonna huviväärsusi ja ööbimiskohti. Tihendame koostööd piirkonna turismiteenuse pakkujatega.

MARGIT TURB

AMETLIK INFO

Täname kõiki talgulisi, eriti neid, kes on sellest Nõuni külaseltsi kutsel osa võtnud juba kolmandat aastat. Ülimalt hea meel oli paljude laste
üle, kes aitasid maantee äärest prügi korjata. Ja
sellegi üle, et prügisaak oli tunduvalt väiksem,
kui eelnevatel aastatel.
Ilusat ja päikselist kevadet soovib Nõuni külaselts!
RUTA REIM

istutamas juba neljandat aastat.
Sel aastal toimus meie tore ettevõtmine 26.
aprillil. Kell 17.00 startisime Nõuni parkimisplatsilt, et peale võtta ka talgulised Kodijärvelt ja siis
metsa suunduda. Ilm oli meie poolt ja päike säras
veel kõrgel taevas. Sõitsime Otepää Looduspargi
alale, kus oleme käinud ka eelmistel aastatel metsa istutamas. Meid juhendas, nagu alati onu Jüri
(pildil). Töö sujus libedalt ja enne kui arugi saime,
oli maha istutatud 850 kuuseistikut. Peale rasket tööd sõime talgusuppi ja saiakesi. Enne kella
üheksat jõudsid kõik rõõmsal meelel koju tagasi.
Ega töö ei saa ilma lustita jääda ja nii toimuski
meil 30. aprillil Volbriöödisko. Osaline rahaline
toetus tuli meie endi noortelt ja vanematelt, kes
käisid abiks Tartu maratoni toitlustamisel ja saadud töötasu eest otsustasid korraldada disko.
Diskoriks oli Ivo Lani, kes alustas juba kell seitse
õhtul, et ka nooremad pidulised saaksid piisavalt
tantsida. Kel parasjagu tantsutuju ei juhtunud olema, sai ekraanilt muusikavideosid vaadata. Vahepeal käis ka politsei kontrollimas, kuidas alkoholikeelust kinni peetakse. Kõigi rõõmuks midagi
ebaseaduslikku ei toimunud.
Nagu eestlastel ikka, ei saanud ka meie algul vedama ja pärast pidama. Kui kell kaheteistkümnele
lähenes ja diskor teatas kahest viimasest loost, oli
saal äkki rahvast täis ning tants jätkus. Pidu lõppes veidi pärast ühte, kui kõik olid juba rokkimisest väsinud. Loodetavasti tuleb järgmisel korral
tantsutuju rutem ja osalejaid on veel rohkem.
KERTU KULASALU

SÜNNI D
Maris Paal

05. mai

PUKA

11. mai 2007

Vikerkaare sild
Nii pealkirjastasid lätlased Puka kunstikooli ja Valka
kunstikooli ühisnäituse. 13. aprillist 7.maini olid meie
õpilaste tööd Valka kultuurikeskuses. Olime lätlaste külalised ka näituse avamisel. Elevust oli küllaga.
On ju Läti meie lähisvälismaa ja seetõttu tuli läbida
piiripunkt. Kellel ei olnud dokumendid korras, ei saanudki kaasa tulla. Näitus on aga pidulik sündmus, kes siis
sinna tulla ei tahaks.
Meid tervitasid 13 Valka Kunstikooli kevadel lõpetanut,
kes käivad koos veel praegugi, kooli õpetajad ja Valka
linnavalitsuse esindaja. Valka kunstikooli õpetajad koos
oma direktori Maruta Stabulniecega võtsid meid vastu
soojalt ja lõunanaabritele omaselt – temperamentselt.
Meie koolis on 34 õpilast, lätlastel aga 160. Kool tegutseb neil alates 1990. aastast. Noored kunstnikud tööta-
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Puka ja Hellenurme lasteaia sõpruskohtumine

Puka vallavalitsuse ametnike
puhkused 2007. aastal.
Vallavanem

Heikki Kadaja

25. juuni-10. august

Vallasekretär

Anita Kallis

14.-31. mai
11. juuni-9. juuli

Sekretär

Lea Trees

16. juuli-24. august

Majandusnõunik

Kalev Brikker

21. mai-15. juuni
13. -30. august

ESTI KITTUS

Maanõunik

Adu Kurg

30. aprill-13. mai
25. juuni-25. juuli

Vanemspetsialist

ERAKOGU

Marika Uibo

vad omaette majas, mis asub kesklinnas kultuurikeskuse
vastas. Kahekorruseline, vana ja katusealuseni puust
keerdtreppidega maja mahutab palju väikeseid ja suuremaid ruume. Õpitakse samu aineid mis meilgi: joonistamist, maalimist, kompositsiooni, skulptuuri ja kunstiajalugu. Õppeaeg on viis aastat, nagu meilgi.
Mis oli töödes erinevust? Keraamikas paistis see eriti
silma. Lätlastel olid kedra peal vormitud nõud, vaagnad
ja seejärel need kaunistatud. Nende näitus koosnes mereteemalistest töödest: maalitud meri, paadid ja laevad,
trükitud kalad, näkineiud ja korallid. Meil olid väljas stuudiotööd – portreed ja natüürmordid. Skulptuuritööd on
meil kipsi valatud, mida neil näha ei olnud.
Üks näitus ei ava veel kummagi kooli nägu. Sel korral
oli aga valik selline. Meie õpilased, peale heameele oma
töid näidata, tajusid naabritega sarnasust ja samas ka
erinevust. Meie sõprus jätkub. See alles algas.
Puka Kunstikooli direktor ESTI KITTUS

H

Ees ootasid meid Hellenurme lasteaia kooliminejad ja lasteaiaõpetajad Anne ja Agnes.
Vahetasime kingitusi, nagu kombeks, tutvusime omavahel ja asusime ümbrust
uurima.
Võrreldes meie lasteaiaga on seal palju
tegutsemisruumi. Pikad jooksurajad ja tore
suur karusell. Hellenurme lapsed esitasid
meile teatrietenduse „Liisikese 7 sõpra”.
Lugu jutustas nädalapäevadest ja leidsime,
et Liisike oli väga abivalmis ja töökas laps.
Pärast teatrit mängisime liikumismänge.
Suurest jooksmisest läks lastel kõht tühjaks
ja meid paluti sööma. Grillviiner, salat ja

puuviljad kustutasid nälja kiiresti. Lapsed
ei jõudnud ära imestada, kuidas õues kõik
nii hästi maitses. Eine järel said lapsed pargis vabalt joosta ja mängida.
Jäime kõik külaskäiguga väga rahule.
Tagasiteel küsis õpetaja lastelt, kuidas neile
meeldis. Vastused olid ainult kiitvad. Karel:
„Mulle meeldis väga.” Katrin: „Mulle meeldis veel rohkem väga.” Urmo: „Ma tuleksin
siia kohe homme tagasi.” Ralf: „Mulle jääb
see kauaks meelde.”
Tegelikult oligi kohtumise eesmärk pakkuda lastele üks lõbus ja huvitav õhtupoolik. Suur tänu lasteaia õpetajatele, kes selle
ettevõtmise korraldasid! Kindlasti kohtume
varsti Puka lasteais.
Puka lasteaia kooliminejad ja nende õpetajad

MÕTISKLUS

AILI MIKS
9. mai hommikutunnil loetakse raadios kogu
teadusemaailma raputanud uudist hiigeltähe
plahvatusest. Teadlaste uuringuil on supernoova häving tingitud tähe sisemusse kogunenud raua sulamisest. “See hiigeltäht paiknes meist 240 miljoni valgusaasta kaugusel, mis
maailmaruumi mõistes on meile üsna lähedal,”
lisab raadiohääl kommentaari.
Mida küll suudab teaduse areng ja inimmõistus, mõtlen imetlusega selles hommikuvaikuses. Akna tagant kuulen meeldivalt rahustavat:
äsja ärganud lindude sädinaid Pühajärve pargi
põlispuude keskelt.
Ent järgnevail minuteil saavad mõtted vaat et
valguse levimise kiiruse! Mis hakkab toimuma
täna? Kuidas see päev möödub meile kõigile
siin väikeses Eestis? Kas võidab inimmõistus või
löövad üle peade kokku tuliste tunnete ning
taltsutamatu hävitamise tungid?
Miks ma küll end piinan? Miks küsin ja vaevlen poolte öödeni teleri ees ja ahmin uudiseid
meedia kõikvõimalikest kanaleist?
Oleme ju siin, looduskaunis Lõuna-Eestis
nagu vaikuse ja rahu saarel. Kas üldse peak-

sin omi mõtteid kellelegi avalikult lugeda pakkuma? Võibolla äratavad need sündmused
mu lapsepõlves kogetud hirme sõja-aastaist
Vaivara vallast, kus sõda hävitas kogu küla ja
mu kodu? Rahuajal ei taha ju mõistus selliseid
kaotusi taluda ega purustusi mõista. Sellest siis
need avalikustatud salasoovid, mida märkisin
endale tänaseks ja homseks hingetoeks.
Üks talupidaja Otepää vallast Puka valla piirilt, ütles paar päeva tagasi, et tema naispool
on loobunud igasugustest kontaktidest meediamaailmaga. Enesesäilitamisele mõjuvat praegu
kõige paremini loomade talitamine ja kõik see
talutöö oma kodus. Üks aedlinlane võttis meie
lühiarutelu kokku lühimalt: “Poliitika on kõige
mustemat värvi värk!” Ja lisas, et hea on elada
Otepääl.
Viimatist tõdemust hakkavad aga piinama
kõik need loetud-kuuldud-nähtud näod ja
nimed ning aprilli lõpust alanud sündmuste
laviin. Otepäälasena tunnen ja mäletan Raivo
Küüti, kes oma politseikarjääri alustas Otepäält.
Tema isast kui endise Pühajärve valla põlisest
põllumehest kirjutasin omal ajal leheloo. Nüüd

Pearaamatupidaja

Taimi Sikk

25. juuni-10. juuli
16.-27. juuli
13.-19. august

Sotsiaalnõunik

ellenurme lasteaed kutsus meie 67aastaseid lapsi endale külla. Polnud
vaja pikalt arutada – loomulikult oli
kõigil suur soov oma silmaga näha, kuidas
Hellenurme lasteaiapere elab.

Inimeste
maast

16. juuli-04. august
10.-29. september
27.-31. detsember

loen Eesti Ekspressist, et Raivo Küüt on pealinnas Põhja politseiprefektuuri juhina pronkssõduri pärast juba 2005. a. mais ühe korra karistada saanud. Südames on üks suurim soov:
jõuaks temal ja kõigil teistel see päev pealinnas
rahulikult õhtusse ja uude päeva!
Hoopis uutmoodi ja erilise huviga olen
hakanud lugema ja kuulama kõike, mis puudutab meie suursaadikut Moskvas Marina
Kaljuranda. Tean nüüd, et temas ei voola tilkagi eesti verd, ent seisis ta rahutuse päevil
Moskvas Eesti saatkonnas kindlalt nagu kalju,
jagas toimuvast ülivajalikku infot paljude riikide meediakanaleile.
Perfektselt vene ja inglise keelt valdav diplomaat ei murdunud ka otserünnaku järel tema
isikule, pressikonverentsi alguseks ehk ainult
veidi sügavam hingetõmme, ja siis, naeratades – selgitused toimununust. Õnneks on ta
emadepäeval puhkusel Eestis ja oma 4liikmelise
pere, oma kaasa ja kahe tütre imetleda-hoida.
Soov oleks talle õnne soovida, mis sellest, et
minule suisa võhivõõras inimene.
Ja kolmandaks: imetlen ja soovin edasist
jaksu kaitseminister Jaak Aaviksoole, kes nüüd
juba kahel puhul on ainukese valitsuse esindajana suutnud venekeelseis otsesaateis mõjuda
teleekraanilt nii, nagu oleksin soovinud näha
iga meie valitsuse liiget rääkimas meie rahva
minevikust, olevikust, tulevikust.
Inimeste maal peaksid ju valitsema mõistus,
tarkus ja arukus. Ainult nii usun püsima jäävat
meie kodusid ja kestma kodurahu.
9. mail 2007

Airin Hermann

11.-19. juuni
06. august-09. september

Ehitusnõunik

Vello Siimann

16. juuli-30. august

Puka Vallavalitsus teatab, et on peremehetu ehitisena hõivanud ja arvele
võtnud Puka vallas Kuigatsi külas
asuva paistiigi, mille viimane teadaolev omanik on teadmata
ja Aakre külas asuva endisele Aakre
kolhoosile kuulunud ehitise (mõisaaegne viinavabrik, majandiaegsel
perioodil kasutuses piimavastuvõtupunktina).
Vastuväited peremehetu rajatise ja
ehitise hõivamise kohta esitada Puka
Vallavalitsusse aadressil Kooli tn 6,
Puka alevik, 67201 Valgamaa, kahe kuu
jooksul peale teate ilmumist ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Pühapäeval, 27. mail on eraisikutel
võimalik tasuta ära anda järgmisi

ohtlikke jäätmeid:

akud
patareid
vanad ravimid
olmekeemia
taimemürgid
värvijäätmed
õlid
õliﬁltrid
ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
elavhõbedalambid
elektroonikaseadmed

Kogumisauto peatuskohad 27. mail:
kell 17.45-18.15
kell 18.30-19.00

Aakre keskuse juures
Pukas Ääre tn majade
juures

Korraldajad Puka vallavalitsus
AS Epler & Lorenz

Laupäeval, 26. mail
algusega kell 8.00

toimub Puka rahvamaja juures

KEVADLAAT.
Ootame hulgaliselt müüjaid-ostjaid!

SANGASTE
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Sangaste vallas on imeline
tantsurahvas

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le Jaotusvõrk
Lauküla külas asuval Palu kinnistul elektri õhuliini ehitusprojekti koostamiseks.
Keelduti Heino Kübarsepale projekteerimistingimuste andmisest Ädu külas asuval Tolkuse kinnistul ehitiste
püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba AS-le Silva-Agro Sangaste alevikus
Viinamäe kinnistul asuva tiigi rekonstrueerimiseks ja Olav
Tammikule Kurevere külas Kirikumõisa kinnistul asuva
elamu rekonstrueerimiseks.
Anti nõusolek Keeni külas asuva Joona maaüksuse 6646 m2 suuruse maa erastamiseks Raivo Joonale,
Kurevere külas asuva Nurga maaüksuse 4977 m2 suuruse maa erastamiseks Virgo Roosele, Ädu külas asuva
Raua maaüksuse 6,78 ha suuruse maa erastamiseks Aare
Muisole ja Kurevere külas asuva Väike-Võlsi maaüksuse
1 ha suuruse maa erastamiseks Daniel Kangurile.
Nimetati Ühismajandamise osaühingu Sangaste valla poolseks osanikuõiguste teostajaks vallavanem Kaido
Tamberg.
Võõrandati sõiduauto Subaru Legacy Ruth Muttikule
hinnaga 1000 krooni.
Määrati aprillikuu toimetulekutoetus kahekümne
kolmele isikule kogusummas 30 922 krooni ja täiendav
sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 krooni.
Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule
kogusummas 9 432,60 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas
500 krooni.


Keeni Põhikoolis
toimub

11. mail 2007

emadepäeva
tähistamine.





Kavas:

♥ 8.45-11.45
lahtised tunnid
♥12.00 tervituskontsert
♥12.30 kohvilaud



Ootame
kõiki emasid-isasid!





MERLE TOMBAK







President kutsus emadepäeva vastuvõtule Kadrioru
lossi kaks Valgamaa ema
Emadepäeval, 13. mail sõidavad koos peredega presidendi vastuvõtule Anzeelika Juhkov
Sangaste vallast ja Helve Muru Taheva vallast.
Sarapuu külas elav Anzeelika Juhkovi peres
kasvab kaheksa last. Pereisa töötab metsatöölisena. 2006. aastal sai Anzeelika Juhkov Sangaste valla „Etema emme” tiitli.
OT

R

eedel, 4. mail kogunes
taas tantsurahvas Keeni
põhikooli võimlasse, et
tantsulusti ja -ilu pakkuda.

Sel aastal oli peo moto „Suur
kägara tantsimine“ ja Hiie Vähi
eestvedamisel hakati mõni minut
enne peo algust tantsukägarat
moodustama. Kadri Laube ja
tema õpilased Võru muusikakoolist panid viiulid helisema
ning tantsukägar hakkas aegamööda lahti hargnema.
Kägaras osalesid meie valla
„tantsusambad“: Naisrühm
Tanuke, Keeni kooli neli rahvatantsurühma, stuudio Hikaro

tantsijad, segarahvatantsurühm
Sangaste, eakate Rõõmurullid,
Sangaste ja Keeni kantritantsijad – kokku pea 100 tantsijat.
Iga aastaga on valla tantsupäeval üha rohkem tantsijaid.
Erilise põnevusega oodati kõhutantsijate etteastet, sest uued ja
eksootilised asjad tekitavad ikka
elevust. Paariaastase pausi järel
tuli rahva ette peaaegu täiesti
uues koosseisus segarühm
Sangaste.
Valla tantsupäev on sobiv
koht tänada ja tunnustada
meie tublisid, innukaid ja väsimatuid tantsujuhte. Need on:

Hiie Vähi, Tiina Kukk, Katrin
Kõiv, Maie Vill, Riina Schotter,
Katrin Korn. Sügav kummardus neile!
Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupi abiga tunnustati
Keeni kooli V-VI klassi tantsurühma, kes jõudsid oma esimese väikese juubelini – tantsitud on viis aastat.
Valga Kalevi kommipood kinkis igale lasterühmale kommikoti ja AS Silva-Agro valmistas
tantsijatele pika rullbiskviidi.
Aitäh kõikidele toetajatele ja
abilistele.

Sangaste kirikus EELK
Valga praostkonna
kooride

Külalised Saksamaalt
Eschwegest

TÄNA SANGASTES

Kontsert-kohviõhtu

KÕIGE KALLIMALE
Reedel, 11. mail kell 17.30
Sangaste seltsimajas

MERLE TOMBAK

* lastekontsert,
esineb Sangaste naisansambel,
* koolinoorte moeetendus "Tulevikuema",
* anname üle tiitli Etem Emme
2007,
* sööme torti,
* lõbusad mängud kogu perele.

Restus

“Põõna küla põlluralli”.

Korraldajate poolt on laual kohv, tee,
morss ja kergem niks-näks. Kel soovi,
võib mõnusaks äraolemiseks üht-teist
ka kodust kaasa võtta.

Autoralli toimub kahes vanuseastmes
12-18astased ning
18a. ja vanemad

19. mail kell 14.00

laulupäeva kontsert.

Talgupäev Sangaste pargis

26. mail algusega 9.00 toimub

Laupäeval,

Üritus on tasuta.

Korraldajad:
MTÜ Kodukant Sangaste,
Sangaste Vallavalitsus

Korraldajad Põõna ja Valgeri talu.

Sangaste vallavalitsus teatab

MERLE TOMBAK

TIIA ILMET

Sangaste Skate 2007

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldas 8. mail
Sangaste pargis talgupäeva. Istutuspäeva avas
RMK Valga metskonna metsaülem Risto Sepp.
Osalesid RMK Valga metskond, Keskkonnainspektsiooni Võrumaa osakonna Valga büroo,
Valgamaa keskkonnateenistus, RMK HaanjaKarula puhkeala, Riiklik Looduskaitsekeskus,

Sangaste vallavalitsus, Keeni põhikooli 4. klass
(pildil) ja Sangaste lossi rahvas.
Istutati 43 harilikku ebatsuugat ja 40 siberi
nulgu. Talgupäev lõppes ühise supisöömisega.

21.-25. maini on raamatupidaja
koolis. 24. ja 25. mail maksab toetusi pearaamatupidaja.

Täna kell 10 algab Sangaste
Seltsimajas Valgamaa arengunõukogu laiendatud nõupidamine. Kavas on kinnitada arengustrateegia “Valgamaa 2013”.

MERLE TOMBAK
OT
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Vaibavabrik OTEKS AS
pakub tööd seoses tootmise laiendamisega

TÖÖPAKKUMINE
Otepää looduspargi matkaradade

HOOLDUSTÖÖDEKS

Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon otsib töövõtjat Otepää
looduspargi matkaradade hooldustöödeks ajavahemikus mai-september 2007.

Täpsem info tööde kohta e-posti aadressil: Margit.Turb@lk.ee
või kodulehel www.otepaaloodus.ee.
Pakkumised teha kirjalikult 18. maiks aadressil Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon, Kolga tee 28, 67405 Otepää
või e-posti aadressil: Margit.Turb@lk.ee.
Täpsem info: tel 766 9290, mob 518 6747 (Margit Turb).

erinevatele töökohtadele,

koristajale/kodu-

väljaõpe kohapeal.

abilisele.

Info tel. 7668 540, Otepää
Võru mnt. 3.

Info tel. 5265 407

TEOSTAB
kaeve- ja
planeerimistöid
uue roomikekskavaatoriga
JS 200.

Tel. 5216 874

marutaudi vastu toimub
pühapäeval, 13. mail
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää linnas
kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures
esmaspäeval, 14. mail
kell 10-12 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud loomaarst Kaja Väärsilt
tel. 5347 4771.

Lepp, 50 cm, märg,

hind 360 kr/m3

Lepp, 50 cm, kuiv,

hind 460 kr/m3

Lepp, 30 cm, poolkuiv, hind 480 kr/m3
TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

OÜ Hortense
pakub tööd

majapidajannale
Otepää lähedal asuvas
hoonetekompleksis.

ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ
Tehase 2, Otepää

teostab

autode tehnilist ülevaatust.
Avatud E-R
L

9.00-19.00
9.00-15.00

Teid teenindavad E. Lopman, A. Vasemägi.

Tel. 7663 751

Tel 5216 874

Otepää

Kevadlaat

Laupäeval, 19. mail aiadusmaja esisel platsil J.Hurda 5
algusega

kell 8.00.

Müüa lõhutud küttepuid (kask,
lepp). Ostja vedu. Tel. 5393
8049

Müügil köögiviljade ja lillede taimed, istikud, viljapuud, põõsad,
aiatarvikud, väetised, lillesibulad,
seemned, tööstuskaubad, käsitöö,
talurahva toodang. On vahavahe-

Ostan maad looduslikult kaunis
kohas. 56603678 Koit

tus ja kunstkärgede müük.
Käsitöö näitus, einelaud.

Ostan tootmiseks sobiva pinna.
5660 3678 Koit

Laadakorraldaja Otepää AMS

Hea maaomanik!
Olete oodatud esmaspäeval, 14. mail kell 15.00
Hotell Karupesa konverentsisaali kohtuma Looduspargi juhtkonnaga.
Tulge ja saage vastused Teid huvitavatele küsimustele!

Tulge laadale müüma ja ostma!

Korralikud AUTOREHVID suveks!

Müüa küttepuid. Tel. 5666 6900

Laulukonkursi „5 viimast”
korraldajad TÄNAVAD sponsoreid:
Kohuke AS
Taagepera Loss
Valga Kalevite Kodu
Aare Tamme
Otepää Seikluspark
Karupesa Hotell
OÜ Ariplate
Oteks AS
Pühajärve Puhkekodu AS

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509

Müüa lõhutud küttepuud

Info tel. 7752 018 ja 5278 041

OÜ Hortense

KUULUTUSED
Koerte ja kasside vaktsineerimine

Otepääl
pakutakse tööd
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2007 KYMCO, CPI ROLLERID ON KOHAL

kvaliteetsed HYOSUNG mootorrattad
HARLEY- DAVIDSON VARUOSAD
Erinevad liisinguvõimalused
Varuosad, sõiduvarustus
Rollerite ja mootorrataste hooldus


Ostan vananaegseid punaseid
telliseid. Tel. 5126 884







Valgamaa Kultuurkapitali
ekspertgrupp
ReeDe Villa
Jumek AS
Otepää Metall AS
Merkus Disain OÜ
Eesti Coca-Cola Joogid
Otepää vallavalitsus

Soovin üürida Otepääl mugavustega 2-3toalist korterit.
Janek, tel. 5621 8132

Suurte ja väiksemate

Ilmub alates aastast 2006 kaks korda kuus.
Lehes saab avaldada kuulutusi ja reklaame.

murutraktori ja
trimmeriga.
Info: tel. 5200 838

Valga põik 1, OTEPÄÄ

Ökoteh OÜ

haljasalade
niitmine
Müüa maja Otepääl Kalda tn., kogupind 205 m², krunt 1212 m², ehitatud
1975, 4 tuba, 2 korrust, puitmaja, vajab kerget san. remonti.
Hind 3 700 000.
Info: Mari Lume, 5147 071,
mari@domuskinnisvara.ee

Tel. 56 62 9904

E- R 10.00- 17.00
L
10.00- 16.00

OSTAB:

kasvavat metsa ja maad,
lehtpuu- ning okaspuupalke.
Tel 5056 829, e-post olev@okoteh.ee

2007. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg
½ lk
1/3 lk
¼ lk
1/8 lk
1/12 lk
1/24 lk
1/48 lk

290x380 mm
142x380, 290x190
290x130, 93x380
142x190, 290x95, 191x144
93x144, 142x95, 290x46
93x95, 190x46, 44x190
93x46, 44x95
44x46

5000
2500
1750
1300
700
500
300
150

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Valga Puu OÜ müüb
3 meetriseid küttepuid koos kohaletoomisega
Lepp –
Haab –

Hindadele käibemaksu ei lisandu. Kordusreklaami avaldamisel
on soodustus 10%.




180 kr. / rm. + käibemaks
180 kr. / rm. + käibemaks

Info E-R kell 9:00 – 16:30

Tel. 7670 370

reakuulutus maksab 20 krooni rida.
leinakuulutus 40 krooni, koos salmiga 60 ja
koos fotoga 100 krooni.

Reklaame Otepää Teatajasse saab saata e-kirjaga aadressil:
teataja@otepaa.ee. Kuulutusi samal aadressil või postiga Lipuväljak 13, Otepää 67405. Kuulutusi võtavad vastu ka Otepää,

Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsused.

Mälestame kauaaegset naabrit

HELDUR ESS´i
Naabrid perekond Täpsi, Matt,
Pettai, Mare Kurm ja Viive Koska.

Mälestame

MEETA DOMANOVSKIT
Südamlik kaastunne lahkunu
lähedastele.
Otepää PäevakeskusHooldekodu pere.

Avaldame kaastunnet Hillartile

Sügav kaastunne Urve-Astrit
Paap´ile

EVI

venna

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Bussijuhid

Tantsutrupp “Helles”

Südamlik kaastunne Romanile
ema

EVI LOHK`i

Mälestame head naabrimeest

HELDUR ESSI

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Virvele
perega.

Tehvandi Spordikeskus

Perekonnad Lokk ja Puusepp

Jehoova on mu karjane,
mul pole millestki puudust!
Haljale aasale paneb ta mind lebama,
hingamise veele saadab ta mind.
L.23. 1-2.

Kauaaegset koguduse liiget

MEETA DOMANOVSKIT
mälestab EELK Otepää Maarja
kogudus ja õpetaja.

Ainult headus ja heldus
järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Jehoova kotta eluajaks!
L. 23. 6

MEETA DOMANOVSKIT
leinab Jüri, Piret, Maarit, Saamuel, Daaniel, Taavo ja Eve.

REIN KRUUS

18.09.1953 - 07.04.2007

Su minek meile kaua tunda annab,
Hell mälestus jääb kestma südameis …

Täname südamest sugulasi, naabreid, tuttavaid ja kõiki teisi, kes olid
meile toeks sügavas leinas ning
abiks kalli abikaasa, isa, vanaisa ja
vana-vanaisa

ÜLO TÄPSI
ärasaatmisel.
Omaksed

REKLAAM
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80 talgulist
metsa istutamas

Ühest puust algab palju ...
On vana tõde, et inimese elu on asjatult elatud,
kui ta pole elu jooksul ühtegi puud istutanud.
Puud elavad meist kauem ja jäävad meenutama meie seast lahkunud kaaslasi. Nad on nagu
lapsed, keda armastad ja hoiad. Looduses on
kõigel elaval hing ja seepärast peetakse kõiki
elusolendeid pühaks.
Millised ka pole meie isiklikud uskumused
loodusvaimude suhtes, on üks asi kindel: kaasatundmine teistele eluvormidele, tänutunne elu
imest osasaamise eest, lugupidamine või armastus kõigi kaaselanike vastu teeb meist paremad
inimolendid, aitab saavutada võitu rumaluse ja
ahnuse üle.
Puude elav tarkus näitab meile, kui palju on elu
väärt.

MARGIT TURB

25.-27. aprillil toimusid Aakre metskonna
Vidrike metsas traditsioonilised metsaistutustalgud. Istutajateks olid Pühajärve põhikooli
7. ja 8. klassi, Otepää gümnaasiumi 9. klassi
ja Pühajärve loodusringi õpilased, vabatahtlikud Nõuni külast ja Kodijärve hooldekodu
inimesed – kokku 80 talgulist. Aakre metskonna metsniku Jüri Roosmanni ja abimetsaülem Tõnis Leoski eestvedamisel istutasid
talgulised ühtekokku 2300 kuuseistikut 0,94
ha suurusele alale.
Tänan kõiki istutajaid, kes kiirel ajal leidsid võimaluse anda omapoolne panus meie
metsade taastamiseks. Ettevõtmine sai teoks
tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toele.
MARGIT TURB

MÕTISKLUS

Metsahaldjas

Ka pärijad saavad taotleda kasutamata jäänud
erastamisväärtpaberite hüvitamist
18. aprilli seisuga oli avalduse kasutamata
jäänud erastamisväärtpaberite (EVP) hüvitamiseks 10530 inimest ja juriidilist isikut. Ligi
72 000 EVP-arve omanikku ei ole aga veel
avaldust esitanud.
Et rahvastikuregistri andmetel on ligikaudu
15 protsenti EVP-arve omanikest surnud,
makstakse hüvitis õigeaegsel taotlemisel välja
nende pärijatele. Seega võib pärija sarnaselt
arve omanikuga taotleda hüvitise väljamaks-

mist, esitades hiljemalt 2. juuliks pangale
avalduse koos pärimisõiguse tunnistusega.
Seda, kas isikul oli EVP-arve ning kas sellel
arvel on hüvitamisele kuuluv üle 250 krooni
suurune summa, saavad pärijad kontrollida
infotelefonilt 6715 190.
Pärimisseaduse alusel on pärijal õigus enne
pärandi vastuvõtmist või sellest loobumist
saada andmeid pärandvara koosseisu ning
testamendi ja pärimislepingu sisu kohta koh-

tult, notarilt ja muult isikult, kelle valduses
on pärandvara, testament või pärimisleping.
Pärandi vastuvõtmise vormistamiseks tuleb
pöörduda notari poole.
Erastamisväärtpaberite hüvitamise täpsemate tingimuste kohta saab infot erastamisväärtpaberite keskregistri infotelefonilt 6715
190 ja EVP-de teemaliselt veebilehelt www.
ﬁn.ee/evp.
KRISTI KÜNNAPAS

Kepikõnd

ümber Nõuni järve
Nõuni Maanaiste Selts ootab
kõiki 20. mail teisele kepikõnniretkele ümber Nõuni järve.
Koguneme kell 11 Nõuni
parklas. Retk lõppeb Nõuni
moodi. Osalemine tasuta.

Rahandusministeeriumi Kommunikatsiooniosakond
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FCE Otepää noored
mängivad Eesti meistrivõistlustel jalgpalli

Rajal on Marju Meema.
Autasustamisel keskel kahekordne
Eesti meister Karl Siim.

Mäesuusatamise Eesti meistrivõistlused
toimusid Soomes Tahkol
Mitmed riigid korraldavad oma tiitlivõistlusi
Austrias. Meie valisime seekord võistluspaigaks Soome. Üritus läks igati hästi korda.
Põhjanaabrid aitasid meid ajavõtusüsteemiga.
Oli hea mõte veeta koolivaheaeg suurel mäel
ja seal ka võistlused korraldada. Otepäält läksime suure bussiga. Kokku osales Otepäält

koos lastevanematega 36 mäesuusatajat.
Otepäälaste tulemused
Eesti meistrid slaalomis ja suurslaalomis Karl
Siim ja Kerttu Siim, Eesti noortemeistrid slaalomis Tuule Laine ja Marju Meema, suurslaalomis Marju Meema. Teine koht slaalomis ja suurslaalomis Merit Müür, Kennart
Adov, Martin Meema, kolmas koht slaalomis

ja suurslaalomis Kevin Padar, III koht suurslaalomis Henri Juhkam.
Kokku osales võistlustel 70 mäesuusatajat Eestist, Lätist ja Islandilt. Raja pikkus oli
700 meetrit ja kõrguste vahe 180 meetrit.
Järgmisel talvel korraldame need võistlused
samuti Soomes. Võistlustele registreerida
tuleb juba septembris.

Otepää noored jalgpallurid harjutavad ja võistlevad FC Elva klubis. A2 vanuseklassi meistrivõistlustel (1990.-1993. a. sündinud noormängijad) osaleb 21 võistkonda.
Neljanda vooru mäng FCE Otepää ja FC TVMK
II vahel toimus 3. mail Elvas. Otepää võitis tulemusega 12:1 (6:0). Pealtvaatajaid oli 15. Otepäälaste väravad lõid: 13. min. Männiste, 19., 35.
Joandi, 23., 66., 84. Raid, 31. pen., 69., 83. Kerro,
39. Kivi, 51. Bussov, 85. Täär.
FCE Otepää koosseis selles mängus: Aimar
Tamm, Karl Bussov, Karl-Tõnis Laks, Sass Suiste
(63. Lauri Eensalu), Siim Laikask (55. Mihkel Teder), Martin Raid, Kaupo Süld, Tarmo Kerro, Ats
Joandi, Robi Männiste (45. Mihkel Täär), Tambet
Kivi. Varus: Mart Kaur.
IV vooru teiste mängude tulemused: Viljandi
SK-JK Maag Tammeka II 2:1; Võru JK-JK Tallinna Kalev 14:0; SK Spartak-FC Flora III 20:0.

Järgmised kodumängud
E1 vanuseklassi piirkondlikud esivõistlused
(1997.-1998. a. sündinud noormängijad, osaleb
26 võistkonda). 12. mail kell 11.00 kohtuvad Elva
kunstmuruväljakul FCE Otepää ja FC Elva
A2 II liiga kuuendas voorus mängivad 17. mail
kell 17.00 Palupera staadionil FCE Otepää ja JK
Maag Tammeka.

Treener PEETER SIIM

Rekordid öistel orienteerumispäevakutel
Otepää Spordiklubi ja Lutsu talu poolt
Otepää ümbruses korraldatavatel orienteerumispäevakutel osaleb lisaks kohalikele
jooksjatele sportlasi Valgast, Tõrvast ja isegi
Tartust, Võrust, Rakverest ning Tallinnast.
Päevakute peakorraldaja ja rajameister on
Voldemar Tasa.

Tänavu toimusid kaks esimest kolmapäevakut esmakordselt õhtupimeduses. Vastupidi
kardetule osales öistel jooksudel rekordarv
orienteerujaid. Esimesel korral tuli kohale 55
ja teisel 56 jooksjat.
Kolmandal päevakul, 2. mail joosti taas
päeval, aga lumesajus. Ilmselt mõjutas halb

ilm osalejate arvu, tulemuse sai seekord kirja
vaid 33 inimest.
Järgmine Otepää orienteerumispäevak toimub kolmapäeval, 16. mail Mägestiku kaardil. Start on avatud kella 16.00-19.30. Viidad
võistluskeskusse Otepää-Rõngu teelt.

Rohkem infot võistkonna kohta leiab internetis
aadressil: www.fcelva.ee.
Jalgpalliklubi FC Elva tegevjuht MAREK NAARIS

