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Otepää võõrustas kahevõistluse
kontinentaalkarikasarja etappi

Otepäälane Karl-August Tiirmaa oli hüppevooru järel
seitsmes, aga langes murdmaasõiduga 23. kohale.
riteni. Kristjan lõpetas sõidu kolmandana – teda jäi hõbemedalist lahutama
ligikaudu 30 sentimeetrit. Pühapäeval
võitis võistluse austerlane Martin Fritz.

Teisele kohale sõitis end Tomaz Drum
Austriast ning kolmandale kohale
Kristjan Ilves.
Võistlus sujus korralduse poole pealt

800 aastat suurest piiramislahingust Otepääl
1217. aasta alguseks oli eestlaste
muistne vabadusvõitlus, mis sai alguse
1208. aasta sügisel ristisõdijate röövretkega Otepää linnuse vastu, kestnud
juba pikka aega. Kõige raskemaks oli
1215. aasta suvi, mil sakslased ja eriti
lätlased tegid ridamisi laastavaid rüüsteretki Ugandi maakonda. Ugalaste
olukord oli muutunud lootusetuks. Abi
polnud kusagilt saada, arvestada tuli ka
venelaste poolt lähtuva ohuga. Seepärast läkitati saadikud Riiga rahu paluma
ja läbirääkimiste tulemusena nõustuti
lõpuks ristimisega.
Ugalaste ristimine tekitas suurt
pahameelt Pihkvas. Vürst Vladimir
mitte ainult ei ähvardanud vaid tegi
1216. aasta sügisel rüüsteretke Ugandisse. Seejärel asusid ugalased koos
sakslastega kindlustama Otepää linnust.
1217. aasta kolmekuningapäeval (6.
jaanuar) tehti juba ühine sõjakäik Venemaale. Aeg oli sobiv, sest kroonika järgi
olevat venelased sel ajal enamasti söömingute ja joomingutega tegelenud.
Edukalt tasuretkelt pöörduti tagasi
vangide, kariloomade, hobuste ja muu
röövsaagiga.
Nüüd hakkasid Pihkva ja Novgorod
tunnetama sakslastest lähtuvat hädaohtu. 1217. aasta paastu ajal (8. veebruarist kuni 26. märtsini) saabus suur vene-
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Markkus Alter võitis
Tšehhis esikoha

Kahevõistlus täitis nädalavahetuse suurepärase emotsiooniga
Jaanuari eelviimasel nädalavahetusel
toimus Otepääl kahevõistluse kontinentaalkarikasarja etapp, mis tõi Otepääle
võistlema 13 riigi kahevõistlejad ning
pakkus Kristjan Ilvese esituses kulla ja
pronksiga pärjatud vaatemängu.
Kontinentaalkarikasari, mis toimus
Tehvandil juba teist korda – eelmine
kord võõrustas Otepää seda sarja 2010.
aastal, tõi starti 61 sportlast, nende
hulgas 10 Eesti kahevõistlejat.
Mõlemal päeval startis Eesti eest 4
koondislast ja 4 noort sportlast. Otepää
lippu hoidsid kõrgel Karl-August
Tiirmaa ja Markkus Alter. Karl-August
tegi kaasa mõlemad päevad, tehes häid
hüppeid ning jõudes mõlemal päeval
ka punktikohale. Markkus oli stardis
pühapäeval.
Laupäevase võistluse võitis Kristjan
Ilves, kes lõpetas suusahüpete vooru
esimesel kohal. Murdmaasõidu finišis
edestas ta sakslast David Weldet ning
norralast Espen Bjoernstadi. Pühapäeval startis Kristjan hüppevooru järel
neljandalt kohalt ning murdmaarajal
käis heitlus medalitele viimaste meet-
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laste vägi Otepää linnuse alla. Nendega
liitusid saarlased, harjulased ja ristitud
sakalasedki.
Henriku Liivimaa kroonika järgi
olevat Otepää linnuse piirajate arv
ulatunud kokku 20 000 meheni. Juba
looduslikult hästi kaitstud linnus oli
tugevasti kindlustatud. Mitu piirajate katset linnusesse sisse tungida löödi
tagasi. Kroonik tõstab kaitsjatest eriti
esile ammukütte ja piiskopi vibumehi.
Ühtlasi olevat venelaste vibunooltest
saanud haavata linnuse kaitsjaid. Krooniku sõnul olevat osa venelasi käinud
samal ajal ümbruskonda rüüstamas ja
heitnud tapetute laipu linnuse jalamil
olevasse veekogusse, et kaitsjad ei saaks
sealt endale joogivett ammutada. Nii
kestis piiramine tulemust toomata 17
päeva.
Riiast läkitati Otepää kaitsjaile abiks
3000 meest eesotsas ordumeistriga.
Linnuse lähedal puhkes neil piirajatega
lahing. Sakslastel õnnestus suuri kaotusi
kandes linnusesse jõuda. Nüüd muutus
seal olukord väga raskeks, sest linnus
oli tugevasti ülerahvastatud. Pikaajaline piiramine oli kahandanud niigi
miinimumini nii inimeste kui loomade
toidu- ja söödavarud. Hobused olevat
näljast koguni üksteisel sabad ära
söönud. Kolmandal päeval pärast saks-

laste abiväe saabumist algasid läbirääkimised. Tehtud rahu põhjal pidid sakslased lahkuma mitte ainult Otepäält, vaid
kogu Eestist. See oli sakslaste suurim
lüüasaamine kogu senises ristisõjas.
Otepää all saavutatud võitu püüdsid
eestlased ühtlasi edasi arendada. Tähtsaks peeti liidu säilitamist venelastega
ja saadikud lähetati koos rohkete kingitustega Novgorodi. Sealt lubatigi taas
appi tulla. Eestlased ise hakkasid samuti
vägesid koguma ja peaorganisaatoriks
sai Lembitu...
Otepää linnuse 1217. a piiramislahingut
analüüsib allakirjutanu põhjalikumalt
Otepää linnamäe ajalooseltsi korraldataval ajaloopäeval 9. veebruaril 2017. a
restoranis UGANDI.
Lisaks peab ajaloopäeval ettekande
„Otepää linnuse roll Eesti-Vene suhetes
aastail 1210–1242” Tartu ülikooli keskajaloo professor Anti Selart, kes on selle
teema parim asjatundja rahvusvahelisel tasemel. Tema põhjalik ja mahukas
raamat Liivimaa ja Venemaa suhetest
13. sajandil on välja antud tõlgituna
ühtlasi nii Saksamaal kui Inglismaal.
Ain Mäesalu
Tartu Ülikooli arheoloogia
osakonna lektor

kenasti, ilm võistlemist eriti ei
kimbutanud – pühapäevane
proovivoor tuli tuule paisumise hirmus ära jätta ning alustada päeva kohe võistlushüppega,
kuid murdmaasõidud sai tehtud
plaanipäraselt.
Nädalavahetusel
peetud
võistlus oli “soojenduseks” 2018
aasta jaanuaris esmakordselt
Eestis toimuvale kahevõistluse
maailmakarikasarja etapile.
Maailmakarikasarja etapiga
samal nädalavahetusel toimub
Otepääl ka esmakordselt spordiajaloos kahevõistluse naiste
kontinentaalkarikasari, millel
loodame stardis näha ka Võrus
Olev Rootsu ja Otepääl Silver
Eljandi käe all treenivaid Eesti
kahevõistluse tüdrukuid.
Tekst ja foto:
Priit Talv

Tšehhi Vabariigis Harrachovis 7.-8. jaanuaril toimunud juunioride kahevõistluse FIS
Youth Cupi võistlusel võitis Otepää noor
kahevõistleja Markkus Alter hõbedase ja
kuldse medali.
Markkus (pildil keskel) lõpetas laupäeval
suusahüppevooru teise ning pühapäeval
esimese tulemusega ja suutis neid positsioone mõlemal päeval säilitada.
Meriliis Kukk lõpetas laupäevase võistluse 11. ja pühapäevase 9. kohaga.

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

Otepää Vallavalitsuses

spordiürituse „Tänavakorvpalli Eesti Meistrivõistlused 2017

n

Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Rüakõrtsi

katastriüksus (katastritunnus 63602:002:1561) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud
katastriüksuse plaanidele.
n

Peeti võimalikuks jagada Sihva külas asuv Kangro katastriük-

sus (katastritunnus 63601:002:2139) kolmeks katastriüksuseks ning
määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele projekteeri-

mistingimused Nüpli külas Aakre metskond 162 kinnistul, Poslovitsa soo kinnistul, Sihva külas Saare III kinnistul, Jõe kinnistul,
Kooliranna kinnistul, Kalda kinnistul ja Pühajärve külas Sõjatamme kinnistul ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood
220287877) rekonstrueerimise ning Pühajärve tunnetusraja ja Murrumetsa matkaraja rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Vallo Hansenile projekteerimistingimused Pedaja-

mäe külas Ala-Marsina kinnistul suvila ehitusprojekti koostamiseks.
n

Otepää etapp“ korraldamiseks; 1.3 Jalgpalliklubi FC Otepää

Savikoja maaüksuse detailplaneeringu algatamine

09.01.2017

Väljastati osaühingule BALROCK ehitusluba Pedajamäe

külas Ala-Marsina kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 7. detsembri 2015. a korraldus
nr 2-4-474 „Maie Soole ehitusloa väljastamine“ ja selle alusel 7. detsembril 2015. a väljastatud ehitusluba nr 1512219/14054 Pedajamäe
külas asuvale Ala-Marsina kinnistule puurkaevu (ehitisregistri kood

700 eurot 27. – 30. juuli 2017. a toimuva spordiürituse „Laste

Otepää Vallavalitsus otsustas 9. jaanuaril 2017. a korraldusega nr 2-4-8 algatada Otepää vallasiseses linnas asuva
Savikoja maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab osa Otepää vallasiseses linnas asuvast Savikoja
katastriüksusest (katastritunnus 63601:001:0231). Savikoja katastriüksuse pindala on 9,11 ha ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Planeeringuga hõlmatakse Savikoja katastriüksusest ca 5,1 ha suurune ala, mis piirneb kõrvalmaantee nr 23195
Otepää-Kääriku-Kurevere teega (katastritunnus 55601:007:0012). Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala
jagamine kruntideks, maa kasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritav ala on hoonestamata ning aktiivsest kasutusest väljas. Kasutust leiab planeeritav ala osaliselt suurürituste parklana. Planeeringualale
ulatub avalikult kasutatava tee kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd ja sideehitise kaitsevöönd. Otepää valla
üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala elamumaal ja kompaktse asustusega alal, kus kehtivad üldplaneeringu ptk 2.2.2 toodud üldised põhimõtted ja tingimused. Üldplaneering toetab kompaktse asustusega alade jätkuvat
väljaarendamist sinna erinevate funktsioonide suunamisega. Oluline on tagada kompaktne ja linnaehituslikult väärtuslik linnaruum. Samuti on ala määratud perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks. Planeerimisseaduse §
125 lõike 1 punkti 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Üldplaneeringu ptk 3.1 alusel on elamumaa kruntimisel vajalik koostada detailplaneering. Planeeritaval alal,
juurdepääsutee osas (eratee nr 6360228 Kullamäe), kehtib Otepää Vallavolikogu 30. juuni 2004. a otsusega nr 1-4-35
kehtestatud Savikoja ja Sulaoja kinnistu detailplaneering.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 alusel tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala
hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem
kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Otepää valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ja planeeritav ala ei asu Natura 2000
võrgustiku alal, vaid asub kompaktse asustusega alal, mistõttu puudub vajadus eelhinnangu koostamiseks ja seeläbi
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumiseks. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Pühajärve avaveeujumisvõistlus 2017“ korraldamiseks; 1.5
MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 300 eurot 8. aprillil 2017. a toimuva spordiürituse „Otepää Mängud“ korraldamiseks; 1.6 Jalgpalliklubi FC Otepää 300 eurot 2017. a juulis
toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused jalgpallis 2017“ korraldamiseks; 1.7 Otepää Spordiklubi 300
eurot 2017. a juunis toimuva spordiürituse „Jaanipäeva hüppevõistlus“ korraldamiseks; 1.8 Otepää Spordiklubi 300 eurot
2017. a suvel toimuva spordiürituse „2017. a Valgamaa orienteerumiskolmapäevakud“ korraldamiseks; 1.9 Klubi Vops
MTÜ 250 eurot 26. augustil 2017. a toimuva spordiürituse
„Pühajärve Spinning 2017 Otepää valla meistrivõistlused“ korraldamiseks; 1.10 mittetulundusühing ABC Arendus 200 eurot
2017. a septembris toimuva spordiürituse „Meie Liigume III
Otepää duatlon“ korraldamiseks; 1.11 Otepää Spordiklubi
200 eurot 2017. a mais toimuva spordiürituse „2017. a Otepää
meistrivõistlused orienteerumises“ korraldamiseks.
n

Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuu-

riühingutele: 1.1 OTEPÄÄ LINNAMÄE AJALOO SELTS
(registrikood 80232753, taotleja esindaja Jaanus Ilp) 9. veebruaril 2017. a toimuva ürituse „Otepää lahingu 800. aastapäev“ korraldamiseks 300 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS

miseks 205 eurot; 1.3 osaühing ESTEETIKA JA TANT-

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusum-

SUKOOL (registrikood 10245984, taotleja esindaja Merje
Poom) 20. mail 2017. a toimuva ürituse „Kevadkontsert“

mas 128 eurot.
n

a toimuva spordiürituse „SwimRun Baltic Challenge &

14. mail 2017. a toimuva ürituse „Emadepäev“ korralda-

Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja maaüksuse

detailplaneering.
n

tulundusühing ABC Arendus 600 eurot 21. – 22. juuli 2017.

(registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp)

220767220) rajamiseks.
n

jalgpalliturniir Otepää Cup 2017“ korraldamiseks; 1.4 mitte-

korraldamiseks 300 eurot; 1.4 mittetulundusühing PILLI-

Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele isikule kogu-

summas 28,12 eurot.

PUU (registrikood 80139172, taotleja esindaja Lille Tali) 3.

n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 13 isikut.

ja 17. juunil 2017. a toimuva ürituse „Suguvõsaorkester Pil-

n

Anti mittetulundusühingule Orca Swim Club (registrikood

lipuu 60. tegutsemisaasta tähistamine“ korraldamiseks 200

80332383, aadress Aia 18, Tallinn) projektlaagri tegevusluba Orca

eurot; 1.5 mittetulundusühing PILLIPUU (registrikood

Swim Club suvelaagri pidamiseks Kääriku Spordikeskuse ruumides

80139172, taotleja esindaja Lille Tali) 5. – 8. juulil 2017. a

ajavahemikul 7. – 13. august 2017. a.

toimuva ürituse „7. pärimusmuusikalaager“ korraldamiseks

Anti aktsiaseltsile GMP Grupp (registrikood 10109324,

200 eurot; 1.6 mittetulundusühing Otepää Pensionäride

aadress Piiskopi tn 3 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba ajava-

Ühendus (registrikood 80244615, taotleja esindaja Helle

hemikul 14. jaanuar 2017. a kell 23:59 - 15. jaanuar 2017. a kell 00:02

Kuldmaa) 1. oktoobril 2017. a toimuva ürituse „Rahvusvahe-

Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 1 asuva GMP Clubhotel

lise eakate päeva tähistamine“ korraldamiseks 200 eurot; 1.7

territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esin-

n

Anti HOTELS OÜ-le nõusolek vee erikasutusloa väljastami-

daja Ene Raudsepp) 12. novembril 2017. a toimuva ürituse

seks Otepää külas Rukkimäe kinnistul asuvas hotellis Villa Müller-

„Isadepäev“ korraldamiseks 205 eurot; 1.8 OTEPÄÄ NAIS-

beck tekkiva heitvee juhtimiseks Kaarna järve.

SELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raud-

n

sepp) 17. detsembril 2017. a toimuva ürituse „Talvepealinna
talveturg“ korraldamiseks 300 eurot.

16.01.2017
n

Määrati Raudsepa külas asuva Kotre-Pikksaare katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 2271640, katastritunnus 63601:003:0124,

Head majaomanikud ja ettevõtjad!

pindala 8,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Kotre-Palusoo
katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 229840, katastritunnus
63601:003:0410, pindala 5,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride
muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt katastriüksuse plaanidele.
n

Lõpetati Arula külas asuva Koljaku järve supluskoha

detailplaneeringu koostamine.
n

Võeti vastu Otepää vallasiseses linnas asuvate Pihlaka ja

Lombiveere katastriüksuste detailplaneering.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule

summas 8,95 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64

eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogusum-

mas 1152 eurot.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 17 isikut.

n

Anti Keskkonnaametile nõusolek Tsura Talu OÜ-le vee eri-

kasutusloa väljastamiseks Vana-Otepää külas asuval Söödi kinnistul
ja Vana-Pika kinnistul Elva jõe paisutamiseks.
n

väljamaksmise kulude katmiseks.
Kanti 31. detsembri 2016. a seisuga Otepää Vallavalitsuses

raamatupidamise bilansist välja 5000-st eurost väiksema soetusmaksumusega 92 varaobjekti kokku summas 287 287,06 eurot.
n

Otepää Vallavalitsus otsustas 16. jaanuaril 2017. a korraldusega nr 2-4-16 lõpetada Arula külas asuva Koljaku järve
supluskoha detailplaneeringu koostamise. Raidar Mesila ja MTÜ ARULA KÜLASELTS esitasid 9. juunil 2011.
a avalduse Arula külas asuva Koljaku-Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneering
algatati Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2012. a korraldusega nr 2-4-256 „Otepää vallas Arula külas Koljaku järve supluskoha detailplaneeringu algatamine“. Planeeritav ala hõlmas Vanamõisa kinnistu (katastritunnus 63601:002:2044)
Koljaku järve äärset osa, Koljaku-Juhani kinnistu (katastritunnus 63601:002:1531) loode nurka ning Mõisamäe
kinnistule (katastritunnus 63601:002:0872) rajatud paadisilla ümbrust. Raidar Mesila ja MTÜ ARULA KÜLASELTS esitasid 10. jaanuaril 2017. a ühisavalduse (registreeritud 11. jaanuaril 2017. a nr 13-1.3/60 all) detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Ühisavalduse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjalikult analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ning Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2012. a korralduse nr
2-4-256 „Otepää vallas Arula külas Koljaku järve supluskoha detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamise
põhjuste olulisust või nende seost Raidar Mesila ja MTÜ ARULA KÜLASELTS osalemisega haldusakti andmise
menetluses. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Vallavalitsus”

937,50 eurot vallaelanikuks registreerimise kampaania peaauhinna
n

Koljaku järve supluskoha detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tuletame teile meelde, et vastavalt Otepää valla heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud
oma kinnistuga piirneval kõnniteel tegema libedusetõrjet ning koristama lund ja kõrvaldama katuselt jääpurikaid, mis võivad ohustada jalakäijate elu. Puhastusala
ulatub krundi või vallatava territooriumi piirist kuni
sõidutee servani.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² järgi
võib heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise või
koormise täitmata jätmise eest karistada rahatrahviga
kuni 100 trahviühikut, ehk kuni 400 eurot.
Tähelepanu – kui jalakäija liivatamata kõnniteel kukub,
siis peab kukkumisega tekitatud kahju hüvitama lumeja libedusetõrje kohustust eiranud kinnistu omanik.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud killukonteinerid,
kust vallaelanikud saavad kõnniteede hooldamiseks
killustikku võtta, asuvad: Otepää linnas Tartu mnt 6,
Pühajärve tee 22, Kopli 1B, Lipuväljak 1A, Lipuväljak 8.

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 mittetu-

lundusühing Otepää üritused 1000 eurot 19. ja 26. augustil 2017.
a toimuva spordiürituse „18. Otepää Rattamaraton“ korraldamiseks; 1.2 Eesti 3x3 Korvpalli Liit 750 eurot 2017. a suvel toimuva

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu
vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu
Otepää Vallavalitsus võttis 16. jaanuari 2017.a istungil korraldusega nr 2-4-17 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää vallasiseses linnas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritav ala
asub Otepää vallasiseses linnas ning hõlmab Pihlaka katastriüksust (katastritunnus 63602:001:1170, pindala 1,04 ha,
sihtotstarve 100% elamumaa) ja Lombiveere katastriüksust (katastritunnus 63602:001:0950, pindala 2,6 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Kokku on planeeritava ala pindala 3,64 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Pihlaka ja
Lombiveere katastriüksuste jagamine, elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Kokku moodus-

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, Terje
Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

PILKUSE KÜLAMAJAS toimub
12. veebruaril kell 12.00
ajalehtedest korvi valmistamise õpituba.

Õpime lehest pulkade keerutamist, värvimist ja esemete punumist. Kaasa vaja võtta ajaleht,sukavarras
2,25mm, pulgaliim, üks ümar nõu (lillepott või 1kg
saslõki ämber) ja 10 pesupulka. Koolitus kestab 4
tundi ja maksab 17 euri. Õpetama tuleb SIKI.
Info ja registeerimine tel. 51974916. Merike

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 9. veebruaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve Põhikooli 2016. aasta II poolaasta möödus
lennates ja huvitav 2017. aasta ootab ees
Kooli püstitatud eesmärkide saavutamine on
poolel teel. Oleme viinud läbi KIK-i projektiga loodusalaseid ettevõtmisi, soetanud Kultuurkapitali
toel rahvatantsuriided ja kogunud õpilaste ideid
projektile „Lapsed kooliõue liikuma ja õppima!“,
mille eesmärk on parandada laste liikumis- ja õppimisvõimalusi kooliõuedes, kaasates koolihoovide
kujundusprotsessi kogu kooliperet ja KOV töötajaid. Projekti toetajana aitab praktiliste vahendite
hankimisel Bauhof. Algatus on mõeldud kingitusena EV 100. sünnipäevaks.
ÜLESKUTSE! Selle projekti õnnestumiseks
peavad esitama ideid ja ettepanekuid nii kooli kui
ka lasteaia lapsevanemad ja ümbruskonnas elavad
inimesed.
Sellel õppeaastal osalevad Pühajärve Põhikooli 7.–9. klassi õpilased rahvusvahelises koostööprojektis “Folk Tale Society” (Rahvajuttude kogukond), mille eesmärgiks on tutvustada partneritele
oma maaga seotud müüte ja legende. Selles projektis lõimitakse erinevaid õppeaineid. Lisaks meie
koolile osalevad projektis õpilased Islandilt, Belgiast ja Luxemburgist. Projekti koordineerib inglise
keele õpetaja Lembi Oja, kes käis eTwinningu koolitusel Islandil, Reykjavíkis.
Aastalõpu ettevõtmised ja jõulupeod nii lasteaias kui ka koolis olid väga huvitavad. Jõulukuu
nädalad algasid advendihommikutega, kus süüdati
küünlad ja lauldi koos jõululaule. Elevust tekitasid
klasside ühised piparkookide küpsetamised. Lasteaialapsed külastasid Eesti Põllumajandusmuuseumi, kooli õpilased ja õpetajad tutvusid Eesti
Rahvamuuseumiga. Jõulupeod täitsid püstitatud
eesmärgi, et iga laps/õpilane annab panuse peo
kordaminekuks. Kooli uus helitehnika võimaldas
viia läbi pidu kvaliteetsemalt kui kunagi varem.
Tänud kuuluvad jõulupeo ettevalmistanud õpetajatele Lii Petersonile, Krista Sumbergile, Anneli
Tederile, Aili Mägile, Krista Kapile ja Peeter Kangurile.
Meeldejääv oli kooli õpilasesinduse korraldatud
isadepäeva üritus „Koolipäev isale“, kus isad osalesid õpilastena töötubades, mida juhendasid kooli
õpilasesinduse liikmed.
Huvitav oli kirjanik Mats Traadi 80. sünnipäeva

üritus. Kool otsustas sünnipäeva tähistada sellepärast, et Mats Traat on ise sellest paigast pärit, ta
õppis Arula koolis. Valgamaa maavanem Margus
Lepik külastas Pühajärve Põhikooli kodanikupäeva raames. Muusikalist elamust pakkus Maria
Listra kontsert ja vaatemängulist elamust Esteetika- ja tantsukooli etteasted. Huvipakkuvaks
kujunes 9. klassi õpilaste külaskäik UPM Kymmenesse ja karjääriretk Helme valda.
Õpetajate kollektiiv osales huvitavas koolituses
“Tulemuslik juhtimine klassiruumis”, mida juhendas tunnustatud koolitaja Kaupo Saue.
Kooli meeskonnale mõeldud koolitus „Digipädevuse arendamine haridusasutuses“ päädis kogu
kollektiivi digipädevuste enesehindamisega, mille
alusel valmis kogu kooli digimudel „Digipeegel
2,0“. Väga huvitav oli täita digiküpsuse hindamise
instrumenti. See andis selgema ettekujutuse kooli
hetkeolukorrast ja võimaluse uute eesmärkide
seadmisteks aastaks 2019. On hea meel tõdeda, et
valdav osa õpetajatest on kaasa tulnud muutustega õppetegevustes ja digivahendite kasutamisega
ainetundides. Et leida parimad võimalused õpetajate digipädevuste realiseerimiseks on koolil vaja
luua haridustehnoloogi ametikoht. Haridustehnoloog on pedagoogiline töötaja, kes omab õpetaja
ja infotehnoloogi kompetentsi.
Käesoleval õppeaastal alustasime enesehindamise oskuse õpetamist alates 4. klassi õpilastest.
Järgmisel õppeaastal soovime muuta kooli hindamise korda ja minna üle õppeveeranditelt trimestritele.
2016. aasta eelarve täitmine on läinud hästi
ja kool on juurde teeninud 11 619 eurot, mis on
saadud rendituludest ja muudest toetustest.
Kooli 2017. aasta eelarve on kahjuks investeeringute toetusteta, kuigi kool soovis spordiväljaku
väljaehitamise lõpetamist. See on vajalik, sest Põhikooli Riiklik Õppekava (PRÕK) näeb ette kergejõustikualade tehnilist õpetamist.
Samuti taotles kool aula seinte ja lagede renoveerimise, sest kevadel tähistatakse kooli 160. aastapäeva (1857. aastal toodi kool Sihvale selleks
ehitatud koolimajja). Sadeveejuhtimise süsteem
koolimaja ümbrusse jääb järjekordselt ootama
investeerimise võimalust.

DETAILPLANEERINGUD
algus lk.2
tatakse kaheksa krunti – seitse elamumaa sihtotstarbega krunti (POS 1, 2, 3, 5, 6 ,7 8) ning üks tee ja tänava maa sihtotstarbega
krunt (POS 4). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 350 m² ning elamute maksimaalne kõrgus 8 m ja abihoonete 7 m.
Kruntidel POS 2, 3, 5, 6, 7 ja 8 on lubatud katusekalle 20-45º, krundil POS 1 0-45º. Krundil POS 1 ja POS 5 on olemasolev hoonestus. Lubatud on hoonete lammutamine, püstitamine või rekonstrueerimine ja laiendamine vastavalt detailplaneeringu ehitusõigustele. Moodustatavatele kruntidele kavandatava hoonestuse tüüp on vaba, lubatud on viil-, kelp kui ka poolkelp katused.
Viilkatuste kavandamisel täisviiluga on soovitatav kalle 45º ja kogu katuse ulatuses samasugune. Absoluutkõrgusi kruntidel
muudetakse vastavalt vajadusele, et rajada juurdepääsuteed ning tagada sademevee äravool. Reljeefimuudatused peavad jääma
vahemikku ±0.5 m olemasolevast maapinnast. Planeeritavate kruntide täisehitusprotsent on alla 35% krundi pindalast. Otepää
valla üldplaneeringu kohaselt on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste maakasutuse juhtotstarve pereelamu maa. Üldplaneering (ptk 2.2.2) toetab kompaktse asustusega alade väljaarendamist, pereelamu maaüksuste jaotamist väiksemateks kruntideks
ja neile ehitusõiguse määramist. Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneering on koostatud koostöös Keskkonnaameti Lõuna regiooniga, Päästeameti Lõuna päästekeskusega ja Muinsuskaitseametiga. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud Pihlaka ja Lombiveere katastriüksustega piirnevate kinnistute
omanikud. Koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga ja AS-iga Otepää Veevärk. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised ning ala heakorrastatakse, samuti suureneb eeldatavalt valla elamufond.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9. - 22. veebruar 2017. a Otepää Vallavalitsuses ning valla veebilehel www.
otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada
kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 22. veebruar 2017. a. Korraldusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris aadressil http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.
aspx?org=66&unit=2.
Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 13. märtsil 2017 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13,
II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu
Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 5. -18. jaanuar 2017.a. Avaliku väljapaneku jooksul
avaldas üks isik detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 30. jaanuaril 2017 kell
17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.
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Kultuurikalender

Ees on 17 õppenädalat. Jätkuvad aineteemalised nädalad, pranglimine, loodusalased õppekäigud jms. Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus koos ansambli Brassersiga „Vask jääb“
toimub 17. veebruaril kell 10.00 aulas. Õpilaste
poolt kasvama pandud tammed leiavad omale uue
kasvukoha tammede pargis.
Ootan põnevusega vahvaid ühisüritusi, õpilaskonverentsi, lõpuklassi õpilaste eksamitulemusi
ja rahvatantsurühmade jõudmist noorte laulu- ja
tantsupeole.
20. mail toimub kooli 160. aastapäeva tähistamine ja vilistlaste IV kokkutulek.
ÜLESKUTSE! Kool ootab vilistlaste vahvaid
mõtteid ja ideid aastapäeva tähistamiseks.
Miia Pallase
Pühajärve Põhikooli direktor

25aastase Edgari
uudiseid
Vahelduseks koolilaste kohta intensiivselt antavale
teabele, julgeme ka meie teatada, mida on tehtud
kolme viimase aasta jooksul Otepää Lihatööstuses
Edgar.
2014.-2015. a ehitasime koos Tartu Ülikooli
teadlastega välja uue innovaatilise reovee puhastuse süsteemi. Meid õpetas, juhendas ja süsteemi
töötas välja Kaspar Nurk. Reovesi puhastatakse
talvekindlas pinnasfiltritel põhinevas puhastis, mis
kasutab kokkuhoidlikult ettevõttest väljuva reovee
soojust ning isevoolavaid protsesse. Klassikalisest aktiivmudapuhastist erineb süsteem sellega,
et puhastusprotsess toimub ilma elektrienergial
põhinevat reovee õhutamist kasutamata. Reovesi
viiakse jaotustorustiku kaudu pinnasfiltri filtermaterjaliks olevatele kividele, kus toitained reovees
ja kividel kujuneva mikroobikoosluse poolt erinevalt aktiivmudapuhasteist lõpuni lagundatakse ja
süsihappegaasina õhku vabanevad ning ärastamist
vajavat liigmuda ei teki.
2014. a sügiskuudel ehitas Elva Kommunaal
Grupp OÜ nõukogudeaegse noorkarjalauda
asemele kaasaaegse autode parkimisplatsi.
2015. a lõpus ja 2016. a esimestel kuudel ehitas
EhitusEST OÜ suurfarmi kaalukoja ümber
remonditöökojaks. Meie mehhaanikud said avara,
valgusküllase ja sooja tööruumi.
2016. a juunist alates ehitasime endise töökoja
ümber tootmisruumideks, laiendades tootmisvõimalusi ja kergendades ka tootmistööd. Tunduvalt
paranesid sanitaarolud, avardusid töötingimused
ja paranesid ohutu töötamise võimalused. Laiendatud ruumid on soojemad, avaramad ja kaunimad.
Nende tegevustega võime öelda: „Oleme lõpetanud nõukogudeaegse suurfarmi ümberehitamise
lihatööstuseks!” Kasutasime vanade hoonete karkasse ja vundamente võimalikult ohtralt, et neid
maksimaalselt uue ehitamisel kasulikuks-vajalikuks muuta.
Oleme uhked ja tänulikud nii endale kui ka igatsorti abimeestele, tänu kellede teadmistele, oskustele ja pingsale mõttetegevusele võime oma tegevuses 25-aastase etapi lõpetatuks lugeda.
Maie Niit

Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 18

Otepää talispordimuuseumis
Erna ja Herbert Abeli
100. sünniaastapäevale pühendatud
raamatu "Abelid 100" esitlus.
Raamatut tutvustab Kaarel Zilmer.

26. jaanuaril
kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses
Endel Susi raamatu "Eesti areng otepäälase pilgu
läbi" tutvustamine.
26. jaanuaril
kell 18.00 Otepää talispordimuuseumis Erna ja Herbert Abeli 100. sünniaastapäevale
pühendatud raamatu "Abelid 100" esitlus.
27. jaanuaril
kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses
Otepää isetegevuskollektiivide tänupidu.
3. veebruaril
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Rakvere Teatri etendus „Sina maga, mina pesen
nõud“. Pilet 14/12 eurot. *Sooduspilet õpilastele ja
pensionäridele. Piletid on müügis Piletimaailmas ja
Otepää Turismiinfokeskuses.
4. veebruaril
VIII Euroopa Saunamaraton
Otepääl.
7. veebruaril
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Ansambel Helikristallid talvekontsert. Pilet 7/4
eurot. Piletid müügil kohapeal.
8. veebruaril
kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kuressaare Linnateatri laste- etendus „Kolme pörsa
lugu“. Pilet 5 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja
Otepää Turismiinfokeskuses. Info 5804 3215.
9. veebruaril
kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses
Lauluklubi. Oodatud on kõik lauluhuvilised!

Talitriatloni Euroopa meistrivõistlused 28. jaanuaril Otepääl

Laupäeval Otepääl toimuvatele Euroopa ja Läti
meistrivõistlustele talitriatlonis on ennast kirja pannud üle 150 osalejat 18 Euroopa riigist.
"Teadaolevalt on tegemist tänavu ainukese
Eestis toimuva kontinendi tiitlivõistlusega, kus
Euroopa meistriks võib tulla ka harrastajate ehk
Age Group arvestuses," selgitas võistluste direktor
Siim Ausmees. "Seetõttu on võistlusele oodatud
ka harrastajatest Eesti talvespordisõbrad, kes tahavad ennast proovile panna selle talve põnevaimal
talvisel multispordialal ning võistelda Euroopa
meistri tiitlite nimel."
Talitriatlonivõistlusel tuleb joosta, sõita maastikurattaga ning suusatada.
Võistlusest osavõtjate nimekirjaga on võimalik
tutvuda aadressil http://www.triathlon.org/events/
event/2017_otepaeae_etu_winter_triathlon_european_championships.

Otepää Vallavalitsus
annab äritegevuseks üürile
ruumid vallavalitsuse III
korrusel (Lipuväljak 13, Otepää).
Lisainfo: tel. 5303 3035
(Mairo Kangro)

SÜNNID
Marcus Kilter
Lenna Jurken

30. detsembril
4. jaanuaril

Raamat „Eesti areng otepäälase pilgu läbi”
on pühendatud Jakob Hurda, kes lasi Otepääl
töötades korrastada kogu kihelkonna koolivõrgu, 110. surma-aastapäevale. Kirjeldatakse Eesti
arengut otepäälase pilgu läbi seotuses Euroopaga.
Erilise tähelepanu all on hariduspoliitika Otepää
kihelkonna näidete varal. Seejuures on välja toodud kihelkonna tuntuma kooli Vana-Otepää areng
kuni kooli sulgemiseni.
Raamatus on Otepää Gümnaasiumi 100 lõpetaja
lühielulood, kes tegutsenud edukalt erinevates
Eesti piirkondades. On antud väike ülevaade Eesti talispordi aladest, mida arendatakse Otepääl.
Teoses leiab materjali Otepää valla nii talude
arengu kohta XX ja XXI sajandil kui tänapäeva
koolielust, Otepää valla ettevõtetest, võimalustest
maale elama asumisest, samuti kuidas tähistati
Otepää 900ndat sünnipäeva.
Teose tutvustus toimub Otepää Kultuurikeskuses 26. jaanuaril algusega kell 17.00.
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Kuu enne võistlusi on Otepää MK
rajad suures osas valmis

Meenutus kaks aastat tagasi toimunud Otepää MK-etapilt.
18. veebruaril asuvad Tehvandi Spordikeskuse staadionil taas starti maailma parimad suusatajad.
Aegsasti saabunud lumi ja külmakraadid on lubanud ettevalmistustöödel kulgeda jõudsas tempos
ning Otepää MK toimumiseks vajalikud suusarajad on juba heas korras. Lumelisa ootab veel vaid
Tehvandi tõus.
SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Alar Arukuusk rääkis, et Otepää maailmakarika etapi
tarvis on valmis 1,3 km ja 1,6 km sprindirajad, mis on kaetud ligi 30 cm kokkupressitud lume kihiga.
Kaetud on ka suur staadion ning pikemast 5 km ringist on puudu veel vaid kilomeetrine lõik, mille
sisse jääb ka Tehvandi tõus.
„Täiendavalt on vaja 3 päeva jagu lumetootmiseks sobilikku külma ilma ning 4-5 päeva selle laiali
vedamiseks. Seega nädalane töötsükkel on veel ees,“ lisas Arukuusk. Kokku on Tehvandi 8 lumekahurit sellel talvel teinud juba ligi 3000 töötundi.
Otepää MK peakorraldaja Jaak Mae sõnul on hetkel olukord julgustav. „Loodan, et talv jätkub.
Siiamaani on ilm olnud meid soosiv ning ettevalmistused võistluskeskuses on järjepeal,“ kommenteeris Mae.
Rahvusvahelise suusaliidu ametlik lumekontroll toimub 10 päeva enne võistlust.
Maailmakarika etapp murdmaasuusatamises on Otepääl toimunud seni 13 korral. Tegemist on Eesti
suurima talvise tippspordisündmusega, mis jõuab rahvusvahelise telepildi abil kümnete miljonite vaatajateni üle maailma. Rohkem infot leiab Otepää MK kodulehelt: www.owc.ee.
Uko Urb
FIS Cross-Country World Cup, Otepää
Pressiteenistuse juhataja

Villa Müllerbeck Otepää rahvasprint toob starti Eesti harrastajatest autosportlaste paremiku
Tänavune Villa Müllerbeck Otepää rahvasprint sõidetakse 4. veebruaril.
Sellel aastal jagatakse Otepää etapil kiirematele autosportlastele kõikide
suuremate rahvaspordi karikasarjade punkte.
Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2017 võistluste juht: „Hea meel
on, et Otepääle on saabunud lõpuks talv ning maha sadanud lumi annab
meile võimaluse korraldada talvistes oludes võidusõit.
Võistlusrada on täies ulatuses kaetud lume ja jääga ning loodame,
et võistluspäevaks on raja ääres kõrged lumevallid. Tänavu on kasutusel uudne võistlusformaat, kus ühes voorus tuleb võistlejatel läbida kaks
erinevat 3 km kiiruskatset. Kogu võistlusrada on kokku veidi üle 18 km.
Hetkel on avatud võistlustele eelregistreerimine, mis lõpeb veebruari
alguses. Võistlusraja täpse asukoha avaldame võistlusnädala alguses ning
üritus on pealtvaatajatele tasuta.“
Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 10:00. Parimatele pilootidele
on auhindadeks suured karikad ja vahuveinid. Osalejatele pakume traditsiooniliselt rikkalikku auhinnalauda, kus jagub auhindasid kiirematele ja
kindlasti läheb võistlejate vahel jagamisele hinnalisi loosiauhindasid meie
toetajatelt.
Auhinnalaua eest on hoolitsenud: Eco Oil kümblustünni ja toodetega, Ugandi Resto kinkekaartidega, ööklubi Comeback üllatusauhinnaga,
Otepää Winterplace kinkekaartidega, Makserv OÜ toodetega, Gustav
kondiitrid tortidega, Red Bull toodetega, Aasta Auto AS auhindadega.
Suure panuse annavad võistluse toimumiseks Otepää vald ja võistluste
ametlik majutuspartner Villa Müllerbeck.
Võistlustele saab registreeruda interneti aadressil: http://www.
autosport.ee/rallyreg.
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.facebook.com/rahvasprint.
S.M.A. Racing MTÜ

Euroopa Saunamaraton Otepääl toimub kaheksandat korda
Euroopa VIII Saunamaratoni start antakse Kääriku Spordikeskuses 4. veebruaril 2017 kell 12.00. Traditsioonilisel saunamaratonil tuleb kaardi järgi üles leida saunakohad ning need võimalikult lühikese ajaga läbida. Sellel aastal on Saunamaraton tasuline,
piletid müügil Piletilevis. Saunamaratoni võistkond on 4-liikmeline. Võistkond võib kasutada ka eraldi autojuhti, kes ei pea saunas
käima.
Paremusjärjestuses osalevad kõik 4-liikmelised võistkonnad, kes
on läbinud saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finišis,
mis suletakse kell 17:30. Hiljem saabunud võistkonnad kantakse
„saunanautlejate“ nimekirja, paremusjärjestust nende vahel ei selgitata.
I koht loositakse välja esikümnesse tulnud võistkondade vahel,
II koht loositakse välja paremuselt teise kümnesse saanud võistkondade vahel, III koht loositakse välja paremuselt kolmanda
kümne hulgast. Ainult naistest koosnevate võistkondade esimesed

kolm kohta loositakse välja naiste esikümnesse tulnud võistkondade vahel. Peaauhinnaks on OÜ Lemmik Mees kümblustünn,
naiste arvestuses võitjad saavad Lemmik Mehe pesupalid. Rahva
lemmiksaunad valitakse välja võistkondade poolt, kellel kõik
saunad läbitud. Rahva lemmiksaunale paneb OÜ Skamet auhinnaks välja kinkekaardi 350 euro väärtuses.
Auhinnalised esimesed kolm kohta loositakse välja Kääriku
Spordikeskuses Saunamaratoni järelpeol kell 19.00, kus saunalised saavad tantsida Vaido Panneli diskorütmide saatel. Kuum
öösaun köetakse aga klubis Comeback, kus vinge vanakooli peo
paneb püsti Ivo Linna.
Euroopa Saunamaratoni korraldab Otepää Kultuurikeskus,
saunaomanikud koos oma toimkonnaga ja vabatahtlikud, toetab
Otepää vallavalitsus. Saunamaraton leidis kajastamist 2016. aasta
Reutersi aastakokkuvõttes.
Vaata lisa: www.otepaa.ee ja Facebookist.

Majutuse sooduspakkumised Euroopa Saunamaraton 2017 ajaks
Majutus GMP Clubhotelis -10%. Lisainfo www.clubhotel.ee või
clubhotel@gmp.ee.
Saare Puhkemaja pakub majutust hinnaga 15 EUR inimene/öö,
sisaldab hommikusööki! Info ja broneerimine +372 565 60015
või info@saarepuhkemaja.com. www.saarepuhkemaja.com.
Marguse Spordikeskus: 3.–5.02 ehk Saunamaratoni nädalavahetuseks ööbimine koos hommikusöögiga 2- kohalistes tubades
20 euri inimene/ öö. Info ja broneerimine +372 529 4499, info@
marguse.ee. www.marguse.ee.
Hotellis Karupesa on pakkuda majutust 2 ööks 03.-05.02.2017

(vabade tubade olemasolul) alljärgnevate hindadega:
kahekohaline numbrituba kahe eraldi voodiga või laia voodiga
maksumusega 152 eurot/tuba/2 ööd.
Peretuba kolme eraldi voodiga või laia voodi ja 1 eraldi voodiga
maksumusega 184 eurot/tuba/2 ööd.
Peretuba kolme eraldi voodiga või laia voodi ja 1 eraldi voodiga
ja lahtikäiva diivaniga maksumusega 204 eurot/tuba/2 ööd.
Kahetoaline sviit kuni 5 inimesele 1 laia voodi ja 3 eraldi
voodiga maksumusega 244 eurot/tuba/2 ööd.
Kõik hinnad sisaldavad buffet hommikusööki.
Täiendav info: www.karupesa.ee või telefonil 506 4528.

