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Algas suvine turismihooaeg
2X ARVO SAAL

Jahedad kevadised ilmad
ei anna millegagi märku,
et 15. mail algas ametlikult
suvine turismihooaeg, mis
kestab kuni 14. septembrini.

Eesti lipu 124. sünnipäeva tähistamine

MARE RAID
Otepää Turismiinfokeskuse
infokonsultant
Kuidas on Otepää alanud turismihooajaks valmis? Mida uut pakutakse turistidele ja miks mitte ka kohalikele elanikele?
Otepää turismiinfokeskus on nüüd
lahti 7 päeva nädalas ja täienenud
on kohalikku, maakondlikku ning
Eesti sümboolikat kandvate suveniiride read.
Telefonipäringute ja kohapeal
käinud turistide küsimuste põhjal
võime väita, et endiselt on alanud
hooajal huviorbiidis Otepää
Seikluspark. Seikluspark on uuendanud oma kodulehekülge ja täiustanud pakutavaid teenuseid. Nende
opereerida on ka teine populaarne
objekt – uue Tehvandi K90 hüppemäe kompleksi kuuluv vaateplatvorm ja 6 rajaga Eesti kõrgeim välironimissein. Maikuus on 34 meetri
kõrgusel asuv vaateplatvorm avatud
kolmapäevast pühapäevani kell 1013 ja 14-19.
Piirkonna seiklusturismiteenuse
pakkujatele on meeldivaks täienduseks firma 360 kraadi poolt Otepää
piirkonnas korraldatavad seiklusmängud ja -matkad. Ettetellimisel
lastakse sel suvel esimest korda
Pühajärve kaks tiimikanuud (üks
paat mahutab korraga 10 inimest).
Juba tegutseb rannas ka veesõidukitelaenutus, juunikuust alustab
lõbusõite mootorpaat Heleena.
Kahjuks sel suvel ei heisata
Pühajärve rannas aga Sinilippu.
Hea meel on tõdeda, et alates
15. maist osaleb Otepää Maarja
kirik Teeliste kirikute projektis,
mis tähendab, et kiriku uksed on
avatud esmaspäevast pühapäevani
kell 10-16.
Kirikumõisas on T-R 9-14 ja L
10-13 avatud Otepää suusamuuseum, Eesti lipu tuba ja J.Hurda tuba.
Muutunud on suusamuuseumi pileti hind, sissepääs maksab nüüd 25
krooni.
Otepää golfiklubi hoones asuv
restoran on vahetanud operaatorit ja
kannab uut nime SWING. Kindlasti
tasuks seda kohta külastada ka
neil, kes golfimängu ei harrasta!

Kolmapäeval, 4. juunil
kell 10.00 kirikumõisas
pidulik lipu heiskamine. Seejärel
pärgade panek
Vabadussõja
ausambale.
oodatud

Pärast on kõik
suppi sööma.

Korraldaja JÜRI STEPANOV

Riigikogus tutvustasid end Valgamaa
külaseltsingud

Otepää Turismiinfokeskuse infokonsultandid Mare Raid (vasakul) ja Lea Ilp jagavad turistidele vajalikku teavet. Külalistele pakutakse ka mitmesuguseid meeneid.

Juba praegu on turismiinfokeskusse jõudnud kiitvaid hinnanguid nii
selle restorani köögile kui ka akendest avanevale imeilusale vaatele.
Pisut kriitikat on tehtud kodu- ja
välismaalastest matkajate poolt piirkonna matkaradadele. Ise ei ole me
hooaja eel jõudnud kõiki radu läbi
käia, aga ehk tasub vastavatel ametkondadel-vastutajatel üle kontrollida meie liikumisradade heakord ja
tähistus. Eelmisel suvel toimunud
Tervisespordi Olümpiaadi ajal said
ju just meie liikumisrajad väga kiitvaid hinnanguid. Nüüd ei tohi taset
alla lasta. Kriitilise pilguga võiks üle
käia ka oluliste objektide ning vaatamisväärsuste juurde jääva haljastuse
ning prügimajanduse korralduse.
Kevadel lisandus registrisse üks
majutusettevõte, suvel peaks täienema see arv veel 4-5 ettevõttega.
Hiljemalt 15. aprilliks pidid kõik
majutus- ja toitlustusettevõtted
kohalikus omavalitsuses kinnitama
oma andmete õigsust majandustegevuse registri jaoks. Hetkel on see
mõnedel firmadel veel tegemata.
Aprilli alguse seisuga oli Otepää
vallas 68 majutusettevõtet ligi 2000
voodikohaga. Kokku on aga Otepää
turismipiirkonnas, mille hulka
loeme veel Puka, Palupera, Sangaste
ja Valgjärve vallad, 80 majutusettevõtet ligi 2700 voodikohaga.
Millest tuntakse Otepää piirkonnas
puudust klientide tagasiside põhjal?
Kevad-suviste ekskursioonide peri-

oodil kindlasti giiditeenusest erinevates võõrkeeltes. Korduvkülastajad
ootavad uusi atraktiivseid aktiivse
puhkuse teenuseid. Euroopa turiste huvitavad pikemad looduslikud
matkarajad, samuti need rajad, mis
ühendaksid erinevaid sihtpunkte.
Pisut veel statistikast, mida me
kogume Otepää turismiinfokeskuse külastuste põhjal. 2007. aasta
suvehooajal külastas infokeskust
üle 6532 turisti, mis teeb keskmiselt 55 inimest päevas. Võrreldes
2006 sama perioodiga oli külastajate arv tõusnud 1000 külastuse võrra. Suvehooaja külastustest
moodustavad eestimaalased 2/3.
Välismaalastest külastajate pingerida juhtisid nii 2006. kui ka 2007.
suvel turistid Soomest, järgne-

sid sakslased ja lätlased. Eelmistel
suvedel on järgnenud hollandlased
ja rootslased, aga 2007 juulis toimunud Tervisesportlaste Olümpiaad
tõukas nad troonilt ja 4-5 kohale
tulid tšehhid ja prantslased.
Selles artiklis ei ole võimalik kõike
ja kõigest kirjutada. Head meelt teeb
see, et piirkonna turismiettevõtjad
tegelevad oma toodete ja teenuste kvaliteedi tõstmisega ning paranenud on omavaheline koostöö nii
info vahetamisel kui ka teenustetoodete pakettimisel.
Oleme ka ise koostöövalmid ning
soovime Otepää turismiinfokeskuse
poolt kõigile turismiasjalistele tegusat ja tulemuslikku alanud suvehooaega ning hästi palju positiivseid
kliente!

Riigikogus oli nädal Elurõõmus Valgamaa. Oma tegevusi tutvustasid maakonna külaseltsingud, kodanikeühendused
ning aktiivsed noored, üleval oli Valgamaa noorte tegemisi ja külaseltsinguid
tutvustav näitus.
Nädalal osalesid Lüllemäe Rahvaõpistu, Valgamaa Partnerluskogu, Taagepera
Külaselts, Kodukant Sangaste, Sangaste
Käsitööseltsing, Kuigatsi Külamaja Seltsing, õpilasfirma Kuikad Kuigatsist.
Toimus käsitööesemete näitus-müük,
Kodukant Sangaste pakkus rukkileiba.
Õpilasfirma Kuikad müüs puust tahvleid,
kuhu sai teksti peale kirjutada.
Nädal aega oli Riigikogus üleval Puka
Kunstikooli laste näitus.
OT

Ministeerium
toetab maakinosid
Kultuuriministeerium eraldas programmi „Kino tuleb tagasi“ rahadest üle kahe
miljoni krooni maakinodesse kinotehnika
soetamiseks.
Puka vald saab 322 614 krooni kinoprojektori, helitehnika ja ekraani soetamiseks
ning Otepää vald 52 490 krooni kinoprojektori helilugejate uuendamiseks.
Selle programmiga toetatakse kinode
taasavamist, kinoseadmete soetamist,
paigaldamist ja häälestamist, selleks vajalike elektri- ja remonttööde tegemist,
kinoseadmete remonti ja varuosade hankimist.

OT

Kuutsemäel toimub
Erna Extreem
Võistlus „Erna Extreem 2008”toimub 7.
ja 8. juunil Kuutsemäel. See võistlus on
mõeldud tavakodanikele.
Võistlejad peavad lahendama kriisisituatsioone: liiklusõnnetus, pantvangikriisi jne. Võistlus toimub looduses ja iga
ilmaga ning sisaldab ellujäämisõpetuse
elemente. Vaata ka www.erna.ee.

OT
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Otepää

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
“Otepää Gümnaasiumi koopiamasina rendi- ja hooldusteenuse ostmine” lihtsustatud hankemenetluse läbiviimiseks
koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Toomas Palmiste, Urmas
Jaagusoo.
Otsustati kinnitada riigihanke “Pühajärve rannavalve
teenus” hanketoimingute läbiviimise otsused.
Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus
maha 75 lastele jagatud töövihikut summas 2650.- krooni.
Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse reservfondist
Pühajärve Puhkpilliorkestrile 85. juubeliks 5000 krooni.
Otsustati anda nõusolek Järve Arenduse OÜle viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil Arula külas Järve talus laste projektlaager ajavahemikus 06.07.-12.07.2008 ja 20.07.26.07.2008 vastavalt esitatud projektile.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk liitumiseks elektrivõrguga Kaurutootsi külas Kauru maaüksusel;
Priit Tiidole elamu rekonstrueerimiseks Otepää linnas
Kalda tn 19 maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk liitumiseks elektrivõrguga Vidrike külas Suure- Peetri maaüksusel; Tiiu
Sanderile elamu rekonstrueerimiseks Otepää linnas Pikk
tn 11 maaüksusel.
Otsustati keelduda Otepää vallas Pilkuse külas asuva
Juhani kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest.
Otsustati määrata AS Otepää Veevärk nõukogu liikmetele
makstava tasu suurus.
Otsustati jagada Treiali, Tiigipõllu, Suur-Karupea,
Tammuramäe katastriüksus,
Otsustati määrata lapse sünnitoetus 2le vallakodanikule.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää Gümnaasiumi
koopiamasina rendi- ja hooldusteenuse ostmine” hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
Otsustati muuta Liivamäe ja Tammuri katastriüksuste
piirid.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk Bio
10/0,4kV alajaama 0,4 kV F-3 kaabelliini ja kaablikilbide
püstitamiseks Otepää linnas Kastolatsi tee 9.
Otsustati anda luba Teatrile Vanemuine paigaldada
etenduseinfot sisaldavaid reklaambännereid suurusega
1x6 m Tartu mnt sissesõidule ajavahemikul 28.07.200820.12.2008.
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1.Sinimustvalge lipu õnnistamise (1884)
50. aastapäevatähistamiseks Otepää kiriku seinal (1934), tahvlid taastati 1989.
aastal.
2.Otepää alevikooli avamise 100. aastapäeva puhul Otepää gümnaasiumi internaadihoone seinal (1975).















3.August Krentsi eluasemele (2003) tema
100. sünniaastapäeva puhul.
4.Gustav Wulffi eluasemele NüpliLõhmusel (1960).
5.Jakob Pärnale Otepää endise kihelkonnakoolimaja seinal (1966).
6.Jakob Hurdale Otepää pastoraadihoone seinal (1966).
7.Esimese eestikeelse maagümnaasiumi asukohas Otepää gümnaasiumi
vana koolimaja seinal kooli avamise 100.
aastapäeva puhul.
Mälestuspuud:

HEINO MÄGI



Teade
Otepää Vallavalitsus annab teada, et seoses SEB
27. Tartu Rattaralli toimumisega 25.05.2008.a
kehtivad Otepää vallas liikluskorralduses alljärgnevad muudatused:
Liikluseks on suletud:
1.Sihva-Poslovitsa-Otepää aedlinn terviklikult (Kolga tee kuni Pühajärve teeni) kell 12.00-15.30.

Ühesuunaline tee:
1.Valga mnt. lõigul Võru mnt-Nüpli tee (suunaga
Ilmjärve poole) kell 11.45-13.00.
2.Pühajärve tee ja Tartu mnt. on ühesuunaline (Tartu suunas) lõigul Mäe t.-Palupera tee kell 12.3014.30 (ümbersõit tähistatud)

Otepää Lionsklubi tänab
heategijaid!

O

tepää Lionsklubi president Ivika
Nõgel kinnitas, et ühendusel on
olnud toimekas aasta, osaletud
on mitmes heategevusprojektis, milles
koguti üle 15 000 krooni.
Lionsite president meenutas korjanduskasti abil Maarja küla toetuseks raha
kogumist; samuti seda, et Kuldkala peol
läbi viidud korjandusega pandi alus
Otepää piirkonna kriisiabi fondile.
Kõige suurejoonelisem projekt oli üleeestiline Lionsite kampaania „Saa nägijaks”. Tänu sellele kontrolliti Otepää piirkonnas 30 koolilapse silmad ning 8 last
sai kampaania raha eest prillid. Otepää
Säästuoptika andis prillid lastele omahinna eest.
Lisaks prillipoele kiitis klubi presi-

dent teisi koostööpartnereid, Palupera
ja Pühajärve põhikooli ning Otepää
gümnaasiumi; Otepää Konsumit ja
Pühajärve Puhkekodu. Ühtlasi kinnitas
Ivika Nõgel, et klubi on tänulik kõigile
Otepää piirkonna inimestele, külalistele
ja turistidele, kes annetades panustasid
heategevusse. „Selle aasta jooksul kogesime, et inimesed on hea südamega ning
soovivad nõrgemaid aidata.” Lionsite juht
tõi näiteks kalapeo, kus praktiliselt kõik,
kelle poole pöörduti, olid valmis head
algatust jõukohase summaga toetama.
Ivika Nõgel lisas, et augustis algab
Lionsitel uus tegevusaasta, mil klubi
presidendi kohustusi täidab ettevõtja
Indrek Tiido.
EGON VALDARU

RIHO RAAVE

Kiirusepiirangud teeninduspunktides:

1.Palu TP – märgid 70 km/h, 50 km/h, muud ohud
(hüüumärk);
2.Sihva TP – märgid 70 km/h, 50 km/h, muud ohud
(hüüumärk).

19. märtsil 1998 kehtestatud jäätmekäitluseeskirjade täitmist hakkavad Otepää linnas kontrollima
linnavalitsuse ja volikogu poolt kinnitatud isikud.
Kinnistute valdajad, ettevõtted ja asutused peavad
aasta jooksul säilitama ja kontrollimisel esitama
jäätmete käitlemist tõendavad dokumendid (kviitungid, talongid jms) või esitama kehtiva jäätmekäitluslepingu.



Otepää linnavolikogu otsustas, et Pühajärve rannahoone renditakse ASile Nordest 25 aastaks tingimusel, et 3 esimese aasta jooksul investeeritakse
hoonesse 250 000 krooni, kaetaks rannahoone
juurde rajatava tualeti ülalpidamiskulud, teeks rendiobjektil igal aastal sanitaarremondi, kindlustaks
hoone ja hoolitseks ranna korrashoiu eest.



1.Tamm Otepää asula 100. aastapäeva
tähistamiseks Otepää kultuurikeskuse
lähistel (1962).
2.Kastan Otepää alevikooli avamise 100.
aastapäeva puhul (1975) Kopli tn. 10
asuva elumaja õues.
3.Mälestustammed Otepää kiriku lähistel. Istutasid Balti riikide presidendid
Lennart Meri, Guntis Ulmanis ja Algirdas
Brazauskas (1997).
4.Tamm istutati Otepää kiriku juurde
Tema Pühaduse Tiibeti pühak Tenzin
Guatso XIV Dalai Laama poolt (1991).
5.Pärnad Otepää gümnaasiumi vilistlaste kokkutulekute puhul Otepää gümnaasiumi hoone ees.
6.Kaks kuuske Otepää gümnaasiumi
vana koolihoone ees. Istutasid Eesti president Ilves ja Valga maavanem Trašanov.
(3.10.2007) Otepää gümnaasiumi 100.
aastapäeva tähisena.



10 AASTAT TAGASI

Otepää Linnavalitsus annab teada, et ajavahemikul 10. mai-15. august on valgustatud ainult linna
peatänavad.



Pühajärve vallas märgiti kunagise Pühajärve algkooli juhataja (1920-1950) Ferdinand Linnamäe
100. sünni- ja külaraamatukogu 85. aastapäeva.
Pidulikul aktusel osales haridusministeeriumi kantsler Georg Aher.



Otepää Teater pälvis tunnustuse Põlvas toimunud II harrastusteatrite riigifestivalil, kus hinnati
17 Eesti parima teatritrupi lavastust. J.Metua komöödiaga “Palju tarku targutajaid...” (lavastaja
Ernst Raiste) saadi aukiri hea ansamblimängu eest
ja I kategooria harrastusteatri nimetuse. (Otepää
Teataja, 7. mai 1998).



PLANEERINGUD
Planeeringud Otepää vallas
Otepää Vallavalitsus korraldab Otepää külas asuva
Puidu kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse alade määramine korterelamute ehitamiseks, tehnovõrkude ja
-rajatiste vajaduse määramine, juurdepääsude tagamine, servituutide vajaduse määramine ning maa
sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala suurus on
17 333 m². Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
30. mail 2008 kell 10.00 Otepää Vallavalitsuses.
Seoses Nüpli külas asuva Karupesa kinnistu detailplaneeringu menetlemisega korraldab Otepää Vallavalitsus
detailplaneeringu eskiisi arutelu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine hotelli laiendamiseks. Detailplaneeringu eskiisi
avalik tutvustamine toimub 06. juunil 2008 kell 10.00
Otepää Vallavalitsuses. Oodatud on kõik huvilised.

SÜNNID
Trevor Jääger
Egert Tiido

1. mai
2. mai

Täname kõiki, kes osalesid
prügikoristusel!
Suur tänu Otepää lihatööstuse Edgar
juhatajale Maie Niidule, kes toetas meie
koristuspäeva supimaterjaliga!

Parkimine on keelatud Otepää linnas
kell 11.00-15.00:

Koguduse nimel JÜRI STEPANOV

1.Kogu võistlustrass Otepää linnas (s.h Aedlinn)
mõlemal pool teed. Suletud teelõikudele pääseb
ainult aknale paigutatud kleebiste alusel (kohtunikud, tehnilised abid ja korraldajad). Maanteedel on
liiklus üldiselt avatud, kuid võib esineda ajutisi seisakuid seoses ratturite kolonni liikumisega.

Lp. Invaühingu liikmed!
26. mail kell 15.00 toimub

KOOSOLEK JA LOENG
”Saa nägijaks” korjandus Otepää Konsumis. Vasakult lionsid Ivika Nõgel
ja Juhan Seer ning annetaja Peeter Aunapuu.

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

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

ühingu ruumides, tuba 101.
Kohvilaud.

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 6. juunil.

23. mai 2008

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla aasta ema on
Ruth Leopard
Otepää valla aasta emaks valiti seitsme lapse ema Ruth
Leopard (pildil lastega).
Ruth Leopard on tiitli auga välja teeninud, sest oma lapsed on ta kasvatanud korralikeks noorteks, kellest kaks
vanemat õpivad juba gümnaasiumis. Pisemad poisid on
veel emaga kodus ja ootavad, millal ka nemad saavad
kooliteed alustada.
Lisaks laste kasvatamisele on Ruth Leopard ka suurepärane koduperenaine ja osav kokk. Ruthil on olemas kõik
omadused, mis ühele aasta emale on kohased ja oma
rõõmsameelse ning lahke olemisega teeb ta paljudele
emadele “silmad ette”. Ruth on inimene kes on alati valmis aitama, ega jäta kedagi hätta.
Ta on tõesti suurepärane ema.
KEITY KIMMEL

Pühajärve õpilased
Läänemerel ja Emajõel
5.-6. mail sai teoks õpetaja Peetri unistus viia Lõuna-Eesti lapsed mere äärde.
45 Pühajärve Põhikooli õpilast sõitsid
Matsallu – ikka selleks, et näha merd ja
kevadist lindude rännet.
Matsalu Rahvuspargi keskuses vaatasime
slaide lindudest ja väljapanekut kohaliku
looduse kohta. Lahe ümbrus on pidevas
muutumises ja kasvab vähehaaval kinni.
Lindude nägemiseks tegime giidi juhatusel matka Penijõe ääres. Õhtul enne magamaminekut uurisime Lihula ordulinnuse
maa-aluseid käike.
Teine päev võttis meid vastu päikese ja
kõva tuulega. Linnuvaatlustornis uudistasime binoklitega ja linnuvaatlustoruga linde.
Suure hane- ja lagleparvegi nägime ära.
Puisniidul allika ääres pesime puhtaks oma
silmad, et paremini näha. Puhtulaiul sõime
karulauku ja pugesime suure puu õõnsu-

sesse. Mõõtsime jämedat tamme, mille
ümbermõõt oli 5 last. Luuletaja Schillerile
püstitatud mälestusmärk ja vanad kivikalmed said ka üle vaadatud.
Tükk aega imetlesime merd ja linde. Mõni
mõõtis jalgadega mere sügavust. Nägime
mere mitut nägu, vaikset lahesoppi ja tuulist
avamerd.
20. mail sõitsid algklasside õpilased ja
lasteaialapsed Tartus mööda Suurt Emajõge
lodjaga „Jõmmu”. Nägime, kuidas ehitati
vanu puulaevu ja sepistati naelu. Õppisime
sõlmi. Männikoorest sai igaüks endale lodja
mudeli vesta.
Mõlemad reisid õnnestusid tänu
Keskkonna Investeeringute Keskuse rahadele ja õpetaja Peetrile, kes projekti kirjutas.
Pühajärve Põhikooli õpetaja PILLE KANGUR

Tegime ära!
Aasta ema on Külli Kangur
Eesti Aasta ema tiitli pälvis Pühajärve põhikooli keemia- ja
füüsikaõpetaja Peeter Kanguri ema Külli Kangur, kes on
ka Pühajärve põhikoolis õppivate Liisi, Lauri ja Tanil-Peetri
vahva vanema. Külli Kangur on 5 lapse ja lapselapse ema
ning Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse teadur.
Külli Kangurile oli tiitli võitmine sama hea kui kaunis
unenägu, kus kõik tuuakse sulle kandikul kätte. Külli ei
teadnudki, et tema osales sellel konkursil. See selgus
alles siis, kui ta oli kuulutatud aasta emaks. „Ma sõitsin
Võrtsjärve äärde, kui mulle helistas Siiri Oviir ja ütles, et
ma olen aasta ema,” lausub Külli Kangur naeratades. See
kõne oli talle üks suur üllatus, mis muutis ta väga rõõmsaks. Kohe helistas aasta ema oma lastele ja teatas ka neile rõõmsat uudist.
Järgnevad päevad kulusid ettevalmistustele, ootas ju
Tallinnas presidendi vastuvõtt. Külli Kanguri rõõmuks said
kõik lapsed viibida temaga koos Estonia Kontsertsaalis,
kui talle anti üle aasta ema tiitel. Kontserdi ja vastuvõtuga
jäi ta igati rahule. Eriti õnnelikuks tegi teda suur toetajaskond ja soojad õnnesoovid.
Lapselapse Liisi sõnul on vanema Külli väga sõbralik ja
rõõmus. Ta tahab lastelastega kõike koos teha, eriti palju
tegeleb ta nendega suvel. Vanaemaga käib koos lastelastega ujumas ja reisimas.
Lapsed ja lapselapsed kinkisid Külli Kangurile punase
vahtrapuu.
KEITY KIMMEL

KULTUURIÜRITUSED
Otepääl
24. mai kell 14.00 Otepää kirik. Valga praostkonna laulupäev.
Osa võtavad Valga praostkonna koorid,
ansamblid, lastekoor, külalised Tartust ja
Soomest.
24. mai kell 19.00 Otepää kirik. Hingemuusika kontsert. Pilet
25/10.- (eelkooliealistel sissepääs prii).

25.mai kell 15.00 Otepää kirik. Kooride päev. Eesti Vabariigi 90.
aastapäevale ja Eesti lipu päevale pühendatud III Valgamaa kooride päev. Osalevad
täiskasvanute koorid kogu Valgamaalt, lauldakse isamaalisi ühislaule ning lisaks esineb
iga koor oma etteastega. Üles astub Eveko
sõpruskoor Vihti naiskoor (Soome).
29. mai kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO - Ei ole maad
vanadele meestele. Põnevusfilm. Pilet 20,1. juuni kell 16.00 Pühajärve park. Lastekaitsepäeva kontsert.
Esinevad laululapsed Anneli Naruski, Varju
Tederi ja Eve Eljandi juhendamisel Ursel Oja
bändi saatel.
5. juuni kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO - Tänavate
valitsejad. Action-thriller. Pilet 20,-

3. mail oli Eestis suur prügikoristusaktsioon, millest võttis osa 50 000 inimest üle
riigi. Ka 35 Tõutsi, Ilmjärve ja Kaurutootsi
küla elanikku andsid oma panuse Eestimaa
puhtaks saamisele.
Keskpäeval alustasime külade erinevates servades teeäärte puhastamisega.
Tugevdatud jõududega koristasime ära
maanteeäärse suure prügimäe. Puhtaks
saime! Prügi viisime Nõuni tugijaama.
Ühiselt puhastasime Lokumärdi talu
ümbrust. Tänu suurele võsalõikusele
paistab nüüd maja akendesse jälle päike.

Plaanis on see talu taastada külade kooskäimiskohana.
Tööpäeva lõpetasime ühise piknikuga.
Oli aega rääkida üksteisega ja mõtiskleda külade tulevikust. Otsustasime kaunile Kapermäele taastada külade jaanituleplatsi.
Kohtume uuesti laupäeval, 24. mail kell
15.00 Lokumärdil, et lõpetada pooleli
jäänud võsalõikus.
PILLE KANGUR Tõutsi külast
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Otepää muusikakooli lõpetasid
Katrin Helena Kuslap – viiul (õp. Kadri
Sepalaan, Miina Laanesaar). Lõpetas kiitusega.
Triinu Aasaroht – klarnet (õp. Külli Teearu).
Lenna Hainsoo – klaver (õp. Eve Tamm).
Marta Jõgi – viiul (õp. Kadri Sepalaan,
Miina Laanesaar).
Tambet Leopard – tromboon (õp. Arno
Anton).
Helen Merilo – klaver (õp. Anneli Narusk).
Eva-Maria Oja – klaver (õp. Anne Are).

Otepää muusikakooli
vastuvõtukatsed toimuvad
26. ja 27. mail kell 10.0018.00 muusikakoolis (Koolitare 7).
Ette valmistada üks laul!
Info tel. 7655 109 või
muusikakool@otepaa.ee.

Pühajärve lasteaia
kevadpidu
8. mail toimus Pühajärve põhikooli aulas Pühajärve lasteaia kevadpidu. Lasteaiapere esitas külalistele muusikalise
etenduse “Kakuke”. Mängiti pille ja lauldi
laule. Kuna pidu oli pühendatud ka emadepäevale, siis andsid lapsed emadele
ja vanaemadele üle isetehtud kaardid ja
kingitused. Pidu lõppes ühise tordisöömisega.
Aitäh tublidele lasteaialastele ja kasvatajatele toreda ning meeldejääva peo
eest!
lasteaia vilistlane KÄROL BELOV

LUGEJA KIRJUTAB

Seekord läks kevadlaat korda

aadapäeva hommikul sadas algul sapsu
vihma ja tundus, et päev on rikutud. Aga
siis hakkas selginema ja päike tuli välja ning
müüjaidki saabus järjest rohkem kohale.
Kahjuks jäid tulemata kõik oodatud aiandid ja puukoolid, kes pidasid tõenäeoliselt
Türi lillelaata tähtsamaks. Aga kindlalt oli
kohal Rebase talu puukooli omanik Ahti
Tiirmaa oma suure valikuga puudest, ilu- ja
marjapõõsastest ning püsikutest. Ta oli ka
väga lahkesti valmis inimestele aiandusalast
nõu andma.
Mitut sorti tomatitaimi olid müümas alati
oodatud ja ostjate poolt hinnatud Kaima
Kivi ja Meinhard Kivi abikaasaga. Samuti ei
puudunud oma linnakese suvelilletaimede
müüjad. Ka mujalt oli tulnud mitmeid õitsvate ripplillede müüjaid, kes vastupidi kohalikele küsisid vägagi „soolast“ hinda. Kui aga
kaup on ilus ja ostjal rahakott paks, läheb
kõik kaubaks.

L

Ei puudunud ka minu lemmik – iga-aastane roosimüüja, kelle roosid õitsevad aias
aastaid.
Toredaks traditsiooniks on saanud see,
et Edgari kaupluse juhataja Anu Tiirmaa on
kohal laadalistele suupisteid ja jooke pakkumas.
Puudu jäi laste huvide ja tegevuse poolelt, aga neile pole Otepääl kunagi mõeldud.
Näiteks nädal tagasi Kanepi laadal oli lastele
batuut, kus sai hüpata ja suurematele pisimootorratastel sõit juhendaja käe all.
Aiandusmaja esine laadaplats on liiga kitsaks jäänud. Ehk peaks vallavalitsus välja
pakkuma parema ja suurema laadaplatsi.
Igatahes saab öelda, et ilm oli ilus, kaupa
jätkus igale maitsele ja laadalised said toreda laupäevase elamuse ja küllap ka soovitud
kauba.

Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud vabariiklikul mudilaskooride konkurss-festivalil Tamsalus osales
Otepää gümnaasiumi mudilaskoor Vilve
Maide ja Pille Mölli juhatusel.
Kokku osales 26 koori ligemale 900
lauljaga. Otepää noored lauljad tunnistati B-kategooria kooride hulgas teise
tasemekategooria ehk hõbediplomi vääriliseks.
Konkurss viiakse läbi iga viie aasta järel.
OT

Laadal käis SILVIA LÄNIK

Otepää Turismiinfokeskuses on müügil Otepääl
toimuvate suviste etenduste ja kontsertide piletid.
Näiteks tsirkusetuur ”Loomade tsirkus”
19.-22. juunil, vabaõhuetendus ”Pärija”
18.-20. ja 25.-27. juulil linnamäel, jaaniõhtu

Otepää gümnaasiumi mudilaskoor
sai hõbediplomi

Pühajärve pargis, kirikukontserdid jm.

Eelmüügist ostes on pilet soodsam!

Inseneride maja
meeskoor laulab
24. mail kell 14
Pühajärve Puhkekeskuse terrassil.

Täpsustusi
eelmises Otepää Teatajas ilmunud
artiklile Otepää Gümnaasiumi olümpiaadide kohta.
Füüsikaolümpiaadi maakonnavoorus saavutas Karl Laasik (9. a) II koha
ja Maiko Kangro (10. b) I-II koha.
Kolme maakonna võistlusel „Nutikad Matemaatikud“ oli Valgamaalt
kõige rohkem osavõtjaid Otepää
Gümnaasiumist – Triinu Sala, Sten
Teemant, Lauri Rauk, Rauno Umborg, Diana Vähi ja Maiko Plinte.
Sten Teemant saavutas II koha.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Taas algab külastusmäng
„ Unustatud mõisad 2008“
Palupera mõisas

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
14.05.2008:

Kinnitati Koolimäe kinnistu nr. 1294540 katastriüksuse
nr. 58202:003:0854 detailplaneeringu lähteseisukohad ja
algatati detailplaneering lihtsustatud korras.
Planeeringu eesmärkideks on planeeritava ala sihtotstarbe
muutmine; ehitusala, ehitusõiguse ulatuse määratlemine;
keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse, piirete
ja heakorrastatuse/haljastuse määramine; tuleohutuse tagamine, evakuatsioon, tuletõrje veevõtukoha märkimine;
maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded planeeritavale ehitisele; liikluskorralduse ,
juurdepääsuteede ja tehnovõrkude rajamine ehitise teenindamiseks. Planeeritava ala suurus on 18435 m².
Lubati vallavanemal sõlmida leping bussipeatustesse 8
prügikasti paigaldamiseks Munamäe Sport OÜ-ga.
Määrati Hellenurme külas loomakasvatushoonetele tootmismaa sihtotstarbega teenindusmaa suuruseks 15276 m²
ja nimetati Venne katastriüksuseks. Anti nõusolek ehitise
omanikule katastriüksus ostueesõigusega erastada.
Väljastati liikumispuudega inimesele sõiduki parkimiskaart kuni 3 aastaks.
Kuulutati välja piiratud hankemenetlusega riigihange
„Nõuni külaraamatukogu-infokeskuse ehitustöö teostaja
leidmiseks“. Määrati ehitustöö eeldatav maksumus ja riigihanke eest vastutav isik. Kinnitati hankedokumendid ja
moodustati kuueliikmeline komisjon hanke menetlusetappide hindamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ Leigo Turismile Lutike külas
Leigo kinnistul asuva elamu/majutushoone tehnosüsteemide muutmiseks.
Lubati vallavanemal sõlmida leping bussipeatuste korrastustöödele Palupera vallas kevadest-sügiseni FIE Kalev
Lõhmusega.
Otsustati kompenseerida Palupera valla gümnaasiumiõpilase ja Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimehe Deivi
Sarapsoni transporti Tallinnasse kuni 3 sõiduks kuus, kuid
mitte üle 500 krooni kuus, alates 1.maist 2008.a. kestel ja
kuludokumentide alusel.





23. mai 2008

PALUPERA

O

otame kogu suve
jooksul külastajaid
tutvuma mõisahoonega. Külastuspäevadel
on mõis avatud 10.00-18.40.
Samal ajal töötavad töötoad (ehete valmistamine
jms), avatud on näitus, toimub käsitöö ja aiasaaduste
müük, toitlustamine ja kella

kolme kontsert.
KÜLASTUSPÄEVAD
14. juuni. Kell 15.00 esineb
Tartu segakoor HaleBopp
Singers.
28. juuni. Kell 15.00 esineb
Elva Noorte Meeste koor
10. juuli. Kell 15.00 esineb
Konguta segakoor.
19. juuli. Kell 15.00 esineb

Pärgi kinnistu kirjalik
enampakkumus
Palupera vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumusel hoonestatud kinnistu
“Pärgi”, katastritunnus 58201:002:0009,
sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 7496
m². Asukoht Palupera küla, Palupera vald,
Valgamaa. Kinnistu asub detailplaneeringu
kohustusega alal hajaasustuses. Kinnistu enampakkumuse alghind on 125 000
krooni. Avaliku kirjaliku enampakkumuse
tingimustega saab tutvuda www.palupera.
ee. Enampakkumusest osavõtutasu on
200 krooni, tagatisraha on 5% alghinnast
(6250 krooni) tasuda hiljemalt 26.maiks
2008.a. Avaldus enampakkumusel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb
esitada kinnises ümbrikus, märkega „Pärgi
enampakkumus“ hiljemalt 26.mail 2008.
a. Palupera Vallavalitsusele aadressil Hellenurme sjk. Palupera vald Valgamaa 67514
kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Palupera Vallavalitsuse
koostatud vormi.

tantsu-lauluansambel
Mathilde.
20. juuli. Kell 15.00 esineb
tantsu-lauluansambel
Mathilde.
2. august. Kell 15.00 esinevad Nõuni naised.
Ootame külla!
Palupera põhikooli direktor
SVETLANA VARIKU













09.05.2008:
Väljastati Lutike külas Savimäe kinnistu nr 2092240
katastritunnusega 58202:003:0444 õuealale planeeritava
elamu projekteerimiseks projekteerimistingimused.
Väljastati kirjalik nõusolek Lutike külas Savimäe kinnistule nr. 2092240 katastritunnusega 58202:003:0444 väikeehitise ehitamiseks.
Kooskõlastati Neeruti külas Tsura-2 kinnistule nr 66340
katastritunnusega 58202:003:0230 rajatavate soojuspuurkaevude projekt.
Anti neli ühekordset toetust ravimite ostuks kogusummas
2891 krooni, üks ühekordne toetus lapse prillide ostuks
592 krooni, viis ühekordset toetust ja kaks matusetoetust
a´ 2000 krooni.
Väljastati ehitusluba Nõuni külas Nõuni Keskuse kinnistul nr 2104540, katastritunnusega 58202:002:1490 asuva
kontorihoone rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba Nõuni külas Kullipesa 11 kinnistul
nr 363740 katastritunnusega 58202:002:0290 asuva elamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Astuvere külas
kahe liitumisühenduse väljaehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Neeruti külas Annuse kinnistule
nr.1443540 katastritunnusega 58202:003:1170 garaaz-töökoja ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Atra külas asuva
Väike-Sepa kinnistu elektrivarustusega liitumise eesmärgil
Atra 10/04kV alajaama 10kV ja 0,4 kV nmaakaabelliini väljaehitamiseks.
Kooskõlastati Hellenurme külas Mõisa aia kinnistule
nr. 19443540, katastritunnusega 58201:001:1440 rajatava
puurkaevu projekt.
11.Võeti arvele Atra külas asuv peremehetu ehitis - Soe laut
OÜ Kinnisvaraekspert Tartu osakonna ekspertarvamuses
toodud maksumusega.
Anti luba vallavanemal sõlmida leping Palupera külas
Palupera-Miti teel asuva truubi remonttöödeks hinnapakkumuses toodud maksumuses.
Nõustuti Neeruti külas Neeruti karjääri kaevandatud ala
rekultiveerimisega (metsastamisega).
Muudeti Palupera Vallavalitsuse 20.03.2008.a. korraldusega nr 2-1/50 arvele võetud peremehetu ehitise nimetust
– Hellenurme mõisa tall asendati nimetusega Hellenurme
mõisa tõllakuur.
Toetati Otepää Gümnaasiumis õppivate Palupera valla
õpilaste kontsertreisile sõitmist Rootsi.
Väljastati ehitusluba Hellenurme külas Ala-Mäe kinnistul
katastritunnusega 58201:001:1500 asuva ridaelamu korter
nr.5 rekonstrueerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme külas Saare
kinnistul katastritunnusega 58201:001:0552 väikeehitise
ehitamiseks.








Palupera poistele
meeldib jalgpall
Palupera põhikooli poisid on viimasel
ajal olnud tänu pingsatele treeningutele ja suurele tahtmisele mängida
jalgpalli edukad järgmistel võistlustel:
Valga maakonna meistrivõistlustel
poeglaste hulgas 3. koht. Võistkonnas mängisid Hendrik Komlev, Raikko
Käos, Alvar Alatalo, Elari Kikas, Kerdo
Puusalu, Artur Lõhmus, Kris Käos,
Jargo Jõesaar, Risto Vähi, Tarvi Trees,
Revo Mandel, Sander Vähi.
Rõngu CUP 2008 noormehed 1994
a ja nooremad 2. koht. Parim kaitsja
Elari Kikkas, parim mängija Kerdo
Puusalu.
Võistkonnas mängisid Raikko Käos,
Risto Vähi, Elari Kikkas, Kerdo Puusalu, Artur Lõhmus, Mauri Kozlovski,
Tauri Kozlovski, Mait Käos.
Täname FC ELVA treenerit Marek
Naarist ja vapraid jalgpallureid!
SVETLANA VARIKU

Palupera vallavalitsus ootab hinnapakkumisi hiljemalt 29. mail 2008.a.
Lustimäe puhkeala trimmerdamiseks
veel enne jaanipäeva
(puhkekoht, mäe nõlv, lai jalgrada).
Võib vaja minna ka võsalõikuri abi. Kõigil soovijail,
kes kohta ja ala veel ei tea, tulla objektiga tutvuma.
Võid võtta eelnevalt tellijaga ühendust.
Pakkumised (orienteeruv töömaht 3 korralikku
tööpäeva) saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa
Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus, märksõnaga
„Lustimäe trimmer“. Info tel. 76 79 501, 51 74 740.

Liiklusmärkide paigaldamine
Palupera vallavalitsus otsib 7 liiklusmärgi paigaldajat (
Hellenurme-Palupera kandis). Teostaja poolt tööriistad,
töö, transport, koristus, v.a. liiklusmärgid, mis on tellijal
olemas. Tellijalt info. Hinnapakkumine esitada 29.maiks.
Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa
Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus märksõnaga
„Liiklusmärk“. Info asukohast täpsemalt ja muust tel. 76
79 501, 51 74 740.

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Nõuni külas külas valla teele Kullipesa ring jääva truubi
ehitusremonttööde teostaja leidmiseks. Hinnapakkumine esitada hiljemalt 29. mail 2008.a. Teostaja
poolt materjal, töö, transport, koristus. Kruus, mis truubitoru katmiseks vajalik, tasutakse karjääriomanikule vallavalitsuse poolt eraldi otsekandega.
Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus märksõnaga „Palupera truup“. Info asukohast täpsemalt ja muust tel. 76 79 502, 51 74 740. Enne hinnapakkumise esitamist kohtumine ehitustöö objektil Nõunis 26.mail kell 10, et lähteülesannet arutada.

Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneeringu seisukohti ja muudetud eskiislahendust tutvustav II avalik arutelu toimub
2. juunil 2008. a. Palupera vallamajas algusega kell 10.00.

taotletaval maal lasuvad kitsendused tulenevad
veeseadusest, elektrituruseadusest, elektriohutusseadusest ja jäätmeseadusest.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Palupera vallas Nõuni külas asuv maaüksus suurusega 1364 m², nimetusega “Kullipesa reovee
pumbajaama”. Maaüksuse suurus on määratud
lähtudes maakorralduse nõuetest ja planeeringuga sätestatust. Maaüksus on Kullipesa reovee
pumbajaama ehitise teenindusmaa. Sihtotstarve
tulenevalt detailplaneeringust on maaüksusel
100% Jäätmehoidla maa. Munitsipaalomandisse
taotletaval maal lasuvad kitsendused tulenevad
veeseadusest, elektrituruseadusest, elektriohutusseadusest ja jäätmeseadusest.
Otsustati võtta vastu Palupera farmi kinnistu
nr.1208440 katastriüksuse nr.58201:002:1360 ja
Palupera kopli kinnistu nr.2087640 katastriüksuse nr.58201:002:1071 detailplaneering.
Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on
avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla 02. juunist kuni 16. juunini
2008.a. kl. 8.30-16.00. Kui avaliku väljapaneku
käigus laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
Otsustati võtta vastu Uue-Tüki kinnistu nr.
1916540 katastriüksuse nr. 58202:002:1420
detailplaneering. Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul Palupera
vallamajas asukohaga Hellenurme küla ja Nõuni
külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 02.
juunist kuni 16. juunini 2008.a. kl. 8.30-12.00
ja 13.00-16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus
laekub detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul

pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
Otsustati kinnitada Leigo kinnistu nr. 532540
katastriüksuse nr. 58202:003:0100 ja Kaltsi kinnistu nr. 781740 katastriüksuse nr. 58202:003:0691
detailplaneeringu lähteseisukohad ja algatada
nimetatud planeering. Planeeringu eesmärk
on planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määratlemine, servituutide, haljastuse
ja heakorrastatuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise
erinõuded, tehnovõrkude lahenduse koostamine
ja servituutide vajaduse määramine. Planeeritava
ala suurus on 80,9 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks määrata
Tõnu Tamm.
Otsustati algatada Palupera valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline
hindamine, mille eesmärgiks on keskkonnakaalutluste arvestamine üldplaneeringu koostamisel
ja kehtesta-misel, keskkonnakaitse tagamine ja
säästva arengu edendamine. Kinnitati Palupera
valla üldplaneeringu lähteseisukohad. Palupera
Vallavalitsusel korraldada hange Palupera valla
üldplaneeringu konsultandi ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviija leidmiseks.
Määrati Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldajaks
Palupera Vallavalitsus. Moodustati üldplaneeringu juhtrühm.
Võeti vastu Palupera valla arengukava 20072015 muutmine.
Tunnistati peremehetuks Palupera külas 1/3
mõttelist osa elamust koos saunaga, 1/3 mõttelist
osa abihoonest-laudast, 1/3 mõttelist osa küünist,
1/3 mõttelist osa aidast ja 1/3 mõttelist osa kuurist.
2/3 mõttelist osa nimetatud ehitistest kuulub K.Lile. Palupera Vallavalitsusel kanda nimetatud osad
riiklikku ehitusregistrisse kohaliku omavalitsuse
omandina.
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PLANEERINGUD



Palupera vallavolikogus
22.05.2008 :
Kuulati Lõuna Politseiprefektuuri Valga
Politseijaoskonna Otepää Konstaablijaoskonna
juhtivkonstaabel Jaanus Kokkoneni.
Volinike küsimustele vastas lisaks ka Otepää
Konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Toomas
Kikas.
Kehtestati Päidla elamute reovee puhasti maaala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
3.Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Palupera vallas Päidla külas asuv maaüksus suurusega 558 m², nimetusega “Päidla elamute reovee puhasti”. Maaüksuse suurus on määratud
lähtudes maakorralduse nõuetest ja planeeringuga sätestatust. Maaüksus on Päidla elamute reovee puhasti ehitise teenindusmaa. Sihtotstarve
tulenevalt detailplaneeringust on maaüksusel
100% Jäätmehoidla maa. Munitsipaalomandisse
taotletaval maal lasuvad kitsendused tulenevad
veeseadusest, elektrituruseadusest, elektriohutusseadusest ja jäätmeseadusest.
Kehtestati Kaasiku reovee pumbajaama maaala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Palupera vallas Nõuni külas asuv maaüksus
suurusega 145 m², nimetusega “Kaasiku reovee
pumbajaama”. Maaüksuse suurus on määratud
lähtudes maakorralduse nõuetest ja planeeringuga sätestatust. Maaüksus on Kaasiku reovee
pumbajaama ehitise teenindusmaa. Sihtotstarve
tulenevalt detailplaneeringust on maaüksusel
100% Jäätmehoidla maa. Munitsipaalomandisse
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Puka vallavolikogus
8. mail 2008

Aakre Lastead-Algkoolis tähistati sellel aastal
emadepäeva esmaspäeval, 12. mail. Koosviibimine
toimus õhtul, et emad saaksid pärast päevatööd
rahulikult nautida laste esinemist ja puhata kohvilauas teiste emade seltskonnas.
Alguses oli emadele väike kontsert, kus nii koolilapsed kui ka väikesed lasteaialapsed laulsid laule ja
lugesid luuletusi emast. Eriti mehiselt kõlas lasteaiapoiste esituses laul „Kaart emale“. Pärast kontserti
tantsisid lapsed koos emadega seltskonnatantse.
Mängud muusika saatel olid niivõrd kaasakiskuvad,
et ei pandud tähelegi, kui mängujärg jõudis vahepeal trepikotta.
Emadepäev lõppes traditsioonilises kohvilauas,
samal ajal said lapsed arvutiklassis vaadata multifilmi. Oli südantsoojendav õhtupoolik keset argiruttu.

Määrati 2007. majandusaasta kohta koostatud majandusaasta aastaaruande auditeerijaks OÜ Juristibüroo Fides.
Kinnitati Puka valla 2008. aasta eelarve muudatused.
Määrati Eesti Maaomavalitsuse Liidu üldkoosolekutele asendusliikmeks Tiina Trees.






Puka vallavalitsuses
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Kuigatsi külas asuvad Kuigatsi Laohoone
maaüksus 4865 m² ja Pauli Risto maaüksus
3910m²; Meegaste külas asuv Liiva maaüksus
6,97 ha.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused Ruuna külas asuva Ruuna IV kinnistule ehitatava elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Nõustuti Kagu Teedevalitsuse poolt esitatud
Helmi-Aakre liivamaardlas Vuti liivakarjääris
maavara kaevandamiseks kaevandamise loa
VALM 009 kehtivuse tähtaja pikendamisega
viieks aastaks.
Vallavalitsuse 23.01.2006 korraldustes nr
23, 22 ja 20 muudeti valla munitsipaalomandis olevate hoonete aluse ja neid teenindavate
maade suurusi järgmiselt: Aakre biotiigid 23
238 m², Kuigatsi külamaja 1272 m²ja Aakre
Lasteaed-Algkool ja võimlahoone 25 183m².
Anti nõusolek ehitusloa väljastamiseks:
Soontaga külas asuvale Pliuska kinnistule
Kuursaali ehitamiseks; Meegaste külas ÜttiJaani kinnistul asuva taluhoone rekonstrueerimiseks; Komsi külas Kanariku kinnistul asuva
elumaja rekonstrueerimiseks ja kõrvalhoone
ehitamiseks; Rebaste külas asuva Oona lauda
kinnistul tootmishoone rekonstrueerimiseks.
Kinnitati Aakre külas asuva elamu Aakre 4
korteriomandi seadmise teel erastatava ehitise
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2160 m².
Otsustati maksta matusetoetust ühele isikule
1000 krooni, sünnitoetust ühele isikule 3000
krooni ja ühekordset toetust ühele isikule 1000
krooni ulatuses.
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Emadepäev Aakre koolis

EVE MÄEORG

AMETLIK INFO

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee



Õpetaja ANNELI SARNIT



Stella ja hundipoiss Tim



Metsarahva kunstikool





Sellist pealkirja kannab nukunäidend, mille
autor on Pille Markov. Et väiksematel kunstikooli lastel igav ei hakkaks, tegime nukuteatri.
Sügisel tellisin Pillelt näidendi.
Peagi valmiski lugu emadepäevaks. Pika
ajavaruga seetõttu,et jõuaksime rahulikult
valmistada nukud, dekoratsioonid ja mängu
ka harjutada. Iga osatäitja voolis savist oma
nuku pea. Õpetaja Dagmar valas savitöö kipsi.
Mina tegin selle järgi papist nuku pead ja
riidest kehad. Anna-Liisa kavandi järgi maalisid dekoratsiooni Anna-Liisa ja Pille.

Osatäitjad olid järgmised:
Jänes Juss - Maria Pozarova, kilpkonn Kärt Iris Valgepea, karu Kertu - Liisa Marie Koort,
õpetaja Elene - Pille Markov, rebane Rivo Kätrin Kirillov, hundipoiss Tim - Stella Trees,
hundipoiss Tom - Kristin Laas, jutustaja Anna-Liisa Kärson.
Esitasime näidendi Puka kooli emadepäeva
kontserdil. Eks meil ole plaane tulevikukski,
kuid neist on veel vara rääkida.
Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS





7. juunil Valgamaal, Puka vallas Aakres
Kontsert
PuNkRock Keldrist Väljas 2008
Esinejad: NMR, Words on The Wall,
suunAtuli, Disturbing Flames, LaKaLuuK.
Sissepääs tasuta.
Publiku kaasabil viime läbi Valgamaal ühe mõnusa
PuNkRock kontserdi!

Lasteaia sõpradega
päkapikurajal
Maikuu esimesel reedel kohtusid Palupera kooli
esimese klassi õpilased Hellenurme lasteaia sõpradega – lepatriinude ja mesimummidega.
Varahommikul sidusid Andre ja Janno koos õpetajaga puude okste külge 8 erivärvilist ja lahendamist
ootavate ülesannetega päkapikku. Nii valmiski
vanasse mõisaparki päkapikurada (raja idee on pärit
Hollandist).
Matkajad jagasime rühmadeks, kapteniteks olid
esimese klassi õpilased. Koos sõpradega võis
retk alata. Päkapikuraja eesmärgiks oli arendada
laste keskkonnateadlikkust erinevate meelte kaudu
(nägemine, kuulmine, kompimine, maitsmine, haistmine). Suured ja väikesed matkasellid uurisid taimi,
loendasid loodusesse mittekuuluvaid esemeid,
tekitasid kividega helisid, joonistasid „looduslike
pliiatsitega” pilte, kompisid erinevatest materjalidest
esemeid paljaste kätega ja kinnastega, nuusutasid
salapärasid lõhnu, puhkasid pargipingil ja sõid päkapikuküpsist moosiga.
Rühmade kaptenid vormistasid kõik avastused,
elamused ja ülesannete vastused päkapikuraja
passi. Passid jäid kaptenitele mälestuseks. Tublid
olid kõik matkast osavõtjad. Lastele meeldis koos
tegutseda, mängida, saada uusi teadmisi loodusest.
Kõige paremini said kapteniametis hakkama Kerttu
ja Triin.
Matka lõpetasime ühise pannkookide söömisega.
Aitäh teile, sõbralikud ja abivalmid lasteaia töötajad:
Anne, Egle, Tiia, Malle!
RELIKA KALBUS

vallapäev.
Algusega kell 8.00
Puka rahvamaja juures
KEVADLAAT.

Puka rahvamajas

Austatud Puka valla
rahvas!

24. mail toimub Puka

7. juunil algusega kell 21.00

PUHKEÕHTU
ansambliga Mesipuu. Silmarõõmu pakuvad
võistlus- ja kantritantsijad. Pilet ettetellimisel 50.- ja
kohapeal 75.-. Broneerimine telefonil 5274 812.

Puka rahvamaja taasavab oma uksed

kontsert-aktusega

Aakre rahvamajas
24. mail kell 21.00

Puka vallapäeva lõpetamine

reedel, 6. juunil kell 15.00.

ansambliga VIISER.
15. juunil kell 14.00 Puka rahvamaja laululaval

Laekvere ja Puka taidlejate ühiskontsert. Üri-

Esinevad nais- ja meesansambel
ning üllatuskülalised.

tus tasuta. Tule vaatama ja kaasa elama!

Pääsmed eelmüügist ja broneerimisel 50,
peoõhtul kohapeal 75 krooni.

Info ja broneerimine tel 5394 5031.

Olete kõik ootatud kuulama-vaatama!

TEADE Pühapäeval, 25.05.2008 toimub koerte ja kasside
kohustuslik tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu
7.30
8.15
8.45
9.20
9.50
10.15
10.30
11.30
12.10
12.30

Puka vallamaja
Kopli äri
Mööbli majad
Kähri
Kuigatsi
Mägiste
Keeni kauplus
Ande
Keeni raudteejaam
Õru vana koolimaja

12.45
13.15
13.45
14.30
15.15
15.45

Uniküla
Õru
Priipalu
Soontaga
Aakre kultuurimaja
Pühaste

Palun koera- ja kassiomanike
aktiivset osavõttu.
Loomaarst Tarmo Kosk,
tel. 514 9345, 769 2227

Maakondlik jalgrattavõistlus
„Vigurvänt 2008“
Ettevalmistused, nii teoreetilised kui ka praktilised algasid koolis juba
varakult. Praktilist sõitu aitasid õpilastel harjutada Valga politseinikud
T.Kikas ja T.Ainsoo. Nad seadsid Palupera staadionile liikluslinnaku,
kus sai harjutada jalgrattasõitu. Politseinike näpunäited kulusid igati
marjaks! Aitäh!
Valga liikluslinnakus 6. mail võisteldes oli laste ärevus suur.Vaatamata sellele sai Palupera põhikooli võistkond (K.Puusalu, M.Voolaid,
K.Alatalo, A.Lõhmus) üldarvestuses neljanda tulemuse. Võistluse parimaks vigursõitjaks tunnistati meie kooli 4. klassi õpilane Artur Lõhmus,
kes läbis vigursõiduraja ühegi miinuspunktita.
Võistlejatele kujunes päev Valgas igati õpetlikuks ja meeldejäävaks
tänu heale korraldusele.
Palupera PK liiklusõpetaja HELI LÕHMUS

Õppereis Põlvamaale
Neljapäeval, 15. mail toimus Valgamaa õpilaste õppereis Põlva kaitsealadele.
Reisile pääsemiseks tuli edukalt osaleda metsanädala viktoriinil.
Küsimused olid üsna rasked. Meie kooli neljanda ja seitsmenda klassi
õpilased olid võistlusel väga edukad. Neljandast klassist saavutasid hea koha
Anna-Liisa Kärson, Marlene Bandis ja Pille Markov, seitsmendast aga Kaari
Tilga, Helena Hendrikson ja Triinu Nurmetu. Kahjuks ei saanud kaasa tulla
Triinu, tema asemel tuli Eliise Nurmetu.
Neljapäeva hommikul kogunesime kõik koolimaja ette. Kell 8.15 tuli buss, ja
siis sai meie huvitav päev alguse.
Esimene peatus oli Kiidjärve looduskeskuses. Seal tutvusime loomadega,
keda võib teekonnal kohata. Nägime ka pilte sipelgatest. Seejärel läksimegi
sipelgate kuningriiki. Seal oli palju suuri sipelgapesi. Saime palju huvitavat
teada kuklastest.
Edasi läksime Valgesoosse. Valgesoo olevat oma nime saanud seal kasvavate taimede – tupp-villpeade järgi, mis õitsemise järel saab valge värvi. Saime
ka käia vaatetornis.
Äkki oli kõigil kõht tühi. Üks meie giididest oli samal ajal lõkkeplatsil askeldanud, kui meie rändasime. Nüüd istusidki kõik lõkke ümber ning sõid vorstikesi ja jõid limonaadi. Pakuti ka kommi ja küpsist. Sellega oli reis Kiidjärvel
lõppenud.
Edasi läksime Väiksesse Taevaskotta. Uudistasime Neitsikoobast. Õhus lendas palju kaldapääsukesi, nende pesad on kallaste sees. Taevaskojas pesitseb
ka haruldane jäälind, kahjuks teda me ei näinud.
Seejärel sõitsime Valgejärve äärde, mis on üks Eesti toitainetevaesemaid
järvi. Järgmisena uurisime meteoriidikraatrit. Selleks läksime Ilumetsa. Kraatri
nimi, mida meie nägime, oli Põrguhaud. See oli väga sügav ja natuke kõhedust
tekitav.
Sõitsime edasi Värskasse Seto talumuuseumi külastama. Nägime, kuidas
elati vanal ajal ja millised kombed siis olid. Sealt saime osta ka meeneid.
Õhtusöök ootas meid muuseumi tsäimajas. Kui kõigil kõhud täis, asusimegi
koduteele. Pikk päev oli möödunud väga kiiresti.
Koju jõudes olid kõik väga väsinud, kuid rõõmsad, et said sellest toredast
päevast osa võtta.
PILLE MARKOV, Puka Keskkooli 4. klass
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

VÕIDUTÖÖ

M

a olen täiesti kindel,
et minul on maailma
parim vanaema. Ta on
just selline nagu, iga vanaema
peaks olema – abivalmis, tark,
heasüdamlik, sõbralik, andekas,
avameelne, kannatlik, hooliv ja
VÄGA usaldusväärne. Ta saab
alati kõigest aru ning oskab igas
olukorras aidata, ükskõik kui
keeruline asi parajasti käimas ka
ei oleks. Just teda saan ma kõige
paremini usaldada, sest tean, et
tema saladusi ei reeda.
Ta on nagu parim sõber, kelle-

ga saad kõigest rääkida, ainult
selle vahega, et sõbra asemel on
palju kogenum ja targem inimene.
Vanaema teab alati, mida öelda ja
mida ütlemata jätta, et mul parem
hakkaks. Ta oskab teha nii, et
kõigil oleks hea. Oma vanaemaliku, siira naeratusega teeb ta alati
tuju heaks!
Vanaema on õpetanud mulle
palju tarkusi maailma kohta ja
teinud selgeks ka kõige raskemad
kooliasjad, mis mul tänu tema
kannatlikule õpetustööle siiani
meeles püsivad.

Vanaema on alati minusse uskunud, ka siis, kui mul pole kõik nii
hästi välja tulnud, kui vaja. Ta on
alati rääkinud, et ikka on paremaid ja halvemaid päevi, kuid
meie peame halbadest asjadest
mööda vaatama ja keskenduma
sellele, mis on hea.
Vanaema on andnud mulle
tohutult ensekindlust ning
julgust, et seista silmitsi kõigi
maailma väljakutsetega. Kui tavaliselt vanaemad istuvad kodus
ja koovad, siis minu vanaema
sõidab jalgrattaga, käib tantsimas. Ma alati imestan, et kuidas
ta jõuab nii palju teha: käia rattaga sõitmas, tantsimas, tööl ning
jääb veel tal aega ülegi, et ka oma
kodu ilus ja korras hoida.

KATI VELNER

Emadepäev Sangastes
sai tänavu uudse sisu
9.mail kogunes suur hulk vallarahvast Keeni põhikooli võimlasse, et osa saada emadele pühendatud meeleolukast peost.
Sel aastal pakkus emadepäev
mõndagi uudset. Alustades Lea
Korbuni ideest, et Keeni kooli
lapsed võiksid kirjutada oma
vanaemast. Kirjutati palju häid
sõnu. Kirjeldati värvikalt nii
iseloomu kui ka väliseid omadusi.
Lugenud läbi kõik lood, olen
veendunud, et mingi eriline võlu
ja nõidus on peidus vanaemade
tehtud pannkookides-pirukates.
Omadus häid küpsetisi valmistada oli mainitud pea igas kirjandis. Kirjanditest selgub, et vanaema on lapsele äärmiselt oluline inimene. Vanaemaga saab
laps teha neid meeldivaid asju,
mille jaoks vanematel tihti aega
ei jää.
Võidutöö valimine oli ka põnev
protsess. Komisjoniliikmed ei
teadnud, kes on kirjandi autorid. Et ei tekiks eelarvamusi, olid
kirjandid olid hoopis nummerdatud. Kõigile meeldis enim
kirjand number 6, mille autoriks osutus Keeni kooli 8. klassi
õpilane Sandra Einling.
Eriline oli meie pidu mitmes
mõttes: ühendasime oma jõud
korralduslikus pooles. Kui
aastaid viis emadepäeva läbi
MTÜ Kodukant Sangaste, siis
seekord olid kaasatud kool, lasteaed ja pensionäride ühendus.
Esmakordselt oli kaasatud mitu
põlvkonda – esinesid lasteaia- ja
koolilapsed, memmed tantsisid
meeleolukaid tantse. Ilusa punkti
pani segaansambel. Tervituskõne
pidas valla võimukandjate nimel
Rando Undrus.
Üks olulisemaid tegemisi oli
ühiselt kaetud laud. Suur kiitus
kõigile, kes tõid kaasa külakosti. Eriliselt hea meel, et üleskutset tuua midagi ühisele suupistelauale olid tõsiselt võtnud paljud
noorema põlvkonna naised. Suur
tänu kõigile!

Vasakult Etem Emme Terje Einling, Vahva Vanaema Tiiu Laanemäe (Terje on Tiiu minia) ja võidutöö autor Sandra Einling.

Ka saal sai seekord hoopis teistsuguse väljanägemise. Selleks
andsid oma panuse Katrin Korn,
Vete Hainsoo. Abis olid ka Sandra
ja Lenna. Kõigele lisaks olid kohale palutud Võru ilusalongi Essen
juuksur ja kosmeetik, kes kontserdi ajal tegid ilusaks mitu noort
neidu. Ennast kaunimaks teha
soovijate hulk oli väga suur.
Eriline oli ka see, et Sandra
kirjandi kangelast ehk Sangaste
valla esimest vahvat vanaema ei
olnudki kohal – Tiiu Laanemäe
viibis sel ajal Horvaatias reisil.
Lilled ja graveeritud taldrikud
said Etem Emme Terje Einling,
kes on Tiiu Laanemäe pojanaine
ja Sandra.
Otsustasime, et külastame Tiiut,
Terjet ja Sandrat siis, kui vanaema on reisilt tagasi. Nii me Kati
Velneriga teisipäeval, 13. mail
perekond Einlingute koduuksele
koputasimegi.
Imeilusas kodus võtsid meid
vastu naeratavate nägudega Tiiu,
Terje ja Sandra, ühe pere kolme
põlvkonna vahvat naissooesin-
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dajat.
Vahva Vanaema Tiiu näeb
kadestamisväärselt hea välja.
Hiljuti tähistas ta juubelit ning
nüüd ta käiski laste kingitust 8000
kilomeetri kaugusel nautimas.
Tiiu on juurte poolest seto, kuid
Sangaste mail elanud pea kogu
elu. On siin kasvatanud ja teele
saatnud viis last – Annely, Janeki,
Triinu, Liisi ja Kristjani. Tiiul on
viis lapselast ja kuues näeb varsti
ilmavalgust.
Istume ja ajame juttu poeg
Kristjani kodus, kes viibib töö
tõttu üsna palju kodust kaugel.
Keenis on Kristjani elupaik,
ülejäänud on mööda ilma laiali,
kaks last koguni välismaal.
Tiiu sõnul tulevad lapsed esimesel võimalusel ikka koju. Mitte
sellepärast, et oleks Tiiu vana ja
väeti, ikka tema särasilmade ja
elujõulise natuuri pärast. Tiiu
ise on aga äärmiselt krapsakas
– teeb enamuse sõite jalgrattaga,
on igati nooruslik ning tantsis ka
kõhutantsu – viie lapse ema ja viie
lapse vanaema!

Ma ei saa üle egaümber oma
vanaema meisterlikust kokaandest. Vanaema tehtud pannkoogid on olnud alati kõige paremad
ning just nendest tunnen ma kõige
rohkem puudust kui olen kodust
kaugel. is siis rääkida veel õunakoogist, mis viib keele lausa alla.
Need ongi asjad, mida ma oma
vanamema juures kõige rohkem
hindan ja põhjused, miks ma teda
nii kalliks ja vajalikuks pean. Ma
ei kujutaks ette elu ilma vanaemata. Ja ausalt öeldes – ei tahagi
kujutada. Minu vanaema on lihtsalt kõigist kõige parem!
Kirjutaja Sandra Einling, ema Terje
Einling, vanaema Tiiu Laanemäe

Tiiu ise lisab, et ta armastab ikka
Joosep Tootsi sõnadega öelda: “Ma
olen üks peris õnnelik inimene.“
Etem Emme Terje elab Sangaste
vallas juba ammu. Sündinud
küll Võrus, kuid pere kolis siia
ja Terje asus õppima Keeni kooli
kolmandasse klassi. Terjel on kaks
venda.
Terje põhiline hobi on kodutööd. Ega aega muuks üle jäägi.
Kuna abikaasa on suure osa ajast
kodust eemal, on kodutööd Terje
õlul. Ta ütleb, et poeg Sandrist on
väga suur abi – kui isa kodus pole,
saab Keeni kooli 9. klassis õppiv
Sander peremehe rolliga väga hästi
hakkama. Kodu ja aed on perekond Einlingutel tõepoolest hoole
ja armastusega loodud – seda on
näha ja tunda igal sammul.
Kelmikate silmadega Sandra
istub, naeratus näol, ja vahel
poetab sõna sekka. Ütleb ausalt,
et ei käi sugugi iga päev vanaema
juures, kuid teab, et vanaema on
tema jaoks alati olemas ja äärmiselt oluline inimene. Praegu on
Sandra sellises eas, kus tähtsad on
jutud ja käimised sõpradega.
Kooli õppealajuhataja iseloomustab Sandrat aktiivse tüdrukuna. Talle meeldib ise üritusi
välja mõelda ja teiste mõeldust
osa võtta. Antud lubadusi täidab
kindlasti. Õpib neljadele-viitele.
Suhtub kaaslastesse tolerantselt.
Alati rõõmsameelne. Ema lisab, et
kui Sandra midagi teeb, siis ikka
südamega.
Selline sai meie esimene kolme
põlvkonna lugu. Loodetavasti
on see pika traditsiooni algus.
Edaspidi tahame jätkata kirjandite kirjutamise traditsiooni ning
igal aastal emadepäeva paiku leiame üles ühe toreda pere ja vähemalt kolme põlvkonna naist.
Väljavõtteid kirjanditest avaldame jõudumööda ka Otepää
Teatajas.
Kõik saab kuskil alguse, lõpeb
ja algab uuesti. Nii see päeva,
aasta ja eluring käib. Sel aastal
tuli Sangaste valla emadepäev
teisiti. Seekord tunnustasime ja
väärtustasime elutarkust, elukogemust, eluandmise lõputu ringi
üht olulist osa.
MERLE TOMBAK

Jalgrattavõistluse
Vigurivänt võitsid Keeni
põhikooli ratturid
Valga politseijaoskond korraldas koos Kagu
teedevalitsuse ja maakonna tervisenõukoguga
jalgrattavõistluse «Vigurivänt 2008». Lahendati
liiklusteste ja võisteldi vigursõidus.
Esikoha saavutas Keeni põhikooli võistkond
(Angela Käärik, Siiri Linde, Alari Albrecht, Anti
Lohuväli; juhendaja Gunnar Sarapuu), kes esindab Valgamaad 25. mail finaalvõistlustel Järvamaal.
OT

Keeni Muusikakool tegutseb
Ajal, kui igapäevane elu ja huvitegevuski järjest
rohkem linnadesse koonduvad, tegutseb Keenis
juba üle 10 aasta muusikakool. Ka väiksemates
maakohtades leidub lapsi, kes tahavad klaverimängu õppida. Meie pere on väga tänulik, et
Keeni Muusikakool pakub selleks hea võimaluse.
Kuigi elame naabervallas, on meie tütar Helena
muusikakooli lahkesti vastu võetud.
Koolis õpetavad kaks klaveriõpetajat – Eve
Tamm ja Ülle Rebane ning solfedžoõpetaja Anu
Vares. Nemad on nõus oma hoole alla võtma iga
lapse, kes ainult ise tahab muusikat õppida.
Kaks korda aastas toimuvad hindekontserdid.
Seal saab iga õpilane teistele näidata, mida ta
on poole aasta jooksul õppinud. Hindajateks on
muusikakooli oma õpetajad ja külalisena alati ka
Valga Muusikakooli endine direktor Aime Lõhmus.
Muusikakooli lõpueksamid tuleb aga sooritada kas Otepää või Valga muusikakoolides. Sel
aastal lõpetas Keeni Muusikakooli üks õpilane
– Lenna Hainsoo. Pidulikul lõpuaktusel esinesid
kõik muusikakooli õpilased. Lenna esitas aktusel
kogu oma eksamikava. Kõik kohalviibijad nägid, kui meisterlikult on võimalik õppida klaverit
mängima, kui selleks on olemas endal soov ja
head juhendajad.
Lõpuks tänan kõiki neid inimesi, tänu kellele
saab Keenis tegutseda muusikakool. Nii saavad
veel paljud lapsed võimaluse kodu lähedal muusikat õppida.
Jõudu edaspidiseks!
Lapsevanem ANNIKA HENDRIKSON

Koorilaulu populaarsuse tipul on
hea meel kutsuda
teid kontserdile

Sangaste kirikusse
24. mail algusega
kell 18.00
Üles astuvad Eveko segakoor Otepäält
ja ning Nummela naiskoor Soomest.
Kontsert toimub Valgamaa kooride päeva
raames. Muu hulgas tulevad ettekandmisele
ka Sangaste kihelkonna rahvaviisid.
Olete kõik oodatud koorimuusikat nautima.
SISSEPÄÄSE ON PRII.

SÜNNID
Õnnitleme lapsevanemaid lapse sünni puhul !
Karoli Kõrkjas
Mariliis-Helen Viks

24. aprill
9. mai

23. mai 2008

UPM, Otepää vineeritehas on Eesti suurim ja kaasaegseim vineeri ja spooni tootev ettevõte. Tegutseme
alates 2000. aastast ja tänaseks on ettevõttel 148 tublit
töötajat. Üle 95 % ettevõtte toodetavatest lahendustest
eksporditakse, põhiliselt Euroopa Liidu riikidesse.

KUULUTUSED

Lenory OÜ
pakub järgmisi teenuseid:



kaeve- ja
planeerimistööd

otsime oma meeskonda


KATLAKÄITAJAT/REMONDITÖÖTAJAT
kelle tööülesandeks on:
vineeritehase surveseadmete, sh aurukatla juhtimisseadmete
töö, mõõteriistade ja katla korrasoleku jälgimine. Katlakäitaja/remonditöötaja muudab katla töörezhiimi, käivitab, käitab,
seiskab ja hooldab katelt. Samuti teostab vineeritehase
seadmetele igapäevase nõuetekohase käigushoiuga seotud
remonditöid.













teadmised surveseadmetest
tööalane vilumus ja kogemus
arenenud vastutustunne ning koostöövalmidus
toimetulek erisuguste keerukate ja vahelduvate tööülesannetega muutuvates olukordades, tehniline taip
soov vastutada oma tööülesannete täitmise eest
valmisolek töötada vahetustes
teadmised pneumaatikast ja hüdraulikast

imbväljakute ja
mahutite paigaldus

veo- ja transporditeenus



ehitus- ja lammutustööd
tänavate ja
platside puhastus.




Müüa raudtorud (48/3), kasutatud punased tellised 180 tk,
plekkvaadid (200 l), lattniiduk.
Tel. 5055 702.

Info tel. 5214 656

Haljastusteenused, tänavakivide
paigaldamine. Telef. 5331 1081

eneseteostamise võimalust kaasaegses rahvusvahelises
ettevõttes
pidevat enesetäiendamise võimalust
motiveerivat tasupaketti

OÜ Baltic Roof Service teostab
katuse remonditöid. Konsultatsioon ja mõõtmine tasuta. 5062
377, www.brs.ee

CV palgasooviga saata hiljemalt 31. maiks 2008 postiaadressile
UPM-Kymmene Otepää AS, Tehase 2, 67404 Otepää, faksile 7679 101 või
e-mailile elve.maasing@upm-kymmene.com

TE Kariner
korraldab

pikemaks ajaks (1-2 aastat)

Otepää Gümnaasiumis,

Müüa endine talukoht 15 + 20
ha Otepää lähedal. Mäed, orud,
ojad. 5569 7176 ja 5148 884,
omanik.

13. juunil kl 14.00 ühepäevase

Pühajärve aedlinnas või

TOIDUHÜGIEENIKOOLITUSE

Otepääl.

Hind 400 kr + km. Tunnistus.

Vidrikemõisa OÜ vajab 3 kuuks
traktoristi (uus CASE). Tel. 5666
6900

Registreerumine

Pakkumisi ootan

Üürin, ostan korteri või maja.
5345 2905.

688 8688, 512 1539

5192 3331.

OÜ Ökopesa

Pakume trimmerdamis- ja muruniitmisteenust.
Teostame haljastus ja hooldus teenuseid.
Pakume tööd meesterahvale.
Lisainfo www.okopesa.ee, okopesa@hot.ee, 5557 0798

ELMAR PIHO

ÜLO MÕTTUS

20.09.1918 - 16.05.2008

04.05.1945 - 18.05.2008

Mälestame head ja alati abivalmis
naabrimeest

Avaldame sügavat kaastunnet
Risto Pastakule

ÜLO MÕTTUST

VANAISA

Avaldame kaastunnet Lehtele ja
lastele peredega abikaasa, isa ja
vanaisa surma puhul.
Majanaabrid

kaotuse puhul.
Palupera Põhikooli 2. ja 3. klassi
õpilased klassijuhatajaga.

ÜLO MÕTTUS
Sügav kaastunne Lehtele perega
abikaasa surma puhul.
Heino, Hanno, Rauno, Ahti ja
Maila

Elulõng sul katkes äkki,
elurada lühikeseks jäi ...

Südamlik kaastunne Lainele perega kalli poja

ÜLO MÕTTUSE
kaotuse puhul.
Heino, Hanno, Rauno, Ahti
ja Maila

TEATIS
MTÜ Smigunide Suusaklubi
kuulutab välja avaliku konkursi
Libereci 2009.a. Maailmameistrivõistlusteks ettevalmistumisel
järgmistele stipendiumidele:
treeneri stipendium
massööri stipendium
Täpsem info stipendiumide statuutide ja taotlemise kohta MTÜ
Smigunide Suusaklubi vahendusel. Info ktv@team.ee
või 6830 771, 5014 477.

kokk
ettekandja

Täiendav info meie kodulehel
www.tehvandi.ee ja telefonil
7669 553.
Avalduste esitamise tähtaeg on
01. juuni 2008.

MÜÜA Chevrolet Lumina
või vahetada vanaaegse
mõisamööbli vastu (esemed võivad vajada restaureerimist). Tel. 5251 936

PAKUME TÖÖD

peakokale, kokkadele, teenindajatele
ja muule personalile
uues avatavas restoranis Pühajärvel.
Töötajatelt ootame kohusetundlikkust, ausust ja
rõõmsameelsust.
Oma töötajatele pakume konkurentsivõimelist töötasu.
Soovijatel palume saata sooviavaldus koos CV-ga

kaido@holeinone.ee või helistada 5192 3331.

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

1667

Noor pere soovib üürida 2- või
enama toalise korteri. Tel. 524
5514.
Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

vee-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike vahetus, remont, keevitus.
Elektritööd.
Ventilatsioonitööd.
Tel. 5290 816; 5349 8852.
Splitter OÜ / www.splitter.ee

Nuustaku Pubis
24. mai – Eurovisioon suurel
ekraanil
31. mai – ans. Bond Bänd

Surnuaiapüha

jumalateenistus Otepääl

24. juunil kell 11.00.

14. juuni – ans. Pets ja Nõks
21. juuni – ans. Testament

Siiras kaastunne Üllele perega

ELMAR PIHO

VALTER ORASSONI

kaotuse puhul.

EMA,

rendile

massaažiruumi.
Lisainfo telefonil 5090 208
(Ly Voolaid).

Algus kell 20.00

Avaldame sügavat kaastunnet
Tiiule perega armsa äia, isa,
vanaisa ja vanavanaisa

Sügav kaastunne
Urmas Lainele perega

Otepää Golf annab
tublile massöörile

7. juuni – ans. California Hotell

Südamlik kaastunne Siirile,
Aimarile, Aarele, Ennule ja Aivo
perele kalli isa, äia, vanaisa
surma puhul.
Mälestavad Silvi, Gustav, Edda ja
Jaan.

Vahel öö liiga vara tuleb,
keset heledat suveilma.
Keegi hommiku silmad suleb,
jättes meid päikesest ilma.

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.



KORTERMAJADE JA ERAMUTE
Küttepuud, rohumaade niitmisteenus. Tel. 5666 6900.

Koolitare 5

või suurema korteri



Ostan vanaaegset mõisamööblit.
Tel. 5251 936

Soovin üürile võtta
maja ehk osa majast

OÜ PRIMIT. Müüme, hooldame,
paigaldame ventilatsioonisüsteeme. Vajadusel teeme ka teostusjoonise. Teemantpuurimine. 5231
893, 5247 641. primit@hot.ee
Küttepuud. Telef. 5136 899

Omalt poolt pakume:


SA
ootab oma meeskonda rõõmsaid
ja teotahtelisi töötajaid
järgmistele ametikohtadele:

Müüa lõhutud küttepuid. Kohale
toomine. Tel. 5135 495

tänavakivide
paigaldus





Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja küttepinnud (30 cm, 50
cm, 3 m, kask või okaspuu). Kohalevedu tasuta. Tel 5011 446

kanalisatsiooni- ja
veetrasside ehitus

Kasuks tulevad:
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KUULUTUSED

ISA

kaotuse puhul.
Marika, Elve, Maila, Eve-Ly, Riina,
Tiina ja Heli.

Arvu ja Kalle perega.

Avaldame kaastunnet
Ülle Kikkasele isa, äia ja vanaisa

Südamlik kaastunne Lehtele
lastega kalli abikaasa, isa, äia ja
vanaisa

Sügav kaastunne Maiele perega
abikaasa, isa ja vanaisa

kaotuse puhul.

ÜLO MÕTTUSE

kaotuse puhul.

REIN SMITI

vanaema ja ämma kaotuse puhul.
Töökaaslased Aime, Marek,
Jaanika, Maie, Eve U, Eve R, Merike,
Endrik, Tarvi, Signe, Priit, Peeter.

ÜLO MÕTTUSE
Viive ja Aare perega

Asta, Helve, Heino, August.

Aita, Eldur ja Ülar perega.

Kallist

Avaldame kaastunnet Üllele perega
isa, äia ja vanaisa

Meie südamlik kaastunne
Laine Laulile poja ja Kaja
Pastakule venna

LEMBIT LINDET

surma puhul.

Lakanud on elusära vastu kevadööd,
väike tähekild vaid särab kõrgel taevavööl…

Siiras kaastunne Sulle Lehte koos
laste peredega kalli
abikaasa, isa, vanaisa

ÜLO MÕTTUSE
kaotuse puhul.
Alli, Ilme, Varju, Aino, Reet, Mall,
Marje, Evi

LEMBIT LINDET
01.10.1946-20.05.2007
mälestavad 1. surma-aastapäeval ema, õed Külli ja Aita ning
vend Märt.

ÜLO MÕTTUSE
kaotuse puhul.

ÜLO MÕTTUSE

KÜ Kopli 8

Leida, Leili, Marika, Olev

Kaotus on valus, mälestus jääb...

Sa oled meil meeles kuldselt alati
Teatame kurbusega, et lahkus
meie armas isa, äi, vanaisa

surma puhul.

Kallist
01.10.1946-20.05.2007
mälestavad 1. surma-aastapäeval ema, õed Külli ja Aita
ning vend Märt.

Aeg seda kaotust ei kustuta eal
süda sind ikka meeles peab …

EDUARD TÄÄR

Lahkunud on kallis abikaasa, isa ja vanaisa

20.09.1918- 16.05.2008

17.04.1916-22.05.1998
10. surma-aastapäeval viime Su kalmule lilli ja
süütame küünlad.

04.05.1945-18.05.2008

Leinavad omaksed

Vally, Elmar, Väino

Leinavad lesk ja lapsed peredega

ELMAR PIHO

ÜLO MÕTTUS

MITMESUGUST

8

23. mai 2008

Otepää suvituskinnisvara
vastu tuntakse jätkuvalt
huvi

JANEK MOROS
Arco Vara Kinnisvarabüroo Otepää
esinduse maakler

K

evadine Otepää kinnisvaraturg on ärkamas talveunest.
Soojenevad ilmad ja peagi
algav puhkusteaeg meelitavad rahvast
Lõuna-Eestisse. Otepää trumbiks on
looduskaunid piirkonnad ja veekogu
lähedus. Muust Eestis oluliselt erinev
maastikuprofiil ja arenev turismiinfrastruktuur ning sajanditevanune
kultuurilugu loovad suurepärased
võimalused vabaaja veetmiseks ja
puhkuse nautimiseks.
Nagu mujalgi Eestis, on Otepäälgi
müüjakeskne kinnisvaraturg muutunud ostjate soovidest ja võimlaustest
lähtuvaks. Otepää kinnisvarahuviliste eelistused pole muutunud: loodukaunis koht, veekogu lähedus, arhailisus, privaatsus. Praegu on põhiliseks
märgusõnaks taskukohane hind.
Ostjate põhjalik analüüs hinna ja
kvaliteedi paikapidavuse üle ning
võimalikult paljude erinevate valikutega tutvumine on reegel. Tormakad
ostuotsused on tänaseks ajalugu.
Otepää kandis tuntakse jätkuvalt
huvi arhailiste talukohtade, veekoguäärsete kinnistute ja suvilate vastu, aga
ka järelturu korterite ning eramajade
vastu. Huvi suuremate kinnistute vastu
on raugenud ning vastavaid päringuid
on haruharva. Ka talud või suvilad,
mis paiknevad liialt suurel maatükil, ei lähe täna kaubaks. Liialt suur
kinnistu tähendab ostja jaoks mõttetult suuri kulutusi nii ostuhinna, edaspidiste jooksvate kulude kui ka aja
osas. Suuremate maatükkide omanikel soovitame oma kinnistud väiksemateks jagada ja siis realiseerida.
Otepää kinnisvarahinnad märkimisväärset ja üldist muutust läbinud
pole. Otepää järelturu korterite hinnad
on jäänud möödunud aastaga võrreldes samaks. Vanemate, renoveerimist
vajavate majade vastu on huvi väiksem ning hinnad on langenud umbes
15-20%.
Kuna uusi maju ehitatakse Otepääl
suhteliselt vähe, on nende hinnad

FCE Otepää treeningud Otepääl
Aedlinna väljakul
Teisipäeval kell 15.45-17.00
Reedel:
kell 15.45-17.00
Ootame treeningutele noori vanuses 6-13 aastat.
Info: treener Kristjan Moorast,
tel. 5676 7907
kristjan@fcelva.ee
www.fcelva.ee
24. mai USA autode kevadkruiis

Otepää-Võru.
Autod kogunevad paraadiks Otepää
keskväljakule kell 10-12, üritus on pealtvaatajaile prii.
Seoses üritusega on keskväljakul liikluseks avatud ainult Konsumi ja päästeameti
poolne liiklussuund.
Õhtul esineb Annimatsi kämpingus bänd, algus
kell 21. Osalustasu: 150.-

jäänud möödunud aastaga võrreldes samaks. Kõige enam on (lähtuvalt praktiliselt olematust nõudlusest) märgata suuremate kinnistute
hindade langust, mis ulatub kohati
kuni 30%ni.
Populaarsemad piirkonnad on jätkuvalt Otepää linn, Pühajärve ümbrus,
Sihva-Kääriku suund, Nüpli ja VäikseMunamäe ümbrus. Uus huviobjekt
on maaliliselt kauni Otepää Golfi
lähedusse jäävad kinnistud.
Erinevaid, maakoduks sobivaid pakkumisi on Otepää kandis
üsna palju, samas ostjate soovide ja
võimalustega kattuvad neist vähesed.
Paljud ostjad tahavad täiesti valmis
ehitatud ja korras maakodu, kuhu
saaks muretult sisse kolida ja puhkusemõnusid nautima asuda. Kuna
vastav pakkumine on kasin, ei ole
arvatavalt oodata hindade langust.
Hinnas annab pigem kaubelda renoveerimist vajava maakodu puhul.
Otepää ümbrusse kinnisvara otsival kliendil soovitame arvestada
sellega, et paljud kinnistud jäävad
Otepää Looduspargi alale, kus kehtivad oma kindlad reeglid ja piirangud.
Enne ostmist tuleks alati pidada nõu
Otepää Looduspargiga, et selgitada
välja võimalikud tõrked või tõkked.
Hinnavahemikud Otepääl ja
selle lähiümbruses:
2toalised järelturu korterid, 450 000
- 800 000 krooni.
3toalised järelturu korterid, 650 000
- 900 000 krooni.
Vanemad majad, 1 200 000 - 2 300 000
krooni.
Uuemad majad, alates 2 800 000 krooni.
Maamajad, alates 1 000 000 krooni.
Talukohad, 250 000 - 1 500 000 krooni.
Heas seisukorras talukohad, talu juurde
kuulub suurem maatükk, alates
1 600 000 kroonist.

Otepää vallas pakutav palkmaja piirneb
Elva jõega. Veekogu äärsed kinnistud on
Otepääl läbi aegade huviobjektiks olnud.

25. mai SEB 27. Tartu Rattaralli
133/69km. SEB Tartu Rattaralli kuulub
Tartu Nelikürituste sarja. 133 km ja 69 km
distantsid kutsuvad igal aastal osalema
ligi 3500 spordisõpra. Põhisõitude eel
toimuvad Tartu kesklinnas laste rattasõidud. Maanteesõidu rada algab Tartust
ning läheb ringiga sinna tagasi, läbides
väiksemaid Lõuna-Eesti külasid ja linnu.
133 km rada läbib ka Otepääd!

28. mai Otepää orienteerumispäevak Savimäe kaardil. Viit Otepää-Kanepi teelt Alaküla-Rüa teele. Start avatud
kella 16-19.00.

31. mai Supermoto Eesti meistri-

võistluste III etapp Tehvandi Spordikeskuses.

Karupesa Team´i suusatajatel
oli edukas talv

K

äes on järjekordne kevad ning aeg on teha
kokkuvõtteid lõppenud suusahooajast. Vaatamata äärmiselt lumevaesele talvele, õnnestus
enamus laste ja noorte suusavõistlusi siiski ära pidada. Läbi talve kestval (5 etappi) ETV-Hansapanga
noortesarjas 2007.-2008. hooaja kokkuvõttes tuli 29
Karupesa Team´i last oma vanuseklassis 10 parema
hulka.
Nendest oma vanuseklasside viie parema ehk autasustamispoodiumile tõusid ja suusaliidu stipendiumi
pälvisid Marielmerlii Pulles (N11 IV koht; 51 osalejat), Anette Veerpalu (N12 I koht; 39 osalejat), Maribel
Tamm (N13 I koht; 40 osalejat), Keidy Kütt (N15 I koht;
32 osalejat), Marju Meema (N15 III koht; 32 osalejat),
Triin Ojaste (N18 I koht; 40 osalejat), Liis Kalda (N 20
II koht; 22 osalejat), Karl Kinks (M12 IV koht; 52 osalejat), Siim Lehismets (M13 I koht; 73 osalejat), Jürgen
Mõtus (M13 II koht; 73 osalejat), Andreas Veerpalu
(M14 II koht; 49 osalejat), Gunnar Kruus (M15 I koht;
58 osalejat), Sven Anton (M16 II koht; 57 osalejat), Keio
Kütt (M18 II koht; 87 osalejat), Morten Priks (M18 V
koht; 87 osalejat).
Eesti noorte meistrivõistlustelt tuli Triin Ojaste vanuseklassis N18 kolmekordseks meistriks. Marko Liiva
võitis vanuseklassis M16 ja Keio Kütt võitis vanuseklassis M18 Eesti noorte meistritiitli sprindis. Morten
Priks saavutas vanuseklassis M18 II koha 10 km klassika distantsil ja IV koha sprindis. Sven Anton saavutas
vanuseklassis M16 III koha 10 km klassikadistantsil ja
III koha sprindis. Siim Eilo saavutas vanuseklassis M18
III koha sprindis. Karl Laasik saavutas vanuseklassis
M16 IV koha 10 km klassikas ja sprindis.
Eesti noorte meistrivõistluste teatesõidus (kokku 6
vanuseklassi) võitsid Oti spordiklubi noorsportlased
vanusklassides; M18; M16, M14, N16 esikohad, vanuseklassis N 14 saavutati II koht ning samuti võitis Oti
SK vanuseklassi M14 II võistkond II koha.
Võidukatesse võistkondadesse kuulusid: N14 II koht
(Karupesa Team – Maribel Tamm, Lisette Anton ja
Kristiine Aluvee). N16 I koht (Karupesa Team – Keidy
Kütt, Marju Meema ja Grete Gaim). M 14 I koht
(Karupesa Team – Andreas Veerpalu, Siim Lehismets ja
Jürgen Mõtus). M 14 II koht (Karupesa Team – Raimo
Teder, Marten Pulles ja Siim Raudsepp). M 16 I koht
(Karupesa Team – Sven Anton, Karl Laasik ja Gunnar
Kruus). M 18 I koht (Karupesa Team – Siim Eilo, Keio
Kütt ja Morten Priks).
Eesti Koolispordiliidu meistrivõistlustel võitis Otepää
gümnaasiumi suusavõistkond kolmandat aastat järjest
võistkondliku esikoha.
Pühendumus ja püsiv treeningtahe on tänaseks
vormimas esimesi arvestatavaid tippsportlike tulemusi. Nii on esimesed Team´i kasvandikud Liis Kalda,
Triin Ojaste ning Keijo Kütt jõudnud Eesti juunioride koondise (Eesti Ehitus Team) ridadesse, Sven
Anton aga on kanda kinnitanud Eesti noorte koondises (Neiser Team).
Nii nagu igal teisel spordialal, on ka suusatamises
selleks, et saavutada häid tulemusi on vajalik lisaks
pühendumusele omada häid treenereid, tänapäevast
varustus ja taustajõudude olemasolu.
Siinkohal tänan meie laste esimest treenerit Maaja
Laasikut ning tänaseid treenereid Kalju Ojastet ja Taivo
Tigast.

Selleks, et stardijoonel tagada meie lastele võrdsed
võimalused teistega, oleme loonud lastevanematest
oma “määrdetiimi” kooseisus Hanno Priks ja Martin
Rootsma, kes alates võistlusperioodi algusest 4 kuu vältel
praktiliselt igal nädalavahetusel koos laste treeneritega lõpetavad oma tööpäeva südaööl selleks, et järgmisel varahommikul nüüd juba võistluspaigas sõltumata
ilmast anda laste suuskadele viimane lihv.
Suusatamine käeoleval ajal on muutumas üha tehnilisemaks spordialaks. Konkurentsis püsimiseks ei piisa
ühest-kahest suusapaarist ja mõnest suusamäärdest.
ETV-Hansapanga Noortesarjas osaleb juba kokku ligi
1000 last, kes kõik unistavad tõusta millalgi poodiumi
kõrgemale astmele. Tänaseks päevaks on Karupesa
Team´i harjutavate laste vanemad ja Karupesa Team´i
sponsorid 6 hooajaga lastesse panustanud üle 2,5 miljoni
krooni. Siinkohal tänan eriti kohalikke ettevõtjaid, kes
saamata vastu midagi peale Otepää laste siira tänu, on
meid juba mitmeid aastaid toetanud.
Karupesa Team kauaaegsed koostööpartnerid ja toetajad on UPM Kymmene (Ando Jukk), Trako Valdused
(Rein Pullerits ja Toivo Lukka), Techne Töökoda (Karl
Mõts ja Toomas Mõts), Parmet AS (Virve Parik ja Elmo
Parik), Kame Klubid (Raivo Kalda), OÜ Karupesa Hotell
(Katrina Liiva ja Andrus Veerpalu).
Siinkohal on hea märkida, et alates käeolevast hooajast
on meiega liitunud põline otepäälane ettevõtja Mart All
(AS Valga Ferrum). Team´i peasponsoritena on jätkamas
Arco Vara ning Soome firma OY Patrol AB.
Oma toetust on olulisel määral tõstnud Eestis tegutsev
sporditarvete suurmüüja Rademar, Põlvas tegutsev transpordi- ja ehitusettevõte Silmand Grupp ning Valgas ja
Põlvas tegutsev Maratonsport OÜ. Toetamist jätkavad
AS Ilves Extra, Hansapank ja uue toetajana on meiega
liitunud Tartus tegutsev ettevõte Nevene OÜ.
Samuti tänan Oti spordiklubi liikmeid Kristina Šmiguni
ja Anatoli Šmiguni, kes lahkelt on jaganud oma kogemusi meie kõige vanematele tüdrukutele Liis Kaldale ja
Triin Ojastele, Oti spordiklubi liiget Jaak Maed, kes alati
on valmis nii nõu kui ka jõuga Otepää noorsuu-satajaid aitama ning Andrus Veerpalu, kes oma sünnikoha
patrioodina esindab suusavõistlustel küll tänase päevani
Jõulu suusaklubi, kuid samas on Team´i algusest alates
osalenud aktiivselt nii Team´ile sponsorite otsingul kui
ka laste treeningutel.
Lõpetuseks tänan ka Eesti suusakoondise määrdemeeskonna liiget Margo Pullest, kes igal vabal hetkel on
tõtanud meile appi laste suuski võistlusteks ette valmistama ning kelle asjatundlik nõu meie laste suuskade ja
määrete valikul on oluliselt tõstnud Team konkurentsivõimet suusavõistlustel.
Karupesa Team on tegutsenud tänaseks 6 aastat.
Esimene Karupesa Team´i kasvandikest – Liis Kalda
on lõpetamas käesoleval kevadel Otepää gümnaasiumi.
Vaatamata äärmiselt kehvadele lumeoludele möödunud
talvel vaatame optimistlikult tulevikku. Alates 1. maist
alustas Team´is kolmanda treenerina tööle värske diplomeeritud suusatreener Tanel Ojaste.
Seoses eeltooduga ootame kõiki huvilisi registreerima
lapsi alates sünniaastast 2000. Team´i suusatreeningutele. Info ja registreerimine telefonil 5175 377.
Oti Spordiklubi juhatuse liige, Karupesa Team manager
TOOMAS LIIVA

