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President külastas Otepääd

Valju Aloeli foto

Kahepäevasel Valgamaa visiidil
viibiv president Rüütel külastas esmaspäeval ka Otepääd. President
kohtus raekojas Otepää volikogu esimehe Jaanus Raidali ja vallavanem
Aivar Nigoliga. Vallavanem andis
lühiülevaate valla arendusprojektidest, tuues esile Tehvandi arendusprojekti, investeeringuid haridusse,
veemajandusse ning teedeehitusse.
Arutlusteemaks oli muuhulgas ka
probleemne Otepää-Kanepi tee.
Presidendi visiiti Otepääle jääb
meenutama vallavanemale kingitud
foto ning pühendus külalisteraamatus, milles ta soovib palju õnne ja
edu arendamisel. Presidendile jääb
meie vallas käimisest mälestuseks
Otepää meenetaldrik.
Härra Rüütel sai põgusa ülevaate
ka Otepää turismiinfokeskuse tööst,
misjärel suunduti tutvuma Otepää
kiriku, lipumuuseumi ja suusamuuseumiga. Otepää kiriku juurde istutas härra Rüütel tamme. Visiit
jätkus Tehvandi keskuses.
Õhtul tutvus president Pühajärve
Puhkekeskuse pargi renoveerimistöödega.

Kuidas järved terveks saavad
Kõrvaloleval pildil on näha järvede hooldamiseks vajalik keskkonnatehnika, mida OÜ Wetman tutvustas 20.
septembril Neitsijärvel.
Otepää Looduspargis on enamus järvi toitainerikkad.
Veetaimed on ühest küljest vajalikud kalade toitumiseks,
samas tekib sügisel-talvel biomassi lagunedes vees hapnikupuudus, mis mõjub halvasti kalade elutingimustele.
Biomassi niitmine ja eemaldamine, mida Neitsijärvel
tutvustati, on pehme viis järve seisundi parandamiseks.
Järve põhja süvendamine ja muda eemaldamine viivad
järve ökoloogilise seisundi tasakaalust välja ja kiire
positiivse tulemuse asemel võib hoopis järve pöördumatult kahjustada.
Presentatsioonil demonstreeritud meetodit võib pidada
üheks säästvamaks viisiks meie järvede olukorra parandamiseks nii loodushoiu kui ka majanduslikus mõttes.
MERLE ANTON,
Otepää Looduspargi direktor

Hooldekodu avatakse
oktoobrikuus
Huvilistele on vastvalminud
hooldekodu ruumid avatud esmaspäeval, 7. oktoobril kell 13-15, ametlik avamine toimub 8. oktoobril.
Hooldekodus leiavad endale uue
kodu 15 vanurit või erivajadusega
inimest. Tänaseks on täidetud 10 kohta, nendest 9 on Otepää valla elanikud.
Maja sisetöid on suures osas aidanud finantseerida Kumla kommuuni välisabiühing Navet.
Meie eriline tänu kuulub Kumla
töölistele, kelle abita see suur projekt poleks valminud: Kerstin
Arvidsson, Christer Berggren, JanErik Degerman, Rune Gottfridson,
Hans Ivarsson, Rolf Jannson, Bertil
Jarl, Ake Johansson, Peter Söderlund, Bertil Ödling, Erna Öhlin, JanErik Östberg.
Otepää vald tänab ka kohalikke
ettevõtteid-koostööpartnereid: OÜd
Otepää Ehitaja ja ASi Otepää
Veevärk.
PIRET PENSA,
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

Välisabiühingu Navet projektijuhid Christer Berggen ja Bertil Ödling koos töötajate Kerstin Arvidssoni
ja Erna Öhliniga on ka ise rõõmsad kaunite ruumide üle.

Ago Kivi plastiklõige

Kirjakandjate
jõukatsumine
Otepääl
Neljas üleriigiline kirjakandjate kutsemeisterlikkuse võistlus toimub seekord
1. oktoobril Otepääl.
Teatavasti võitis eelmise aasta Eesti
parima kirjakandja tiitli Otepää postitöötaja Lille Tali.
Postisüsteemis on kirjakandja töötaja,
kellel on alati võimalus suhelda oma kliendiga ja kes saab postiteenuseid tutvustada nii asutustes kui ka kodus. Ta pakub
klientidele postimaksevahendite, kauba ja
loto müüki, perioodika tellimusi ning
võtab vastu makseid. Tänapäeval ei pea
klient enam alati postiteenuste tarbimiseks postkontorisse minema. Kirjakandja võib need talle tihtipeale koju kätte
toimetada.
Soodsat ja mugavat «uksest ukseni» teenust pakub ka ELS Ekspress, kes nii suured kui väikesed saadetised üle riigi vastavalt kliendi soovile punktist A punkti B
toimetab. Ka sellekohast infot saab kirjakandjalt, helistada võib ka postkontorisse
telefonil 79 388.
EVI VIPP,
Otepää postkontori juhataja

2

26. september 2002

Päevateema

27. september – ülemaailmne turismipäev

Rannapeo korraldamine
ootab lahendusi

Eelmises OTs avaldasime väljavõtte aedlinna elanike vallavolikogule adresseeritud probleemkirjast,
milles esitati nõudmisi ja ettepanekuid Beach Party
Festivali (edaspidi BP) korraldamise suhtes. Volikogu
esimees Jaanus Raidal lubas septembris ümarlauda
kutsuda kõik üritusega seotud osapooled.
Lubatud kokkusaamine toimus 16. septembril,
kohal olid aedlinna esindajatena Ines ja Tõnis Vajakas, Otepää politseist Aarne Vihm, Otepää Looduspargist Merle Anton, samuti Alar Arukuusk Saku Suverulli ja Tartu maratoni korraldajana, Ene Niklus
Kuldkala korraldajana ning BP ajal parkimisteenust
pakkuv perekond Pukk. Otepää Turismiinfokeskusest oli kohal Mare Raid, Otepää vallavalitsusest Piret
Pensa ning volikogu esindajatena Jaanus Raidal ja
Andres Arike. BP korraldaja esindajat kohal polnud.
Kuna OT ümarlauas ei osalenud, teeme lühikokkuvõtte koosoleku protokollist ja aedlinna esindajate
Ines ja Tõnis Vajakase toimetusele saadetud seisukohtadest.
Jaanus Raidal: Kohtumise eesmärgiks oli leida
lahendusi, mis rahuldaks ürituste korraldajaid, ei
häiriks kohalikke elanikke, kuid samas pakuks
külastajaile oodatud elamusi.
Mõttevahetuse teemad olid parkimiskord (kas muuta see tulevikus suurürituste ajal tasuliseks);
etendusmaksu rakendamine; kange alkoholi müügi
piirangu kehtestamine (vältimaks alaealiste joomist
ja tagamaks suuremat turvalisust suurürituste ajal).
Arutleti ka öörahu kehtestamise vajadust. Püüti leida vastust küsimusele, mitmest (tuhandest?) osalejast alates on tegemist suurüritusega.
Ines ja Tõnis Vajakas: «Noored, tulge Otepääle
jooma! Kohalikud, kannatage ära!» – sellise kokkuvõtte tegid arutelust paari esineja seisukoha põhjal
aedlinna esindajad. Ühisavalduse kirjutajate ettepanekus pole olnud juttu BP ärajätmiskampaaniast,
vaid valla tegematajätmistest ürituse korraldamisel.
Kas vald saab ürituse toimumise eest tõesti nii suure summa, et kohalikud peaksid suu kinni pidama
ja kõik ära kannatma? Selgub aga, et rahaasjad on
siiamaani lahendamata.
Samas on aedlinna tänavatest üheksa aastaga kujunenud BP lahutamatu territoorium: peokülalised
(noored, ka alaealised) tarbivad mitme ööpäeva vältel kaasavõetud alkoholi, tänavad ja ajutised majutuskohad muutuvad lärmakaks ja lagastatud purjus
inimeste olesklemiskohtadeks. Aedlinnas valitseb
kaos, mida politsei ei suuda olemasolevate jõududega kontrollida.
Aedlinna pered, kes oma laste heaolu ja tervise
pärast muretsevad, ning osad täiskasvanudki on sunnitud selleks ajaks oma kodudest ära sõitma. See pole
aga lahendus. Vastuseta jäävad küsimused: milline
vallas tegutsev instants peaks mõtlema sellele, et
Otepääl lubatakse tervist rikkuda tuhandetel Eestimaa noortel ja lastakse järjepidevalt stressi tekitada
omainimestele ning mida kasulikku on saanud
Otepää tervikuna BP toimumisest?
Mare Raid: Otepää kesklinnas toimub alkoholi
tarbimine igal pool – seda ei piirata.
Andres Arike: BP on eriline üritus – kõik kohaliku võimu esindajad tahavad sellest kasu saada.
Enne järgmisest BPst rääkima hakkamist tuleks korraldajatel tänavused võlad likvideerida. BP lepingute
sõlmimise juurde võiks kutsuda ka aedlinna ning
ümberkaudsete parklate esindajad.
Piret Pensa: BP ei maksa ürituse korraldamise
eest, vaid rendib valla käest ürituse korraldamiseks
maad. Üritusi puudutavaid kordi ja otsuseid võtab
vastu volikogu, et vallavalitsus saaks neid täita.
Aarne Vihm: Otepääl toimuvatest üritustest on
turvaprobleeme ainult BP ajal. Probleeme on sel ajal
ka alkoholimüüjatega.
Alar Arukuusk: Ürituse korraldaja peab tagama
liiklusmärkide paigaldamise, parkimise korraldamise, samuti turvalisuse. Otepääle on tuntust toonud
loodus- ja spordiüritused. Need sobivad siia ilmselgelt
paremini kui rokiüritused.
Jaanus Raidal: Mõtteavaldused olid väga emotsionaalsed ja ühest äärmusest teise kalduvad. Infovahetus antud teemal oli hädavajalik ja selle kokkuvõte edastatakse nii tänastele kui tulevastele volinikele.
Vallavalitsus peaks välja töötama ühtse reeglistiku,
mis kehtiks suurürituste korraldajatele. Eesmärk on
kõigil üks. Suurüritused rikastavad nii meie kultuuri- kui majanduselu ja toovad nii tuntust kui tulu igale
otepäälasele. Kuid üritused tuleb muuta turvalisemaks ja meeldivamaks, kui nad on olnud siiani.

Maailma Turismiorganisatsioon (WTO) kuulutas aasta 2002 ülemaailmseks ökoturismi aastaks

Milline on Otepää turismimudel?
Otepää on Eesti üks omapärasemaid piirkondi, kus aastas on kaks
turismi kõrghooaega. See seab
kriteeriumid kohalikule omavalitsusele, piirkonna ettevõtjaile ning
elanikkonnale. Turismitootelt ja
kliendigruppidelt erinevad üksteisest
Otepää talvine ja suvine hooaeg,
erinevalt mõjuvad hooajad ka piirkonnale
Suvised nädalalõpud toovad tihtipeale kaasa olukorra, kus otepäälane
on tüdinud teda ümbritsevast rahvamassist ning sellega kaasnevast
suminast. Tahaks rahulikult puhata
ilma, et akna tagant kostaks muusikat ning maja ümber käratseks öö
peale jäänud puhkusenautijaid. Siis
aga lõpevad soojad suveilmad koos
sumedate suveöödega. Saabuvad sügis, talv ning kevad, kus vabas õhus
toimuvad üritused ei riku öörahu. Ja
korraga tundub liiga vaikne ja liiga
vähe. Turiste. Neid, kelle siiatulekust, siinviibimisest ja rahakulutamisest sõltubki piirkonna areng.

Milline peaks olema Otepää
turismimudel?
Otepääd korduvalt külastanud
turistidelt oleme saanud kuulda kiitvaid hinnanguid piirkonna arengu
kohta. Kohapeal elades harjume me
muutustega ära ja ei oska neid ehk
piisavalt hinnata.
Oleme unustanud, kuidas kujuneb
turismitulu kohalikul tasandil. Tulu,
mis investeeritakse arengusse. See on
ühelt poolt riigi, kohaliku omavalitsuse ning abiprogrammide toetusel
või koordineerimisel teostatud investeeringud turismiinfrastruktuuri ja
piirkonna kui terviku turundusse

ning teisalt ettevõtja teostatud investeeringud
turismitoote
väljatöötamiseks ja turustamiseks.
Investeeringute tulemusena tõuseb
piirkonna tuntus, suureneb külastajate arv, kasvab nõudlus kohapeal
pakutavate teenuste ja toodete järele.
Ettevõtjaile tähendab see ettevõtte
käibe kasvu, piirkonnale töökohtade
arvu kasvu ning elanikkonnale sissetulekute suurenemist. Kohaliku omavalitsuse tulubaasi tõus laekuvate
tulumaksude näol aga võimaldab
enam investeerida piirkonna infrastruktuuri. Turismitulu kujunemise
ring sai skemaatiliselt selline, aga
arvestama peab ka tulu laekumise
eeldusi ja siin on meil kõigil oma panus anda.

Teenuste ja toodete pakkumine
kohalike ettevõtjate poolt

Turistid on muutunud aasta-aastalt nõudlikumaks ning üha raskem
on leida nippi, millega neid meelitada just seda teenust tarbima. Konkurentsivõimelisena aitab püsida
kvaliteetne teenindus, see on valdkond, millega võib meeldejäävaks
muuta ka tavapärase turismitoote.
Kättesaadav aktuaalne ja täpne info
ettevõtja poolt pakutavate teenuste
kohta meelitab turiste enam teenust
tarbima kui see, mille otsimiseks
peab palju vaeva nägema. Ka kutsungile mittevastav telefon võib
tähendada kaotatud potentsiaalset
klienti!

Tulude aus deklareerimine

Tulusate turismitoodete
arendamine
Millised on need turismitooted, mis
meelitaksid kohale enam turiste?
Kuidas meelitada neid piirkonnas viibima võimalikult pikka aega? Mis see
on, millele turist on valmis kulutama,
et piirkonda jääks võimalikult rohkem raha?
Need ei ole kultuuri- või spordisündmused, millest osasaamine on
suhteliselt lühiajaline. See peaks olema atraktiivne aktiivse puhkuse teenus, mille tarbimine eeldab kohapeal
pikemaajalist viibimist. Siin on ettevõtjatel võimalus teha koostööd
tootearenduse osas. Majutus- ja
toitlustusteenused on tugiteenused,
sest turistid ei külasta sihtkohta selleks, et siin magada ja süüa, vaid selleks, et saada uusi emotsioone, saada elamust!

Laekuv tulumaks suunatakse infrastruktuuri arendamisse, seepärast
on eriti oluline tulude aus deklareerimine ettevõtjate poolt. Kohalik omavalitsus saab arengusse ning
infrastruktuuri suunata täpselt nii
palju raha, kui tulude poolele laekumine võimaldab.
Väikesel piirkonnal, kus on ainult
4,5 tuhat elanikku, ei ole võimalik
teha arengus korraga liiga pikka
sammu. Otepää areneb tasapisi, aga
kindlalt. Meie väiksuse eelis peaks
olema parem omavaheline suhtlemine, kiirem infovahetus, kergem
kooskõla leidmine. Kas me oskame
seda ära kasutada, et välja ei paistaks vigade otsimine vaid lahenduste
leidmine. Vaevalt, et meie unistus on
ilma turistideta Otepää.
MARE RAID,
Otepää Turismiinfokeskuse projektijuht

Otepää Veevärk  viis aastat tegevust
Käesoleva aasta oktoobrikuus
täitub viis aastat, kui munitsipaalettevõte Karu reorganiseeriti Otepää
vallale kuuluvaks aktsiaseltsiks Otepää Veevärk.
Teen siinkohal väikese juubeli
puhul lühida tagasivaate tehtule ning
annan teada tulevikuplaanidest nii
soojamajanduse kui ka vee- ja kanalisatsioonimajanduse osas.

Veemajandus
1997. aasta seisuga varustati joogiveega Otepää linna, aedlinna, Keskuse küla ja Võrgurajooni piirkonda
autonoomsetest puurkaevudest.
Puudusid toorvee puhastamiseks
vajalikud rauaerastusseadmed ning
automaatika ühtlase veesurve tagamiseks. Vee- ja kanalisatsioonitorustikud olid amortiseerunud ning rajatud vastavalt nõukogude-aegsele
materjalide ja tehnoloogia standardile. Linnas oli vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijaid 1050, torustikega kaetud ala hõlmas ligikaudu 40 %
linna tänavatest.
Vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku
planeeritud arendamiseks kinnitati
Otepää valla veemajanduse arengukava aastateks 2000 – 2012, mille
kohaselt kaetakse kogu Otepää linn
ja lähipiirkond vee- ja kanalisatsioonitorustikega.
Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseerimisel ning Otepää valla ja
Otepää Veevärgi rahalisel toetusel on
tänaseks rajatud lisaks 10,5 km veeja kanalisatsioonitorustikke, linna
ühtsesse vee- ja kanalisatsioonivõrku
on ühendatud aedlinn, Keskuse küla,

Aadress:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Tegevtoimetus:
Kolleegium:

Hundisoo ning endine Võrgurajoon.
Liitumistasudest laekuvatest vahenditest on täielikult või osaliselt välja
ehitatud mitmete tänavate torustikud
(Kalda, Lille, Hurda, Tähe, Tehase)
ning on tagatud Otepää vineeritehase
heitvee kanaliseerimine.
Teenuse tarbijate arv on tõusnud
viie aastaga 1700ni ning ühisveevärk
hõlmab 70% linna territooriumist.
Tänu Ðveitsi ning Eesti riigi tagastamatule abile anti 1999.a. käiku
veetöötlusjaam koos rauaerastusseadmetega ja uute puurkaevudega
ning rajati uued linna peatrassid Mäe
ja Pikale tänavale ning Pühajärve
teele. Jätkuprojektina on välja vahetatud torustikud Otepää kesklinnas Tartu tänaval ning rajatud uus
sademevee peakollektor.
AS Otepää Veevärk on «Eesti 17
väikelinna veemajanduse infrastruktuuri parendamise programmi»
raames edukalt täitnud kõik nõuded
abiprojekti alustamiseks ning 2003.
aastal alustame mitmete peatrasside
väljavahetamise ning uute ehitamisega (Munamäe, Tehvandi, Lille,
Virulombi tänavad). Sama projektiga
lahendatakse linna heitveepuhastusjaama II järgu väljaehitamine, millega tagame EL keskkonnanõuetele
vastava reovee puhastusprotsessi.
Samuti jätkame Otepää linna ja
aedlinna elamurajoonides väiksemate tänavate torustike ehitamisega.
Peale Otepää linna ja Pühajärve
valla liitumist paigaldasime 2000.
aastal veepuhastusseadmed Kannistiku ja Voki küladesse.
Kannistiku külas vahetati välja ka
kogu veetorustik ning rekonstrueeriti biotiigid. Käesoleva aasta kevadel

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
(076) 55 355
(076) 61 214
oteataja@hot.ee
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot
Aivar Nigol, Rein Luuse, Terje Korss, Heikki Kadaja

viidi nõuetele vastavaks ning rekonstrueeriti Voki küla heitveepuhastusjaam.
Lähitulevikus alustame Sihva ja
Voki küla torustike väljavahetamisega ning Kondi elamute veevarustuse korrastamisega. Praegu käivad
tööd Kääriku kompleksi torustike väljavahetamisel ja ühendamisel uue
puurkaevuga.

Soojamajandus
Soojamajanduses oleme peamiselt
investeerinud katlamaja kaasajastamisse. Phare abiprojekti abil valmis 1999.a automaatne hakkepuidul
töötav eelkoldega katel. Osaliselt on
välja vahetatud soojatrasse ning rekonstrueeritud soojavee tootmiseks
vajalikud seadmed.
Oleme suutnud hoida soojaenergia
hinna Eesti keskmisel tasemel ning
edasise energiakandjatest tingitud
hinnatõusu pidurdamiseks on planeeritud välja ehitada automaatne puistematerjalide konveier-ladu, mis annab
paremaid võimalusi odavama kohaliku
küttematerjali kasutamiseks.
Soojakadude vähendamiseks on
planeeritud järgneva viie aasta jooksul linnas välja vahetada või rekonstrueerida kaugkütte torustikud.
Viimase viie aastaga oleme suutnud küllalt jõudsalt täita meile püstitatud ülesandeid, seda enam on aga
vajalik edaspidi tegutseda, et kõik
ASi Otepää Veevärk teeninduspiirkonna tarbijad saaksid kasutada
samaväärset ja kvaliteetset teenust.
NEEME ERNITS,
AS Otepää Veevärk
juhataja

Trükk:

Telefon
(07) 362 119

Järgmine
Otepää
Otepää
kirikukoor
kutsubTeataja
vanu jailmub
uusi lauljaid
laulma26.
29. septembril
kell 12.30
septembril
kirikumõisas.
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Ametlik

info

Otepää
vallavolikogus
1. Otsustati taotleda õiguskantslerilt sõiduki võõrandamist Otepää valla omandisse eesmärgiga anda
sõiduk hiljem laste- ja noortetreeneri Kalju Ojaste kasutusse.
2. Kuulati revisjonikomisjoni
ülevaadet vallavalitsuses
teostatud revisjonist ja
vallavalitsuse vastuväiteid.
Otsustati võtta vastu revisjonikomisjoni poolt ettevalmistatud otsus revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste
realiseerimise kohta ning kutsuda kokku volikogu erakorraline istung 10. oktoobril.
Kohustati vallavalitsust esitama erakorralisele istungile
konkreetne tegevuskava revisjonikomisjoni poolt osundatud puuduste kõrvaldamiseks
ning tehtud ettepanekute
arvestamiseks.
3. Arutati kodanike 21.06.
2002 esitatud pöördumist,
mis käsitleb valla kultuurielu
korraldamist. Otsustati võtta
esitatud informatsioon teadmiseks ning arvestada arutelu käigus esitatud seisukohti
järgneval aastal kultuurielu
korraldamisel.
3. Kinnitati volikogu valimiste läbiviimiseks valimisjaoskonnakomisjonide
koosseisud.
4. Eraldati reservfondist vallavolikogu praeguse koosseisu töö kokkuvõtete
tegemiseks 6 tuhat krooni;
kohaliku omavalitsuse volikogu uue koosseisu valimiste
läbiviimise kulutusteks
48,8 tuhat krooni; OG II korruse tualeti remondiks 24
tuhat krooni ja uue võimla
nurgakivi panemise ürituseks 4 tuhat krooni; Virulombi tn 15 asuva Otepää
muusikakooli hoone linna
vee- ja kanalisatsioonivõrguga ühendamiseks 17 tuhat krooni, Pühajärve põhikooli trepi remondiks 25 tuhat krooni, Otepää surnuaia
väravapostide remondiks
31,5 ja surnuaia kaevu remondiks 8,5 tuhat krooni,
vallavalitsuse infotehnoloogia täiendamiseks 45 tuhat
krooni, Pühajärve raamatukogu interneti püsiühenduseks 6,8 tuhat krooni.
Seoses volikogu liikmete
lahkumisega volikogu istungilt ning istungi jätkamiseks nõutava kvoorumi
puudumisega katkestati
19. septembri volikogu istung. Sama istung on
kokku kutsutud 26. septembriks, mil on päevakorras eelmisel korral arutamata jäänud küsimused:
1. Vallavolikogu määruse
«Sotsiaaltoetuste maksmise ja
soodustustega sotsiaalteenuste osutamise korra» kooskõlla viimine seadustega;
2. Osalemine Tuulemäe Jäätmekeskus ASis;
3. Nõusoleku andmine lepingu sõlmiseks Kalev Koffiga,
elamu
võõrandamiseks
Otepää vallale;
4. Otepää valla vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra I lugemine;
5. Otepää valla heakorra eeskirja kehtestamine, Otepää
valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine.

Volikogu revisjonikomisjon kontrollis
vallavalitsuse tööd
Vallavolikogu üheks ülesandeks on täitevvõimu ehk teisisõnu vallavalitsuse töö hindamine ning jälgimine, et vallavalitsuse tegevus vastaks
seadustele ja volikogu otsustele
ega omaks korruptiivseid jooni.
Selle kontrolli läbiviimiseks
moodustatakse iga vallavolikogu juurde revisjonikomisjon.
Otepää vallavolikogu revisjonikomisjoni kuuluvad volikogu liikmed Ivari Viigimets
(esimees), Riho Raave ja Silver
Eljand.
Revisjonikomisjonil on tööplaan, mille alusel kontrolli
teostatkse. Vastavalt 31.
jaanuaril kinnitatud tööplaanile
pidi revisjonikomisjon sel aastal kontrollima veebruaris-märt-

sis valla 2001. aasta eelarve
täitmist, aprillis-mais volikogu
otsuste täitmist, juunis-juulis
lepingute sõlmimist ja nende
täitmist ning augustis-septembris valla vara kasutamist.
Revisjonikomisjon koostas 28.
augustil kontrolli tulemusena
akt-aruande, milles muu hulgas
tuuakse välja ka puudusi vallavalitsuse töös. Volikogu võttis
19. septembril vastu otsuse
avaldada nimetatud akt-aruanne, vallavalitsuse vastus
sellele ning ka vastav volikogu
otsus Otepää Teatajas ja valla
koduleheküljel.
Kuna
nimetatud dokumentide maht
(13 lehekülge; koos lisadega 33
lk) ei võimalda ajalehes avaldamist, piirdub OT siinkohal

üksnes viitega valla koduleheküljele. Kõik nimetatud dokumendid on avalikustatud internetis http:/dok.otepaa.ee/.
Revisjonikomisjoni üldhinnanguks oli, et nii istungitekoosolekute protokollid kui muu
dokumentatsioon olid nõuetekohaselt vormistatud, kuid enamjaolt puudusid otsuse aluseks
olevad lisamaterjalid. Samuti
on ära märgitud vallavalitsuse
esindajate positiivne suhtumine
ning nende igakülgne abi
revisjonikomisjonile.
Puudustena oli välja toodud
valla vara mittesihipärast kasutamist, kontrolli puudumist
ametiautode kasutamise üle,
kirjadele vastamise tähtaegadest mittekinnipidamist, val-
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la hallatavate asutuste järelevalve nõrkust, osaniku või aktsionäri kohustuste ebapiisavat
täitmist valla osalusega äriühingutes.
Samuti tõi komisjon välja juba
mitme eelmise valitsuse ajal vallale ebasoodsatel tingimustel
sõlmitud rendilepingute puudused. Küsitavusi tekitas ka
ASile Otepää Veevärk üle antud
üle miljoni krooni investeeringuraha koos tellija kohustustega.
Eeldatavasti võtab volikogu
vastu lõppseisukoha nimetatud
akt-aruande kohta oma erakorralisel istungil, kui arutatakse
läbi vallavalitsuse poolt pakutav
tegevuskava.

Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse
liikmete majanduslike huvide
deklaratsioonid
1. Ees- ja perenimi. 3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk. 6. Kinnisvara
(kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad,
deklareeritakse ka pooleliolevad
ehitused, ühis- ja kaasomandis oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa. 7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid. 8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid. 9.
Pangaarved (pank, arve liik ja
nende arv) 10. Võlad pankadele
ja teistele eraõiguslikele isikutele,
kui võla suurus ületab eelmise
kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni, kui ametikohal ametipalka
ei maksta. 11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta.
12. Muud regulaarsed tulud (palk
ja lisatasud põhitöökohal, kui
ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad
hüvitised, nimetades nõukogu ja
näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud;
autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega
on
tegemist.
Kaja Aidla – 3. Volikogu liige.4.
Otepää Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Elamukrunt, Kase tn 3
Otepää linn, Valga kinnistu piirkond, kinnistu nr 9045, 4-toaline korter, Munamäe 20-9
Otepää linn, Valga kinnistupiirkond, kinnistu nr 10589. 7.
Sõiduauto Volkswagen Vento 1,8
CL, 1995.a. 8.Ei ole.7. Uhispank
hoiuarve,
Hansapank
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hoiuarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Töötasu ja preemia
põhitöökohalt SA Otepää
Tervisekeskusest.
Andres Arike – 3. Volikogu liige. 4. Otepää Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Korter Tehvandi 7-3,
Otepää linn. 7. Ei ole. 8. AS Avallone Lõuna-Eesti, aktsia, 10,
25000, 250000.-, OÜ Revelek,
osak, AS Avallone Klubid aktsia.
9. Uhispank väärtpaberiarve,
Hansapank arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu
põhitöökohalt AS Avallone Lõuna Eesti ja AS Avallone Klubid.
Jaanus Barkala – 3. Volikogu
liige. 4 . Otepää Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Maatulundusmaa Vidrike küla Otepää vald, Valga kinnistuspiirkond, kinnistu nr 8974,

Maatulundusmaa Pedajamäe
küla Otepää vald, Valga kinnistuspiirkond, Elamumaa, Valga
kinnistuspiirkond, Raudsepa. 7.
Sõiduauto Opel Astra 1993, sõiduauto Opel Rekord 1978,
merekaater Johanna, 1990, paat
1961. 8. OÜ Loveland, osak, 1,
40000.-.9.Uhispank arveldusarve, Hansapank arveldusarve.
10. Hansapank eluasemelaen
130000.-. 11. Ei ole. 12. Töötasu
Kaitseliidu Valgamaa Malevast
ja AS Loo Elekter nõukogu liikme tasu.
Silver Eljand – 3. Volikogu liige. 4. Otepää Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Elamu, Kolga tee 20
Otepää linn. 7. sõiduauto FordSierra 2,0, 1987. 8. Ei ole 9. Uhispank arveldusarve, Hansapank
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Töötasu põhitöökohalt.
Andrus Eensoo – 3. Volikogu
liige. 4. Otepää Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Maatulundusmaa Sihva küla Otpää vald, Valga
kinnistuspiirkond, kinnistu nr
3969, maatulundusmaa Sihva
küla Otpää vald, Valga kinnistuspiirkond, kinnistu nr 4423,
maatulundusmaa Sihva küla
Otpää vald, Valga kinnistuspiirkond, kinnistu nr 10425, 7.
sõiduauto Daihatsu Hijet, 1995.
8. OÜ ESNO Otepää, 1 osak, 20
000.-, 9. Ühispank arveldusarve,
Hansapank arveldusarve. 10.
Ühispank alla 50 000.-. 11. Hüpoteek Eesti riigi kasuks. 12.
Töötasu füüsilisest isikust ettevõtjana.
Neeme Ernits – 2. Volikogu liige. 3. Otepää Vallavolikogu 5.Ei
ole. 6. Korter Munamäe 18-24
Otepää linn, ühisomand. 7.
sõiduauto Nissan Almera 1995,
GAZ 52, 1970, mootorratas HT
1100, 1987. 8. Ei ole. 9. Uhispank
arveldusarve,
Hansapank
arveldusarve. 10. Hansapank
300 000.-. 11. Ei ole. 12. Töötasu
põhitöökohalt ASist Otepää
Veevärk.
Ilmar Haak – 3. Volikogu liige.
4. Otepää Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Elamumaa, Otepää linn,
Valga kinnistuspiirkond, kinnistu nr 5709, maatulundusmaa
Otepää vald, Valga kinnistuspiirkond, kinnistu nr 9246. 7.
Sõiduauto Volvo 460, 1995, Madza 626, 1990. 8. AS Nordest, aktsia, 839 500.-, 419 500.-. 9.
Hansapank arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu
põhitöökohalt aktsiaseltsist
Nord Est, töötasu ETK-st, nõukogu liikme hüvis AS Otepää

Veevärk.
Helle Kuldmaa – 3. Volikogu
liige. 4. Otepää Vallavolikogu. 5.
Ei ole. 6. Korter Otepää linnas.
7. Ei ole. 8. Ei ole 9. Hansapank
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Töötasu põhitöökohalt
Otepää päevakeskus-hooldekodu
juhatajana.
Ann Kull – 3. Volikogu liige. 4.
Otepää Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Ei ole.7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Ühispank arveldusarve, Hansapank arveldusarve 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohalt
füüsilisest isikust ettevõtjana.
Evi Lill – 3. Volikogu liige. 4.
Otepää Vallavolikogu. 5. Ei ole.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8.Ei ole 9.
Uhispank arveldusarve, Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohalt füüsilisest isikust ettevõtjana.
Maie Niit – 3. Volikogu liige. 4.
Otepää Vallavolikogu 5. Ei ole.
6. Korter Keskuse 6-1,Otepää
vallas. 7. Sõiduauto Peugeot 206,
2000.a 8. AS Otepää Lihatööstus, 789 A aktsiat, 1000.-, 789
000.-. 9. Uhispank arveldusarve,
Hansapank arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu
põhitöökohalt ASist Otepää
Lihatööstus Edgar.
Miia Pallase – 3. Volikogu liige.
4. Otepää Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole.
9. Hansapank arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12.Töötasu
põhitöökohalt Pühajärve Põhikooli õppealajuhatajana, tööettevõtu tasu Valgamaa Koolijuhtide
Ühendusest.
Rein Pullerits – 3. Volikogu liige. Otepää Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Elamu Pühajärve vallas,
elamu Otepää linnas. 7. Paat,
1980. 8. Trako Valduse AS, aktsia 160, 10 000.-, 160 000.-; ORT
tehnoülevaatus OÜ, osak, 250,
1000.-, 250 000, OU Otepää Reiter, osak, 40, 1000.-, 40 000.-; AS
Sanwood, aktsia, 105, 5000.-, 525
000.-; AS Vallai, aktsia 211,
1000.-, 211 000.-; AS Otepää
Metall, aktsia, 133 000, 10.-, 1
330 000. 9.
Uhispank
arveldusarve, 3 tk; Hansapank
arveldusarve. 10. Uhispank 222
000.-. 11. Ühisliising Niva 2121
72 000.-, käendusleping M.Pulleritsu õppelaenule. 12.Töötasu
põhitöökohalt OÜ Otepää Reiter,
AS Vallai nõukogu liikme tasuRiho Raave 3. Volikogu liige,
haldusala asekantsler. 4. Otepää
Vallavolikogu, EV Haridusmin-

isteerium. 5. 34, 15 070.-. 6.
Maatulundusmaa, Sihva küla
Otepää vald, Valga kinnistuspiirkoond, kinnisturegistri nr
4712. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Uhispank arveldusarve, tähtajaline
hoius, EVP arve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Eesti laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus nõukogu liikme tasu.
Aarne Steinbach – 4. Otepää
Vallavolikogu. 5.Ei ole. 6. Elamu Otepää linnas. 7. Ei ole. 8.
AS BACH, 50 aktsiat, 400 000.. 9. Ühispank arveldusarve,
Hansapank arveldusarve. 10.
Ühispank 70000.-, Hansapank
500000.-. 11. Ei ole. 12. Töötasu
põhitöökohalt AS Bach.
Ivari Viigimets – 4. Otepää
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole.
7. sõiduauto Opel Vectra 1,6,
1997. 8. Ei ole 9. Uhispank
arveldusarve,
Hansapank
arveldusarve. 10. Hansapank eluasemelaen 89 000.-. 11. Ei ole.
12. Töötasu põhitöökohalt AS
FSS Plywood.
Riho Karu – abivallavanem,
keskkonna- ja planeeringuameti
juhataja, vallavalitsuse liige. 4.
Otepää Vallavalitsus. 5. 23,
7000.- lisatasu 2800.- 6.Elamu,
Tõrva linn. 7. sõiduauto Opel
Vectra 1,8, 1997. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve, krediidiarve. 10. Hansapank, Eluasemelaen 100 000.- 11. AS Hansa
Liising Eesti sõiduauto liising
148 401.-. 12. Lisatasu projektijuhtimise eest.
Aire Priks – maanõunik, vallavalitsuse liige. 4. Otepää Vallavalitsus. 5. 21, 6000.- 6. Kinnistu, Pühajärve küla, Valga kinnistuspiirkond, kinnistu nr 4334. 7.
Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank
arveldusarve,
Ühispank
arveldusarve. 10. õppelaen, 32
838.-. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
Aita Maranik – pearaamatupidaja, vallavalitsuse liige. 4.
Otepää Vallavalitsus. 5. 23,
7500.- . 6. 1/2 osa elamust, Paju
tn 7 Otepää linn 7. Sõiduauto
Audi 100, 1984 8. Ei ole. 9. Ühispank arveldusarve, Hansapank
arveldusarve,. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Ei ole.
Piret Pensa – sotsiaal- ja
tervishoiuameti juhataja, vallavalitsuse liige. 4. Otepää Vallavalitsus. 5. 22, 7000.- 6. 2-toaline
korter, Uus 4-38 Tõlliste vald.
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank
arveldusarve, krediidiarve. 10.
õppelaen, 32 838.-. 11. Ei ole. 12.
Ei ole.
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26. september 2002

Oktoobris valime uued volikogud
Valimistoimingute tähtajad
Hiljemalt 15. september – valla või linna valimiskomisjon registreerib registreerimiseks esitatud isikud.
20. september – valija kantakse selle
valimisjaoskonna valijate nimekirja,
mille territooriumil asub tema rahvastikuregistrisse kantud elukoht 30. päeval
enne valimispäeva.
Hiljemalt 30. september – peavad valijakaardid olema saadetud valijatele.
5. oktoober – valija, kes 15. päeval enne
valimispäeva ei ole valijakaarti saanud
või kelle valijakaardile kantud andmetes
on vigu, võib pöörduda avaldusega vallavõi linnasekretäri poole selgituste
saamiseks või vigade parandamiseks.
Hiljemalt 13. oktoober – valijate nimekirjad antakse üle jaoskonnakomisjo-

nidele eelhääletamise algusele eelnevaks
päevaks.
14. oktoober - 16. oktoober – toimub
eelhääletamine, sealhulgas eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Eelhääletamise päeval algab
hääletamine kell 12.00 ja lõpeb kell
20.00.
20. oktoober – kohaliku omavalitsuse
volikogu valimispäev. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell
20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule
kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud
või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Otepää vallavolikogusse kandideerijad
kandidaadi nimi
2002. aasta nimekirjas

1999. a

1996. a

nimekirjas nimekirja

Erakond Isamaaliit
101
102
103
104

Külliki Kübarsepp
Urmas Möldre
Ülle Kübarsepp
Peeter Kudu

Aivar Nigol
Evi Lill
Aarne Steinbach
Ilmar Haak
Luule Saar
Andres Arike
Ene Türk
Rein Pullerits
Riina Koppel
Neeme Ernits
Avo Orav
Tiiu Orasson
Toomas Liiva
Aivo Meema
Tiiu Sander
Mart Kaas
Olev Järv
Eino Saar
Aili Konts
Peeter Aunapu
Toomas Palmiste
Merle Anton
Alar Arukuusk
Jüri Tamme
Mairi Väljan
Enno Lopman
Aivar Pullerits
Tiiu Saar
Enn Sepma
Argo Raid
Mari Mõttus
Jüri Kull
Veiko Võrk
Mai Leesik
Madis Kivilo
Riin Kutsar
Indrek Vähi
Arne Vasemägi
Rene Schneeberg
Raul Annmann
Toivo Lukka

Isamaa

Isamaa

Koduvald
-

M ja L
M ja L
Ühine
Taassünd
M ja L
Taassünd
M ja L
M ja L

M ja L
Ühine
M ja L
M ja L
Taassünd
M ja L
-

M ja L
Ühine

Ühine

M ja L
Taassünd

M ja L

-

Kodulinn
Eluterve
Pühajärve
Kodulinn
Kodulinn

Pühajärve

163
164

Kaja Aidla
Andrus Eensoo
Tarmo Evestus
Heinar Kangro
Mairold Kõrvel
Heli Linnamägi
Toomas Mõts
Mallis Pahapill
Miia Pallase
Peep Peterson
Riho Raave
Mart Salumaa
Ilmar Stamberg
Lille Tali
Aimar Urm
Ene-Mall VernikTuubel
Ivari Viigimets
Ain Võsu

1996. a

nimekirjas nimekirja

Ühine
Ühine
Ühine
-

Ühine
Ühine
Ühine

-

Eluterve
Eluterve
Eluterve
-

Kodulinn

üksikkand

Tulevik

Eluterve

Tulevik

Tulevik

Pühajärve
Kodulinn
Tulevik

Pühajärve
-

-

Taassünd Kodulinn
Kesk
Taassünd Pühajärve
Ühine
Ühine

-

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Tiiu Aart
Marika Ein
Silver Eljand
Viivi Hermann
Arvo-Annes Jägel
Jüri Kork
Jaan-Kaarel Kukk
Katrin Laan
Jaanus Lehes
Enn Pallase
Toomas Raudsepp
Peeter Siim
Rein Tiirmaa
Joel Toomsalu
Ene Vahter

-

-

Taassünd Kodulinn

Ühine
Ühine
Ühine

Ühine

-

üksikknd
Pühajärve
Pühajärve

Pühajärve

Kodulinn

-

Eluterve
Pühajärve
Eluterve
Pühajärve

VL Ühine Otepää+
146
147
148
149
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

1999. a

Eestimaa Rahvaliit

VL Maa ja Linna Liit
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

kandidaadi nimi
2002. aasta nimekirjas

-

-

Eesti Keskerakond
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Maie Niit
Kesk
Jaanus Raidal
Taassünd
Aare Tamme
Mati Salundi
Kesk
Vello Iir
Heino-Johannes Toomsoo Arno Uprus
Rein Vikard
Taassünd
Kaimar Mitt
Uno Kikkas
Taassünd
Karl Teearu
Taassünd
Üllar Soe
Eva Kuusik
Anu Tiirmaa
August Pruuel
Taavi Kiuru
Janel Kuus
Raivo Teder
Reet Rebane
Ülle Mündi
-

Tulevik
Tulevik

-

Tulevik
Tulevik

Koduvald

-

Ühendus Vabariigi
Eest – Res Publica
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Jaanus Barkala
Valdur Sepp
Helle Kuldmaa
Voldemar Tasa
Merike Tootsi
Mati Naruski
Neeme Nurmoja
Madis Kinks
Anneli Narusk
Aivar Täär
Linda Kartau
Toomas Oinus
Urve Sarv
Vello Zujev
Aleksander Mõttus
Vladilen Kaur
Tarmo Kivi
Andrus Mägi
Anneli Sisask

M ja L

Tulevik

-

-

Taassünd
M ja L
Koduvald

-

-

Ühine
Koduvald
Taassünd
-

Kesk

-

-

-

Kes kandideerivad piirkonna kolmes vallas
OT esitab koondnimekirja kõigis kolmes vallas sel sügisel volikogudesse kandideerijate kohta. Kuna Eestimaal ei saa
täna veel rääkida väljakujunenud
demokraatiast ja inimeste poliitilistest
vaadetest, siis on mõistetav ka nimekirjade mõningane kirjusus. Tänavuseks
eripäraks vähemalt Otepää vallas on
üleriigiliste erakondade suurem esindatus, milleks kindlasti oma tõuke andis
riigikogu poolt kord keelustatud ning siis
taas lubatud valimisliitude osalemine
sügisestel valimistel.
Samas on hea, et kohaliku poliitika silmapiirile on kerkimas ka uusi nimesid.
Kas ja kuipaljud neist vaid häältepüüdjad on või kavatseb enamus neist valituks osutumise puhul volikogu töös osalema hakata, näitab juba lähikuude tulevik.
Ülevaatlikkus mõttes on kursiivkirjas
esitatud sama kandidaadi kuulumine
mingisse valimisnimekirja ka 1999. esimese ühise Otepää Vallavolikogu ja
1996. aasta Otepää Linnavolikogu või
Pühajärve Vallavolikogu valimistel, samuti Palupera ja Puka Vallavolikogude
valimisel. Kõik andmed pärinevad Vabariigi Valimiskomisjoni koduleheküljelt
www.vvk.ee . Seal on andmed ka 1993.
aasta valimiste kohta. Igal huvilisel on

võimalik internetis tutvuda viimase 9
aasta kandidaatide nimekirjadega, valimistulemustega ja valimisi puudutavate
dokumentidega.
Tähelepanelik lugeja märkab, et tänavuste Otepää kandidaatide nimekirjas
puudub kandidaat nr 152 – see pole eksitus, vaid üks kandidaatidest otsustas
kandideerimisest loobuda ning see võimalus tal ka oli vastavalt seadusele 3
päeva jooksul peale registreerimist.
Seadus ei anna aga hilisemat loobumise
võimalust, sestap on kandidaatide nimekirjas endiselt ka 102-aastane auväärt
vanahärra, kes on küll esitanud kandideerimisest loobumise avalduse.
Otepää Teataja soovitab valijatel
järelejäänud nädalate jooksul teha oma
eelistused, analüüsides kandidaatidevalimisliitude-erakondade seniseid tegusid. Siis ehk pole tarvis «odavalt ostetud häält» viimasel hetkel emotsioonide
kütkes suurtele lubajatele loovutada
ning hiljem valla arengusuundade üle
nuriseda.
Kindlasti tuleks meelepärase kandidaadi puhul vaadata ka vastava erakonna või valimisliidu nimekirja tervikuna, sest vastavalt valimisseadusele võib
valija poolt antud hääle abil valituks osutuda samas nimekirjas hoopis teine isik.

Tabelis esitatud erakondade ja valimisliitude nimed on OT lühendanud vastavalt:
Erakond Isamaaliit [Isamaa]
Eesti Keskerakond [Kesk]
KVL Maa ja Linna Liit [M ja L]
KVL Ühine Otepää [Ühine]
KVL Otepää Taassünd [Taassünd]
KVL Otepää Tulevik [Tulevik]
KVL Eluterve Otepää [Eluterve]
KVL Õiglus ja järjepidevus [Õiglus]
KVL Puka Paremaks [Paremaks]

Palupera
vallavolikogusse
kandideerijad
kandidaadi nimi
2002. aasta nimekirjas

1999. a

Puka
vallavolikogusse
kandideerijad
1996. a

nimekirjas nimekirja

VL Ühtne Koduvald
101 Vambola Sipelgas
Koduvald
102 Terje Korss
kant
103 Vahto Sikk
104 Andrus Pastak
105 Tõnu Tiisler
106 Arno Maranik
Koduvald
107 Tamur Tamm
Koduvald
108 Anti Kulasalu
109 Marika Viks
kant
110 Teet Saul
111 Maire Lemberg
112 Kalev Lõhmus
Koduvald
113 Tõnu Riivik

1999. a

1996. a

nimekirjas nimekirja

Eestimaa Rahvaliit
Kesk
Kesk
Kesk
Kodu-küla
Kesk

Kodu-

Kesk
Meie aeg
Meie aeg

Kodu-

Meie aeg
Kesk
Kesk

Õiglus

Maaelu

-

-

-

-

-

-

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Tiina Ilja
Helju Kants
Tiiu Konrad
Sirje Koppel
Tarmo Kosk
Endel Leppund
Aita Margus
Arvo Markov
Martin Orastu
Anne Paulus
Enno Pung
Toivo Punga
Milvi Põder
Ago Rand
Anne Riis
Sille Villem

-

-

Koduvald Ühendus

-

-

üksikknd

-

-

-

Koduvald

-

-

-

VL Meie Koduvald

Eestimaa Rahvaliit
115 Heino Komlev
116 Vaike Treial
117 Kaido Pihelgas
118 Oliivia Juhkam
119 Andres Tobre
120 Nikolai Metslind
Koduvald
121 Riina Mei
122 Ivan Pentinen
123 Ene Sillaste
124 Harri Aun
125 Priit Loide

kandidaadi nimi
2002. aasta nimekirjas

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Heikki Kadaja
Karin Kõrgesaar
Tõnis Ainso
Kalev Brikker
Heldur Vaht
Ilme Hõbemägi
Õnne Paimre
Kalle Põldmägi
Tiina Trees
Andrus Niit
Maie Mesipuu
Piret Müür
Taisi Grünberg
Miia Roosaar
Indrek Paris
Kunnar Vahi

Koduvald
Koduvald
Koduvald
Koduvald
Koduvald
Koduvald
Koduvald

Paremaks
Ühendus
Paremaks
Ühendus
Ühendus

-

-

Puka 2010

Puka 2010

Koduvald

-

-

Üksikkandidaat
114

Ermo Kruuse

-

-

Üksikandidaadid
134

Peeter Luik

101

Jaak Hermann

Küla
arenguks

-

-

-
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Kolm aastat ühisvallana
Kohalike omavalitsuste volikogude valimistega, mis toimuvad Eestis iga kolme aasta tagant, on valijatele antud võimalus hinnata perioodil tehtut
ning väljendada oma eelistusi
uueks perioodiks.
Eelmiste 1999.a. toimunud kohalike volikogude valimistega
koos toimus uue omavalitsusüksuse moodustamine ning tekkis
Otepää vald. Võrreldes teiste
Valgamaa omavalitsustega on
nimetatud periood Otepääle olnud erinev. Lisaks igapäevastele
kohaliku elu küsimuste lahendamisele tuli läbi viia omavalitsuste liitumisprotsess. Seega kulus nii volikogul kui ka valitsusel palju energiat ja jõudu liitumisel üles kerkinud probleemidele. Ümberkorraldamist
vajas valla juhtimine ja majandus, muudatused toimusid ka
valla allasutustes. Korrigeerida
tuli valla eelarve kujundamise
põhimõtteid.
Allakirjutanul on olnud võimalus töötada uue valla volikogu
esimehena ning alates eelmise
aasta juunist vallavanemana.
Järgnevalt lühikokkuvõte selle
valimisperioodil tehtust.

Eelistuseks oli haridus
On otsustatud välja arendada
kooliküla. Nii valla eelarvest kui
ka riigilt on saadud märkimisväärsed summad gümnaasiumi
hoonetekompleksi rekonstrueerimiseks. Valminud on algklasside uus õppehoone, alustatud
vana koolimaja ümberehitust huvikooliks, gümnaasiumi peakorpus on saanud uued aknad, trepid, garderoobid ja tualetid. Sellel
sügisel alustati gümnaasiumi
spordihoone ehitust. Aasta tagasi
remonditi Pühajärve põhikooli
võimla küttesüsteem.
Investeeritud on selle nimel, et
noored saaksid Otepäält korraliku hariduse ning neil oleks
piisavalt võimalusi huvialaseks
tegevuseks.

Alustati Otepää haigla ja
polikliiniku ümberkujundamist
Otepää haiglal olid tekkinud finantsraskused ning töötajatel
puudus kindlus tuleviku suhtes.
Uue nõukogu ülesandeks sai majandusliku olukorra parandamine. Eesmärgiks seati põetushaigla säilimine, vältimatu- ja
eriarstiabi tagamine ning perearstikeskuse väljaarendamine.
Suuremad ümberkorraldused
on toimunud alates eelmise aasta suvest. Võrreldes varasema
aastaga on suudetud suurendada
haigekassaga sõlmitud lepingu
mahtu. Säilitatud on vajalike eriarstide teenus.
Tänaseks on polikliiniku
hoones ette valmistatud ruumid
kõigile vallas tegutsevatele
perearstidele – toimub perears-

tikeskuse käivitamine. Kiirabi on
reorganiseeritud ning allub nüüd
Tartu Ülikooli Kliinikumile.
Järgmiseks sammuks on ruumide remontimine põetushaigla
tarbeks, et need vastaksid kõigile esitatud nõuetele.

Valminud on Otepää valla
hooldekodu
Koostöös Rootsi partneritega
on valminud 12kohaline hooldekodu, mis hakkab toimima pansionaadi põhimõttel. Siiani on
hooldust vajavad Otepää vanurid
olnud paigutatud peamiselt Hellenurme hooldekodusse ja Otepää
haiglasse. Nüüd saame valla
vanuritele pakkuda hooldusteenust oma kodukohas. Ka majandavad päevakeskus ja hooldekodu
ühe objektina tõhusamalt.

Arendusprojektid kindlustavad valla edasise arengu
Arendusprojektide eesmärgiks
on lisaraha toomine valla arenguks vajalike objektide ehitamiseks.
Tehvandi keskuse arendamise
projekt on jõudnud ettevalmistavast tsüklist konkreetsete
tegevusteni. Otepää vallavalitsus
on väljastanud hüppemäe tehnilisele projektile ehitusloa. Ehituse finantseerimise põhimõtteline otsus on saanud heakskiidu
Vabariigi Valitsuselt.
Lisaks 2005. a korraldatavale
juunioride MMile on kavas koos
ühe naaberriigiga taotleda
MMvõistluste korraldamise õigust 2009. aastaks. See on võimalik vaid tänu Tehvandi keskuse
arendamisele.
Teiseks oluliseks projektiks on
Otepää veemajanduse arendamine. Oleme projektiga jõudnud
konkreetsete tulemusteni. Esimeseks sammuks oli uute torustike ehitus Tartu tänava rekonstrueeritaval lõigul. Ette on valmistatud reoveepuhasti II järjekorra
(mudakäitluse) finantseerimise
leping. Jätkub vanade torustike
väljavahetamine j a uute ehitus.
Kogu programmi rahastajaks on
rahvusvahelised organisatsioonid
Phare ja Sida.

Planeeringud on võti
tulevikku
Valminud on Otepää kesklinna
detailplaneering. Alustatud on
Otepää keskväljaku rekonstrueerimisega, millega muutub ka
bussijaama asukoht. Uus bussijaam rajatakse Tartu ja Valga mnt
vahelisele alale. Praegune bussijaamaplats kujundatakse linna
esindusväljakuks. Planeeringuga
määratakse kindlaks edaspidine
maakasutus, munitsipaliseeritavale maale püstitatakse hoonestusõigused teeninduseks ja kaubanduseks. Planeeringuga saab
lahenduse ka turuplats.

Algatatud on Linnamäe ja Linnamäe oru detailplaneering,
mille esimese etapi ülesandeks
on nimetatud maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
Edaspidi on seal kavandatud
välja arendada muinasküla koos
külastuskeskusega ning jätkata
juba tegutseva noortepargi edasiarendamist.

Investeeriti küladesse
Juba Otepää ja Pühajärve valla ühinemise eel seati üheks eesmärgiks kommunaalteenuste
taseme ühtlustamine ühisvallas.
Teravad probleemid olid külades
puhta joogiveega. Olukorra
parandamiseks
paigaldati
rauaärastusseadmed Sihva ja
Kannistiku
külade
joogiveepumbajaamadesse ning
korrastati reovee puhastusseadmed. Linna veevärgiga ühendati keskasula ja võrgurajooni
korrusmajad.
Oleme püüdnud ühtlustada ka
vaba aja veetmise võimalusi.
Alustati pallimänguplatside ehitamist. Praeguseks on valminud
Kannistiku ja Vana-Otepää
mänguplatsid, valmimas keskasula oma.
Maainimesele on kahtlemata
olulisim ühistranspordi korraldus. Tänu abiprogrammist
saadud rahadele õnnestus
rekonstrueerida osa valla bussiootepaviljone. Töö jätkub järgnevatel aastatel.

Teedeehitus
Teede ehitusest rääkides saab
rääkida vaid ehitamisest riigi
raha eest. Koostöös riigiga alustati Kääriku tee rekonstrueerimist: Otepää kesklinnas toimub ulatuslik tee-ehitus, ülejäänud osas
uuendatakse asfaltkate ning rajatakse jalgrattatee. Kuigi rahastajaks on riik, on huvitatud
pooleks vald, kuna kogu piirkonna areng sõltub teede olukorrast.
Jätkuvalt on probleemiks OtepääKanepi tee-ehituse alguse venimine, hoolimata sellest, et otsus
on tehtud. Lahenduseni viib
surve avaldamine Maanteeametile teetöödega alustamiseks.
Käesolev artikkel ei kajasta
kõiki kolmeaastase perioodi tegevusi, vaid annab kokkuvõtliku
ülevaate olulisematest muutustest ja investeeringutest. Areng
on toimunud kõikides valla elu
valdkondades: struktuuriüksustes, allasutustes, valla omanduses olevates ettevõtetes ja kogu
Otepää vallas tervikuna. Tehtud
investeeringud on aidanud valla
arengut kindlustada ja kiirendada.
Lõpetuseks tahan tänada
kaastöötajaid, volikogu, ettevõtjaid ja kõiki elanikke Otepää valla arendamise eest.
AIVAR NIGOL,
vallavanem

Otepää Ümarlaua küsitlusest
Otepää Ümarlaud on augusti-septembri jooksul kogunud vastuseid küsimustikule «Otepää rahva eelistused vajalike ürituste ja ettevõtmiste kohta».
23. septembriks saadi kokku 181 vastust, neist 130
linna- ja 51 maapiirkonnast. Allpool on toodud
pingerida enam punkte kogunud soovidest
(küsimused lühendatud kujul, sulgudes kogutud
punktide summa). Huvilistel on võimalus valla
raamatukogudes tutvuda kogu materjaliga (sh ka
erinevustega linna- ja maapiirkonna inimeste soovides). Küsitlust plaanitakse jätkata 15. oktoobrini.
1. OT ilmumine 2 x kuus (115)
2. Lapse sünni toetust suurendada 1000 krooni võrra
(103)
3. Volikogu ja valituse tegevuse parem avalikustamine (88)

4. Tehvandi 90m hüpemäe kiirem valmimine (87)
5. Valda läbivate riigiteede remondi kiirendamine (84)
6. Politsei ja turvategevuse kvaliteedi oluline parandamine (77)
7. Turuplatsi laiendamine ja korda seadmine (71)
8. Kommunaalmaja ehitamine abivajavatele inimestele (58)
9.-10. Alternatiivse tootmise rajamine maapiirkonnas (51)
9.-10. Kutsekoolituse korraldamine (51)
11. Heakorratööde tehnilise baasi loomine (40)
12. Osavalla ja linnaosa moodustamine (37)
13. Ametikorterite ehitamine kvalifitseeritud spetsialistidele (28).
Küsitluse koostas ja viis läbi
Otepää Ümarlaua esimees
ARVO-ANNES JÄGEL

Tasutud valimisreklaam

Valimisliidu Maa ja Linna Liit
korraldatavad üritused
 11. oktoobril kell 11 kultuurikeskuses
MAARAHVAPÄEV
 12. oktoobril kell 18 kultuurikeskuses
VALIMISSIMMAN
 18. oktoobril kell 18 aiandusmajas
EAKATE PIDU
 18. oktoobril kell 21 ööklubis Help
DISKO VALIMISEALISTELE

Täidetud lubadused, kindel areng
Meie suudame ja teeme!

Tasutud valimisreklaam

7. OKTOOBRIL KELL 18
OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES
SUUR RAHVAKOOSOLEK

«KAS HOMNE PÄEV ON TUME?»
Üles astuvad Keskerakonna
Otepää osakonna kandidaadid
Dialoogi rahvaga juhib
JAANUS RAIDAL

 Vanemuine mängib kannelt
 Küla-Leenu räägib elust enesest
 Kaasa räägivad hääled rahva seast
 Suupisted ja keelekaste

TULE JA ÜTLE SÕNA SEKKA!

Koos meiega võidad!
Tasutud valimisreklaam

12. OKTOOBRIL KELL 11
algab OTEPÄÄL Lipuväljakul
EDGARI TRAHTERI juures

«TSIRKUST JA LEIBA»
SUUR TASUTA SUPIPÄEV
Supi keedavad kokku Keskerakonna kandidaadid
TULE SINAGI PROOVIMA JA SA EI KAHETSE!
Kohal on lobistid ning tänavamoosekandid

Koos meiega võidad
ja saad kõhu täis!
Tasutud valimisreklaam

96,6 Raadio Ruut
4. oktoobril 18:05

Rahvaliit ja valimisliit Ühine Otepää+ kutsuvad teemal «Valdade ühinemise kolm aastat» esinema
vallavanem Aivar Nigoli, eksvallavanem Riho Raave
ja Otepää vallas kandideerivate nimekirjade esindaja.
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Otepää Gümnaasium on
95-aastane

3.oktoobril tähistame Otepää
Gümnaasiumi sünnipäeva. 95
aastat tagasi algas ametlik õppetöö Otepää emakeelses progümnaasiumis.
Läheneva tähtpäeva künnisel
võime tõdeda, et Otepää võib
olla uhke nii oma kooli saavutuste üle ajaloos kui ka tänaste
õpilaste ja töötajate töö üle.
Mõndagi on jäänud ajalukku,
palju on muutunud.

Vilistlaste mälestusi

Majandusõpe koostöös
Rootsiga

Õpitulemused heal tasemel
Paljud meie kooli õpilased on
edukad oma igapäevatöös. Sel
kevadel sai väga hea õppimise
eest EV Haridusministeeriumi

Otepää gümnaasiumi direktor Riina Raja ootab pingsalt uue spordihoone valmimist. See päev pole enam kaugel – kooli
95. sünnipäeval paigaldatakse ehitatava spordihoone nurgakivi.
mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, hobikoor, 8 rahvatantsurühma, meisterdamise ring,
pallimängude ringid. Aktiivselt
tegutsevad meie kooli skaudid.
Otepää Gümnaasiumis on Valgamaa parimad koorid: sel aastal kaitses I kategooriat lastekoor ja II kategooriat poistekoor
(juhendaja Eve Eljand). IX koolinoorte laulu- ja tantsupeol
osalesid kõik meie rahvatantsurühmad (juhendajad Tiie
Jaaniste ja Heli Laikask) ning
võimlemisrühm (juhendaja Kerri Rauk). Koos lauljatega oli
meie kool rahvuslikul suurüritusel esindatud 168 lapsega.

kiituskirja 86 õpilast. Heade
tulemustega lõpetas õppeaasta
191 õpilast. Maakondlikel olümpiaadidel saavutati arvukalt
auhinnalisi kohti kõikides ainetes. Meie õpilased osalesid
saksa keele, ajaloo, geograafia ja
füüsika üleriigilistel olümpiaadidel. Edukalt on osaletud mitmetel konkurssidel ja spordivõistlustel. Vabariiklikule kunsti-ja käsitöönäitusele valiti välja mitukümmend meie õpilase
tööd.
Rahule võib jääda 12. klasside
riigieksamite tulemustega –
meie kooli keskmine punktisumma on igal aastal olnud vabariigi keskmisest kõrgem ajaloos,
bioloogias, keemias ja saksa keeles. Selle loogiliseks jätkuks on
B-klasside lõpetajate valdav
õpingute jätkamine kõrgkoolides. 25st tänavu kevadel
12. b klassi lõpetanust õpib
kõrgkoolis 20, üks noormees on
sõjaväes. 12. a klassi lõpetanust
jätkab kõrgkoolis 7.

Kvalifitseeritud pedagoogid
Õpilaste kordaminekud on
suuresti õpetajate töö tulemus.
Hea meel on tõdeda, et meie koolis töötavad kvalifitseeritud
õpetajad.Õpetajaskonda võib pidada nooreks, sest 52 õpetajast
26 on vanuses 20-40 a. Rõhutamist väärib see, et kooli vilistlased tulevad tagasi õpetajatena
– neid on praegu 16. Usun, et
koostöö vilistlastega muutub

Aktiivne huvitegevus
Peale õppimise osalevad meie
lapsed ringide töös. Töötavad
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○

Õnnitlen teid saabuva õpetajate päeva puhul. Tähistamine
lükkub edasi novembrisse, kuna samal ajal toimuvad Otepää
Gümnaasiumi 95. aastapäeva pidustused.
Korraldajate nimel Miia Pallase

mitmekesisemaks, kuna äsja
asutati vilistlaste poolt mittetulundusühing Otepää Kool.
Otepää Gümnaasiumi hea
maine on õpilaste, lapsevanemate, õpetajate ja teiste
kooli töötajate ning Otepää valla juhtkonna koostöö vili.
Loodan, et häid ideid ja koostöötahet jätkub selle nimel, et
Otepää noored saaksid kodukohas hea hariduse, omaksid võimalusi mitmekesiseks huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks.
Peale eeltoodud saavutuste
annab tulemuslikust koostööst
tunnistust kooli materiaalse
baasi paranemine igas valdkonnas. Suurim kingitus koolile oli
uue algklasside õppekorpuse
valmimine 2000 a. sügisel. Alustatud on spordihoone ehitust,
millele pannakse nurgakivi kooli
aastapäeval. Reaalne võimlalootus on kindlasti koolile parim
kingitus.
Õnnitlen kõiki Otepää Gümnaasiumi õpilasi ja nende
vanemaid, kooli endisi ja praegusi töötajaid kooli 95. aastapäeva puhul!
RIINA RAJA,
Otepää Gümnaasiumi direktor

OG vilistlaste ja õpetajate
kokkutulek 5. oktoobril
Otepää Gümnaasium kutsub kõiki vilistlasi ja endisi õpetajaid vilistlaste kokkutulekule, millega tähistame kooli 95.
aastapäeva.
Üritus algab kell 11 Otepää kalmistul lillede asetamisega
pedagoogide ja lennukaaslaste haudadele, kell 13-14 on jumalateenistus kirikus (kirikusse on oodatud ka mittevilistlased), seejärel toob buss rahva kooli juurde.
Kell 14-16 kogunemine kooli juurde, registreerimine, näituste
külastamine, tutvumine kooli ruumidega, fotografeerimine, tasuta supp.
Kell 16 algab pidulik aktus ja õpilaskontsert, mis kell 18
jätkub vestlusringidega. Töötavad einelauad.
Kell 19.30 algab vilistlaste kontsert ja kella 20 alates mängib tantsuks ansambel «Kampun» (Kammiste & Punder). Tantsu vaheaegadel viimase 5 lennu vastuvõtmine vilistlasperre ning
loterii.
Samas algab söökla saalis kell 21 disko, DJ Tanel Paavo.
Kokkutuleku osavõtumaks on 1.-30. lennule 50 krooni ja
teistele 100 kooni. Osavõtumaks tasuda hiljemalt 30. septembriks
MTÜ Pillipuu arvele nr 102 200 157 150 11, EÜP. Osavõtumaksu
on võimalik tasuda ka kohapeal 5. oktoobril.
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○

Kallid õpetajad ja kasvatajad!

○

○

○

○

○

2. oktoobril
kell 18 OG vilistlaste ja õpilaste vahelised võistlused
pallimängudes
3. oktoobril
13.20 OG vilistlaste kontsert õpilastele ja õpetajatele
16.00 OG direktori vastuvõtt kooli töötajatele
19.00 pidu OG õpilastele ja külalistele
4. oktoobril
12.00 Otepää Gümnaasiumi 95. aastapäevale ja õpetajate
päevale pühendatud aktus
13.30 Otepää spordisaali ehitusele nurgakivi paneku tsere
moonia.
Ootame aktiivset osavõttu ja vilistlaskontserdil osalemist!
Teatage, kes soovib esineda. Kiire!

○

○

Gümnaasiumi juubeliürituste kava

○

Tänasel gümnaasiumiõpilasel
on võimalus ise valikuid teha,
otsustades vabaainete õppimise
üle. Populaarsed vabaained on
praegu arvutiõpetus, majandusõpetus, filosoofia ja võõrkeeled. 2000. a sügisest alustati
koostöös Valga Kutseõppekeskusega eelkutseõppega: avati esimene turismialast koolitust
saav rühm, õpingud kestavad 3
aastat. Teine mahukas vabaaine
on majandusõpetus. Alates möödunud õppeaastast hakati seda
õpetama uudsetel alustel, 350
tunni ulatuses. Eeskujuks on
Rootsi Örnsköldsviki kooli kogemused ja ühisprojekti alusel
toimub ka õpilasvahetus. Käesoleva aasta mais käisid meie
kooli 10. b klassi õpilased Rootsis sealsete ettevõtetega tutvumas. 23.-27. septembrini on
Rootsi õpilased tutvumas
Otepää piirkonna ettevõtetega.
Töönädala lõpetab konverents.
Selline majandusõppe vorm loob
tihedad sidemed Otepää ettevõtetega, sest iga õpilane on
valinud ettevõtte, mille alusel
kirjutab uurimustöö. Õpilaste
juhendajaiks on ettevõtete spetsialistid. Koostööpartneriteks on
AS Pühajärve Puhkekodu, OÜ
Sampo Kindlustus, FSS Plywood
AS, hotellid Karupesa ja Bernhard, Kame Klubi, Otepää
Lihatööstus, OÜ Elve, EMT ja
AS Setaria.
Saksa keele õpinguid on
tõhusalt toetanud 11 aastat
kestnud õpilasvahetus Saksamaa Tarpi kooliga. Septembri alguses olid võõrustajateks Otepää
Gümnaasiumi õpilased ja nende
pered ning õpetajad.

Infot saab telefonidel (076) 55 751 või 056 678 659 Lille Talilt
(lilletali@hot.ee) või (076) 55 246 Heino Mägilt.

* Viimasel kooliaastal
vaatavad ka abituriendid
tagasi möödunud kooliaastatele ja eelkõige meenub
see, mis paneb muigama.
* Esimesest koolipäevast
on jäänud meelde see, kui
üks abiturient hõikas: «See
suurte tuttidega tüdruk on
minu!» Sel aastal, kui olin
ise abiturient, tõi sama
noormees juba oma lapse
kooli.
* Kunstiõpetuse tunnis olid
kõigil värvid laual ja pintslid käes. Koos asusime tööle.
Kui käed juba värvised olid,
polnud poistel enam patt
neid värvipurkidesse kasta
ikka selleks, et maitsta, kas
sinine on ikka ploomi- ja
punane vaarikamaitseline.
Tundub, et värvid maitsesid.
* Oli spordipäev. Toimus
kaugushüppevõistlus. Kui
järg minuni jõudis, alustasin
hoojooksu. Toimus äratõuge
ja potsti! maandusin liivakasti taga - nimelt olin
hüpanud üle kasti.
* Meie klassi tuli uus
tüdruk. Paugupealt olid
umbes pooled poisid temasse
armunud. Nii armunud kui
10-aastaselt üldse armunud
olla saab - nii umbes kõrvuni.
* Olime neljandas klassis.
Käis inglise keele tund, kui
üks väike hiireke äkki ahju
tagant välja sööstis. Seda
nähes ronisid tüdrukud
toolidele-laudadele. Poisid
aga asusid tunni segajat
jahtima. Kahjuks lõppes jaht
tulutult, sest ðokis ja punase
näoga õpetaja oli saaklooma
oma kiljumisega minema peletanud.
* Meenuvad ajalootunnid
heitemasinate ja aganaleiva
seltsis. Hinge harimiseks sisaldas iga tunni algus ka
väikest mõttetera: «Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.» (J. Liiv) Need ajalootunnid olid lõbusad, kui
vahel pandi hinne ilusate
«siniste silmade eest», kuigi
vastajal olid need hoopis
pruunid või rohelised.
* Minu esimene pinginaaber
oli poiss. Ta oli vaikne ja
surmtõsise näoga. Ta ei
pööranud pilku minu poole
isegi siis mitte, kui talt nime
küsisin. Tõusin püsti ja sammusin reipalt õpetaja juurde
ning ütlesin: «Tahan uut poissi!»
* Kui olime suurde majja
üle tulnud, lõi meie lapsemeelsus eriti välja. Kui vahetund algas, tormasid kõik
tüdrukud koridori, et saaks
jälle seinakulli mängida, samal ajal kui paralleelklass
õppis või valmistas mõnda
üritust ette.
* Armastasime kummikeksu mängida. Ainuke jama
oli, et need poisid, kes ei
mänginud, lõikusid kogu aeg
meie kumme katki. Nii oli
koolipäeva lõpus alles vaid
pool sellest, mis hommikul
ema õmbluskarbist sai näpatud.
* Ühel päeval matemaatika tunnis, kui hoolega õpetaja seletusi jälgisin, kuulsin,
et keegi teeb vildika häält.
Vaatasin pinginaabri poole,
aga tal oli käes ainult pastakas. Lõpuks selgus, et tal ei
ole vildikat olemaski, aga
selle häält ta ometi tegi.
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Sünnipäevad
Elviira-Marie Vähi Otepää 96
Salme Siik Pedaste 94
Adele Kink Otepää 92
Klarissa Uibopuu Puka 91
Linda Jõesaar Mäelooga 90
Leida Tipka Kibena 90
Elfriide Eino Otepää 89
Amanda Sild Otepää 89
Helmi Lentso Plika 89
Osvald Lill Otepää 87
Alide Karu Nõuni 87
Hilda Kase Atra 86
Õie Mehine Otepää 86
Elvi Künnapuu Plika 86
Elmar Rebane Puka 86
Ella Kikkas Otepää 85
Anastasia Malõševa Otepää 84
Elmar Piho Kastolatsi 84
Endla Kirk Puka 84
Heldela Pihl Urmi 84
Helma Taukar Otepää 83
Veera Kokkonen Puka 83
Ester Mägi Nüpli 82
Aino Talv Vana-Otepää 82
Salme Toom Neeruti 82
Lehta Kadakas Nõuni 81
August Johansoo Sihva 81
Helju Reedi Tõutsi 81
Erna Urm Otepää 81
August Orav Soontaga 81
Alma Kaar Puka 81
Sale-Adele Laul Aakre 81
Paul Hellenurme Otepää 80
Laine Ilves Räbi 80
Olev Sisask Sihva 80
Helvi Põldmägi Puka 80
Lilli Lepp Rebaste 80
Elsa Paapstel Puka 80
Laine-Leontine Eller Pedaste 80
Tehvania Kõiv Vidrike 79
Õie Suurkask Sihva 79
Karl Kiivit Kuigatsi 79
Leida Milvek Purtsi 79
Aino Aart Otepää 78
Aino Eensoo Sihva 78
Hilda Kasemets Raudsepa 78
Edgar Koosapoeg Otepää 78
Maria Koosapoeg Otepää 78
Salme Tens Otepää 78
August Lätte Kähri 78
Lidia Peterson Puka 78
Hans Mõttus Rebaste 78
Janis Beitelis Otepää 77
Hilja Kritt Tõutsi 77
Johannes Nagel Otepää 77
Kalju Roosaar Pilkuse 77
Leonhard Täär Vidrike 77
Olga Uulits Sihva 77
Laine Brikker Komsi 77
Ludmilla Kallassalu Puka 77
Maimu Vindi Rebaste 77
Hilda Koovik Puka 77
Anni Hermann Ruuna 77
Aksel Kruus Neeruti 77
Ants Kukk Neeruti 76
Lembit Kattai Otepää 76
Linda Remmer Pühajärve 76
Selma Lõhmus Ruuna 76
Lembit Pallon Pedaste 76
Kaljo Vahtrus Palamuste 76
Veera Ubin Puka 76
Adele Kull Otepää 75
Õie Kutsar Pedajamäe 75
Jelisaveta Kask Puka 75
Asta Simm Puka 75
Nadezda Ilves Päidla 75
Valter Sepp Nõuni 70
Helgi-Marie Riivik Päidla 70
Hilda Hunt Puka 70
Kaljo Jaska Puka 70
Uuve Kiho Otepää 65
Asta Paluoja Sihva 65
Mari Vaard Kastolatsi 65
Maimu Priilinn Kuigatsi 65
Elle Uibopuu Soontaga 65
Tiina Kits Mäelooga 65
Aili Tiisler Nõuni 60
Maria Lall Nõuni 60
Guno Kiisk Hellenurme 60
Paul Mälton Tõutsi 60
Mauri Mändoja Arula 60
Aare Niländer Otepää 60
Imbi Parvei Mägestiku 60
Meinhard Teder Otepää 60
Vaike Unt Otepää 60
Mai Zirk Otepää 60
Henno Kiivit Puka 60
Matti Kompus Meegaste 60
Kalju Suija Puka 60

Tasub teada

Vihti teater

Kultuuriüritused

taas Otepääl

27. sept kell 18 noortekeskuses
koogikonkurss «Maiasmokk»
28. sept kell 19 kultuurikeskuses Vihti rahvateatri etendus
«Prantsuse pidþaama». Pilet 40.3.-5. okt Otepää gümnaasiumi
juubeliüritused

«PRANTSUSE PIDÞAAMA»

7. okt kell 10-13 kultuurikeskuses Tartu Verekeskuse doonorite
päev
17. okt kell 19 kultuurikeskus
«Laulame neid laule jälle»

28. septembril
kell 19 Otepää
kultuurikeskuses

24. okt kell 15 muusikakooli
saalis muusikakooli õpilaste I
veerandi kontsert

Pilet 40 krooni

25. okt kell 19 kultuurikeskuses rahvatantsurühma Nuustaku 15. sünnipäev
30. okt kell 19 kultuurikeskuses
halloween’i disko

Kursused Pühajärve koolis
Juba kuuendat aastat alustab Pühajärve
Haridusseltsi juures täiskasvanute koolitus. Sel aastal saab õppida arvuti algkursusel (õpetaja Peeter Kangur), inglise keelt
(õpetaja Ene Kelder) ja keraamikat (õpetaja
Priit Allas).
Esimene koolipäev algab 1. oktoobril kell
18 Pühajärve põhikoolis. Täpsemat informatsiooni saate siis, kui tulete sel päeval
kohale ja kohtute õpetajatega.
Võite ka helistada enne 1. oktoobrit
telefonil 68 555.
Ootame Teid esimesel koolipäeval!

Tantsuhuvilised

Nunnud näitusele

Tulge taas seltskonnatantsu õppima. Esimene tund 6. oktoobril
gümnaasiumi
saalis –
algajad
kell 17
ja edasijõudnud
kell 19.

Reedel, 27. septembril kell 11-16
Nõuni kultuurimajas naisseltsi
ruumis mihklipäeva nunnunäitus. Kui ka sinu aias kasvas
mõni vahva nunnu, siis too ta
Nõuni kauplusesse, toimetame
väljanäitusele!
Näitust korraldab Nõuni Maanaiste Selts

Otepää Invaühingu
liikmed
Mihklipäeva koosviibimine
toimub 29. sept. kell 14 Edgari
trahteris. Transpordi vajadusel
helistada tel. 55 330 (E. Saar)

Info tel.
052 04 150

Eelkooliealistele

ENE KELDER,
kursuste juhendaja

OG eelklass lastele, kes alustavad kooliteed 1. septembril 2003
ja ei käi lasteaias, alustab tööd
30. septembril kell 12 uue õppehoone ruumis 207.

Teisipäeval, 1. oktoobril kell 15
Otepää kultuurikeskuses

Ettevalmistusklass
Pühajärve põhikoolis

EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE

AB

Külalised:

Ühendus Vabariigi
Eest– Res Publica

MALL VÄRVA (raviteed)
Ans. SUVENIIR (Sirje ja Rein Kurg, Heldur Jõgioja)
* maitseme koos kohalike poliitikutega «riigipirukat»
* räägime päevakohastel teemadel
* õhtujuht Valdur Sepp
* üritus on TASUTA

Noored muusikud täiendasid end
pianistide suvekoolis
19.-22. augustini toimus
Võrus IX Lõuna-Eesti
noorte pianistide suvekool.
Sellest võtsid osa ka
Otepää muusikakooli
õpilased Liina Laiv, Triin
Tigane, Reelika Värva,
Rando Pihelgas, Helis
Teearu ja õpetaja Anne
Are.
Täname Otepää vallavalitsust, kes toetas
lapsi laagrikulude tasumisel.

Ettevalmistusklassi õpetaja
Krista Sumberg ootab lapsevanemaid koosolekule 25. septembril kell 17 ja lapsi 27. septembril kell 8.30.

Lasteaed Pähklikese
teated
Lasteaias Pähklike alustab 3.
oktoobril kell 11 taas tööd
«Pähklikese mängukool»
kodustele lastele. Igal neljapäeval ootame 1-5aastaseid
lapsi lasteaeda meisterdamise,
võimlemise ja laulutundi. Info
tel 55 363.
Tegevust alustab «Pähklikese
beebikool». Huvilistel palume
registreeruda tel 55 363.

Tulge laulma
Otepää segakoor tuleb kokku 30.
septembril kell 18.30 Otepää
muusikakoolis. Ootame uusi
lauljaid kõikidesse häälerühmadesse.

Tantsurühm Nuustaku – 15
25. oktoobril kell 20 tähistab
rahvatantsurühm Nuustaku
Otepää kultuurikeskuses oma
15. aastapäeva. Oodatud on kõik
endised tantsijad ja teised rahvatantsu austajad.

Eksliibriseklubi
täna kell 19 kultuurikeskuses

Sünnid
DEIMO SARAPSON 8. august
AUGUSTIINE TAMME 25.august
EVA-MARIE VIIRA 13. september
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Suusajärelkasv koondus
Karupesa Teami

23. augustil kogunesid Maaja Laasiku
murdmaasuusatamise treeningrühma laste
vanemad hotelli Karupesa, et arutada plaane
laste treeningtöö korraldamiseks uuel kooliaastal. Kuna rühma ellukutsuja ja senine
treener Maaja Laasik ei saanud enam isiklikel põhjustel jätkata, oli vaja leida ka uus
treener.
Ühiselt otsustati luua suusatiim, mille
patrooniks nõustus hakkama olümpiavõitja
Andrus Veerpalu, kelle poeg Andreas on
samuti tiimi asutajaliige.
Karupesa Team’i loomise mõtteks on populariseerida murdmaasuusatamist Otepää
laste hulgas ning viia treeningprotsess sponsorite abiga uuele tasemele.
Nüüdseks on läbirääkimised treenerikandidaatide ja sponsoritega edukalt lõppenud
ja treeningtöö alanud. Alates 2. septembrist
on treenerina ametis Ülle Ojaste, keda oma
põhitööst vabal ajal abistab abikaasa Kalju.
Kalju Ojaste on praegu Eesti laskesuusatamiskoondise teine treener. Samuti lubas
Maaja Laasik võistlusperioodil nõu ja jõuga
appi tulla.
Treeningtöö käib eraldi kahes kümneliikmelises rühmas. Nooremate rühm (I-II
klassi õpilased) omandab esialgu suusatamise algtõdesid. Vanemate rühm (III-V
klassi õpilased) heitleb juba oma vanuseklassides medalite pärast Eesti meistrivõistlustel. Karupesa Team’i kuuluvad Liis
Kalda, Triinu Ojaste, Signe Ilves, Eelika Laikask, Silja Kukk, Kristi Ilves, Kaija Põldsepp, Anette Veerpalu, Mario Merilo, Hans
Teearu, Marko Liiva, Karl Laasik, Erko Teder, Kaur Kaiv, Gunnar Kruus, Keit Rootsmaa, Andreas Veerpalu, Martin Saan, Rauno Põldsepp, Mattias Jõgi.
Tänu Andrus Veerpalu kaasabile on Tartu spordiriiete firmaga Ilves Sport sõlmitud
eelkokkulepped laste võistlusriiete, soojendusdresside ja -vestide soetamiseks. Samuti
on Ficheri esindajaga kokkulepe laste varustamiseks võistlussuuskade ja -keppidega.

31. augustil toimus võistlussarja «Otepää Karikas» IV
etapivõistlus klassikalises valikorienteerumises, millel osales 13
ekipaaþi. Esikoha saavutasid valgamaalased Tõnu Sõrmus – Mati
Raud; Otepääle jäid 5. koht Haldor Mölder – Rainer Korss ja 11.
koht Tiiu Kärt – Iljar Kabral.

Otepää MV
mägirattakrossis
Karupesa Team koos esimese treeneri Maaja Laasiku ja praeguste treenerite Ülle ja Kalju Ojastega.
Suusatiimi peasponsoriks on Scandic Hotels Eesti Karupesa hotell, siit ka nimi –
Karupesa Team. Siinkohal tahaks mõistva suhtumise ja toetuse eest tänada
Otepää valla spordikomisjoni esimeest
Neeme Ernitsat, Otepää valla laste murdmaasuusatamise taasloojat ja väsimatut
vedajat Kalmer Trammi, Otepää spordiklubi juhatuse liiget Arvo Saali, aga samuti
sponsoreid: Oti pubi ja Raivo Kalda, AS
Lignator ja Toomas Kont, OÜ Viimet ja
Oleg Kattai, Oti spordiklubi ja Tarvi Kuus.
Kõik nad olid pikema jututa nõus laste
sporditegemist materiaalselt toetama.
Tänan ka kõikide suusalaste vanemaid,

12. septembrist alustasime ka
Pühajärve sügisturniiriga, mis
koosneb 14 osavõistlusest. Osavõistlused toimuvad igal neljapäeval kell 18.
Sellest hooajast lähevad kõik
tulemused arvesse ka EPF reitingutabelisse, mis koostati kevadel eelmise hooaja tulemuste
põhjal. 1. septembri seisuga
juhib tabelit Levis Plumberg
Tartust, Otepää edukamate
mängijate kohad selles tabelis
on: Vello Iir (17.), Tarmo Märss
(26.), Olev Uibokand (31.), Aarne
Raid (36.), Toomas Kont (39.).
Vaadates kuidas Võrus käib
turniiridel noori mängijaid (EPF
reitingutabelis on 36 noort
mängijat Võrust, parim on 24.
kohal), otsustasime ka Otepääl
õpetada noori.
Esialgu on noortel võimalik
Pühajärvel neljapäeviti kell 15
harjutada ja edaspidi korraldame noortele laupäeviti turniire.
VELLO IIR,
EPF juhatuse liige

Pühajärve korvpalliturniir Sihval
5.oktoobril kell 9 visatakse
Pühajärve Põhikooli võimlas
taas pall lahti, et selgitada juba
kuuendat korda Pühajärve karikavõitja meeste korvpallis.
1997.aasta oktoobris esimest
korda toimunud turniir on andnud treeningumotivatsiooni
paljudele valla inimestele ning
innustanud hoolitsema oma kehalise vormi eest.
Eelregistreerimise põhjal
osaleb sel aastal 6 võistkonda.
On nii Otepää valla esindusi kui
meeskondi väljastpoolt. Mängi-

Autoorienteerumine

28. septembril toimub
Otepääl võistlussarja «Otepää
Karikas» V etapivõistlus sektor-valikorienteerumises.
Võistluse algus kell 18.30 aedlinnas Tamme külalistemajas. Info
ja registreerimine tel (076) 55 094
või 055 94 36 84.
19. oktoobril toimub Harjumaal
võistlussarja «Eesti Karikas» 7.
etapivõistlus öises tsoon-valikorienteerumises.
Info ja registreerimine internetis
www.auto.ee.

Pühajärvel avati
piljardihooaeg
7.septembril alustati Pühajärvel Eesti Piljardiföderatsiooni 2002./2003. hooaja A- ja B-liiga karikavõistlustega. Karikavõistlused koosnevad 8
etapist, mis toimuvad erinevates
Eesti linnades: Otepääl, Võrus,
Viljandis, Kohtla-Järvel ja
Tallinnas.
Arvestust peetakse eraldi tavamängijate, seenoride, juunioride ja naiste arvestuses.
Paremad saavad diplomid ja
medalid. Esimesel B-liiga osavõistlusel osales 33 mängijat.
Võitjaks tuli Kristjan Kuusik
Tallinnast, teise koha saavutas
Roman Leies Võrust ning kolmandat kohta jagasid Vello Iir
Otepäält ja Einar Visnapuu
Võrust. Kaheksa parema hulka
jõudis Otepäält ka Jüri Kork.
A-liigas osaleb 16 mängijat,
kellest Pühajärvel oli kohal 13.
Võitjaks tuli Erki Erm Tallinnast, teine oli Matis Pill Tallinnast ja kolmandat kohta jagasid
Aivar Saks Pärnust ning Oliver
Ploomipuu Võrust.

Spordiuudised

takse kahes alagrupis. Võitja
peaks selguma orienteeruvalt
kell 15 algavas 1.-2.koha mängus.
Vabariikliku kategooriaga
kohtunikud on kutsutud õigust
mõistma Tartu klubist Vile.
Võistluste peakorraldaja Tõnu
Ainsoo sõnutsi on üritusele õla
alla pannud AS Plywood, AS
Edgar, Scandic Hotel Karupesa,
AS Pühajärve Puidutööstus, Oti
spordiklubi, Otepää spordiklubi
ja Otepää vallavalitsus.
KALMER TRAMM

kes on mõistnud vajadust ise lapse sporditegemist materiaalselt toetada. Eriti suur
aitäh alati abivalmis Angela Veerpalule
ning laste esimesele treenerile Maaja
Laasikule, kes meie lapsed suusatama õpetas.
Lõpetuseks üleskutse Otepää ettevõtjatele, kes on huvitatud reklaamist
suusatiimi soojendusdressil ja vestil
(sarnaselt Eesti murdmaasuusatamise
koondisega). Huvi korral võtke ühendust Toomas Liivaga telefonil 051 75
377.
TOOMAS LIIVA,
Karupesa Teami manager

Otepää noorsuusatajad
24. Visu sügise võistlusel
Kui tavaliselt on Visu suusavabriku auhindadele peetav
jõuproov lõpetanud sügisese
noorte murdmaasuusatajate
võistluskalendri, siis sel aastal anti Jõulumäe tervisekeskuses Pärnumaal 14.septembril avaakord sügisestele
võistlustele.
Osalejaid oli lisaks Otepää
tüdrukutele-poistele Vastseliinast, Viljandist, Tallinnast,
Pärnust, Lääne-Virumaalt,
Ida-Virumaalt.
Esimene start anti kõige
noorematele, kuni 12-aastastele tüdrukutele (12 osalejat). Distantsi pikkuseks oli
2km. Parimana oli Signe Ilves
6., Keidi Kütt 9. ja Kristi Ilves
11. Noorim osaleja oli Angela
ja Andrus Veerpalu 6-aastane
tütar Anette.
Kuni 12-aastaste poiste
võistluses osales kokku 23
poissi, neist tervelt 15
Otepäält. Nuustaku esindajatest oli kiireim Hans Teder, kes
saavutas
tubli
5.koha.
Esikümnesse jõudsid ka Toivo
Tammekivi(8.), Mario Merilo
(9.) ja Karl Laasik (10.).
Vanuseklassis N14 (1989/
1990 sündinud – 10 osalejat)
rõõmustasid Triin Ojaste 2. ja
Liis Kalda 4.kohaga.
M14 klassis olid 27 osavõtja
seas Otepää poiste kohad jooksus järgmised: Sven Kautlenbach 19., Gert Kautlenbach 21.
ja Keio Kütt 24. 3,6km pikkusel rullsuusatamise võistlusel
parandasid poisid oma kohti
oluliselt. Keio Kütt oli 5., Sven
Kautlenbach 7. ja Gert Kautlenbach 14.
N16 klassis oli OG 9.klassi

õpilane Kätlin Vister 3km
jooksus 6. ja 3,6km rullsuusatamises 5. (18 osalejat).
M18 klassi kaheosalises
võistluses lõpetas Tauno Tõld
II kohaga. Väga hästi esines
ka Tarmo Tammekivi, kes tõusis jooksu (6km) 13.kohalt
kuuendaks ning kaotas 7,2km
pikkusel rullsuusatamise distantsil esimestele vaid 13
sekundiga. Taavi Teder tõusis
15.kohalt
kaheteistkümnendaks.
M20 klassis jõudis autasustamispjedestaali teisele astmele Taaniel Stepanov.
M23 klassis oli kiireim Gert
Noormets, kes sellest aastast
esindab Otepää spordiklubi.
Nii jooksu kui suusarolleritel sõidu parematele pani
võistluste nimekandja Visu
suusavabrik välja suuski ja
muud talvel vajaminevat spordivarustust.
Eeloleval laupäeval, 21.septembril algusega kell 12.30
toimub Tartu laululava ümbruses järjekordne «Sügisrull`2002» võistlus. Kõikides
vanuseklassides (alates 14aastastest ) ühisstartidest 2km
jooks ning seejärel 3-6km
pikkuse distantsi läbimine
suusarolleritel. Võistlus on kiire ja emotsionaalne, pakkudes
võimalusi nii heale jooksjale,
kiirele saapavahetajale kui tugevale suusarolleritel sõitjale.
Võistluste juhendiga saab
tutvuda Eesti Suusaliidu lehel
aadressil www.suusaliit.ee
võistlusjuhendite lingi alt.
KALMER TRAMM,
Audentese Otepää filiaali
treener

Pühapäeval, 29. septembril
algusega kell 12 Tehvandi
suusatstaadionil Oti Spordiklubi egiidi all Otepää noorte
meistrivõistlused mägirattakrossis vanuseklassidele kuni 6, 7-8,
9-10, 11-12, 13-15, 16-18. Esikolmikule medalid, kõigile osavõtjatele auhinnad ja traditsiooniline Karupesa kringel. Ootame
rohekt osavõttu
Info 051 75 377 Toomas Liiva

Oti spordiklubi
treeningajad
Võrkpall E ja K 20.30 Otepää
gümnaasiumis, korvpall T ja N 19
Pühajärve põhikoolis.

Naised, tulge võimlema
Teid ootavad juhendajad Urve
Sarv (E ja K kell 19 lasteaias
Võrukael) ja Miia Pallase (T ja N
kell 19 suusakooli võimlas).

Jaan Jüris Eesti meister
21.-22. septembril toimusid
Tehvandil Eesti täiskasvanute
meistrivõistlused suusahüpetes
ja kahevõistluses. Suusahüpetes
tuli Eesti meistriks J. Jüris. Väga
tublilt esines nooruke Egert
Malts, kes suusahüpetes saavutas neljanda ja kahevõistluses
viienda koha.

Ootame taotlusi
2003.aasta spordieelarve koostamiseks
Aeg on jõudnud niikaugele, et
30. septembriks ootan nii füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt
taotlusi sporditegevuse toetamiseks omavalitsuse järgmise
aasta eelarvest. Taotluste blankette saab vallasekretäride juurest. Spordiorganisatsioonidel,
kellega sõlmiti koostööleping,
tuleb 1. oktoobriks esitada aruanne käesoleva aasta toetuste
kasutamise kohta.
Ootan aktiivset tegevust, sest
eelarvet on võimalik koostada
ikkagi reaalsetele taotlustele tuginedes. Taotluste läbimõeldusest
sõltub ka, kuivõrd on võimalik
neid valla volikogus kaitsta.
Eelmisel aastal esitati taotlusi
kokku 1 miljoni krooni ulatuses,
sellest rahuldati 61%, s.t.
2002.aasta spordieelarve Otepää
vallas oli 610 000 krooni, mis
kogu valla eelarvest moodustas
2,3%.
KALMER TRAMM
valla spordijuht
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Ametlik

info

Puka vallavalitsuses
1. Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekirjad.
2. Toetati majanduslikult raskes
olukorras olevaid peresid kokku
4161 krooni ulatuses.
3. Vormistati dokumendid kohtule Kristjan Saarele eestkoste
seadmise otsustamiseks.
4. Anti nõusolek vabade põllumajandusmaade ja metsamaade
enampakkumisel omandatud
maaüksuste erastamiseks: Endla
Krimses Kibena külas Tedre maaüksus 11,26 ha; Benno Milvek
Purtsi külas Alberti maaüksus 3,51
ha ja Alfredi maaüksus 3,62 ha.
5. Pikendati kauplemisluba
(alkohoolse joogi jaemüügi õigust
andva märkega) Marko Moora
R-Jaamadel kauplemiseks
Puka vallas, Kolli külas ja OÜ-l
Rome TK kauplemiseks Puka
alevikus, Otepää mnt 14.
6. Anti nõusolek Vaardi külas
asuva Kompuse katastriüksuse jagamiseks Kompusemetsa
41,54 ha ja Kompuse 26,88 ha.
7. Väljastati Karl Kiivitile
projekteerimistingimused kuuri
ehitamiseks.
8. Määrati kindlaks Purtsi külas asuvate Tõnis Leoskile ja
Andre Aavale kuuluvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa
ligikaudne suurus ja piiride
kulgemine.
9. Kinnitati kompensatsioonisummad õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks
Soontaga külas asuva endise
Lätte A-15 ja Komsi külas asuva endise Otti 6b talumaade eest
ning Pühaste külas asuva endise
Vastse-Laane talu vara eest.
10. Määrati hooldajad sügava
ja raske puudega inimestele.

Puka vallavolikogus
29. augustil
1. Kinnitati eelarve muudatused.
2. Arutati Valgamaa Päästeteenistuse Puka komando avaldust abi saamiseks nende kasutuses olevate ruumide remondi
teostamiseks. Otsustati leida
võimalusi toetamiseks ja abistamiseks remondi teostamisel.
3. Tutvuti Komsi külas asuva avariiohtliku ja elamiskõlbmatuks
muutunud 8 korteriga elamu
ülevaatuse käigus koostatud ekspertiisiaktiga. Vallavalitsus leiab

võimalused paigutada nimetatud
elamus elavad elanikud teisele
elamispinnale.
4. Rõngu vallavolikogu ettepanek Võrtsjärve piirkonna planeeringualal Rannu, Rõngu ja
Puka valla maadel lugeda metsad kaitsemetsadeks ei leidnud toetust.
5. Puka vallas Põru külas asuvate talude elektrifitseerimise küsimusega tegeleb edaspidi vallavalitsus.
Täna, 26. septembri vallavolikogu istungil tuleb arutusele:
1. Eelarve muudatuste kinnitamine.
2. Jaoskonnakomisjoni esimehe
ja liikmete nimetamine.
3. Puka vallavolikogu 09.05.
2002 määrusega nr 8 kehtestatud «Toimetulekutoetuse taotlemise, määramise ja maksmise
kord ja tingimused Puka vallas»
põhiseaduse ja seadusega kooskõlla viimine.

Palupera
vallavalitsuses
1. Anti korraldus väljastada
ehitusluba Hanno Murrandile
elamu ehitamiseks ja ASile
EMT 80 m antennimasti ehitamiseks.
2. Nimetati 12,24 ha suurune
maa-ala Uibo maaüksuseks.
Maa ostueesõigusega erastajaks
Mait Rahi.
3. Anti korraldus Nõuni külas
Müüri maaüksuse tagastamiseks võrdsetes mõttelistes osades Helvi Tederile ja Vello
Tederile.
4. Nimetati Nõuni külas 11,97
ha suurune maa-ala Kõrtsi
maaüksuseks. Maa ostueesõigusega erastajaks Avo Toom.
5. Anti korraldus tagastada
Mäelooga külas 31 954 m² suurune maa-ala Juhan Pettaigile
ja Kalju Pettaigile võrdsetes
mõttelistes osades.
6. Anti korraldus tagastada
Valve Parikule Vana-Tsura
maaüksus suurusega 6,56 ha.
7. Määrati kompensatsioonid tagastamata jäänud vara eest Eda
Liinile,Tiina Kübarile, Ülo
Liinile, Helda Kärmasele,
Mary M. Suigussaarele, HelgiMarie Riivikule ja Mae
Juskele.
8. Määrati kuuele sügava ja
raske puudega inimesele
hooldajad.

Palupera
vallavolikogus
1. Kinnitati 22. augustil 2002
toimunud enampakkumise tulemuste alusel vabadele maadele
erastajad alljärgnevalt: 1) Vaba
maatükk nr 90V – FIE Tõnu
Tiisler; 2) vaba maatükk nr 94V
– PPF Nurme OÜ; 3) vaba
maatükk nr 84V – Johannes
Värva Kruusamäe talu; 4)
vaba maatükk nr 91V/U –
Tasemix OÜ; 5) vaba maatükk
nr 83V – OÜ Vevasi; 6) vaba
maatükk nr 81V – Lille Lindmäe Alalooga talu.
2. Võeti vastu otsus Nõuni keskasula reovee biopuhasti maa-ala
taotlemiseks munitsipaalomandisse.
3. Otsustati finantseerida osaühingut Palu Teenus Palupera
valla veesüsteemide rekonstrueerimiseks 2 096 000 krooniga.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub täna, 26. septembril.

Otepää
vallavalitsuses
1. Väljastati ehitusload: ASile
Pühajärve Puhkekodu veekeskuse ja hotellikorpuse laienduse ehitamiseks Sõjatamme
maaüksusele Pühajärve külas;
Valga Teedevalitsusele teehoiuvälisteks töödeks, katte
taastusremondiks, rajatiste rekonstrueerimiseks ja jalgtee ehituseks Otepää-Kääriku-Kurevere
maantee kilomeetritel 0–11,32;
Mati Ormile saun-suvila ehitamiseks Metsaveere maaüksusele Kastolatsi külas; Mati Ormile majandushoone ehitamiseks
Metsaveere maaüksusele Kastolatsi külas; EO ÕTK Tehvandile K-90 hüppemäe juurdepääsuteede ehitamiseks Tehvandi maaüksusele Nüpli külas;
Reino Ahvenale kahe suvila
ehitamiseks Oru maaüksusele
Pühajärve külas; Paul Toomasele suvila ehitamiseks VäikeTorni maaüksusele Kääriku
külas; EO ÕTK Tehvandile
suusastaadioni sissepääsu
ehitamiseks Tehvandi maaüksusele Nüpli külas; EO ÕTK
Tehvandile K90 suusahüppemäe kompleksi ehitamiseks
Tehvandi maaüksusele Nüpli
külas; ASile Oteks vaibatööstuse tootmishoone laienduseks
Võru mnt 3 maaüksusele;
Otepää vallavalitsusele Otepää gümnaasiumi spordisaali
ehitamiseks Koolitare 5 maaüksusele.

2. Väljastati projekteerimistingimused: Taivo Vähile saunsuvila projekti koostamiseks
Suure-Juusa maaüksusel Sihva
külas; Väino Pallile elamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks Kase maaüksusel Nüpli külas; Paul Toomasele suvila
projekti koostamiseks Väike-Torni maaüksusele Kääriku külas;
ASile Blanked Eesti vana kaubamaja majutus-toitlustushooneks ümberehituse projekti
koostamiseks Tartu mnt 4
maaüksusel; ASile Blanked Eesti kaupluslao parkimismajaks ja
töökojaks ümberehituse projekti
koostamiseks Tartu mnt 4
maaüksusel.
3. Väljastati kasutusload: OÜle
Rimo Varuosad kuuluvale kuivatile Pühajärve külas; OÜle
Andu Turismitalu kuuluvale rekonstrueeritud puhkemaja peahoonele Pedajamäe külas; OÜle
Andu Turismitalu kuuluvale rekonstrueeritud saun-majandushoonele; Otepää vallavalitsusele kuuluvale maa-alusele veemahutile Lipuväljak 24a maaüksusele, spordiväljakule Valga mnt
1c maaüksusele, asfaltkattega
parklale Tartu mnt 1 maaüksusel.
4. Tunnustati Nüpli külas asuva
majutusettevõtte Pohlametsa
Puhkemaja vastavust puhkemajale esitatavatele nõuetele.
5. Väljastati kauplemisluba OÜle
Imbi Ait toidukaupade, tubakatoodete ja alkohoolsete jookide
jaemüügiks aadressil Lipuväljak
13a; FIE Toivo Kaldmäele mootorsõidukijuhtide koolituseks.
6. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Kaasiku maaüksus Märdi külas Heino Viksi ja
Vilma Zoppi kaasomandisse; Alliku maaüksus Truuta külas Ado
Palki omandisse.
7. Otsustati pidada võimalikuks
moodustada Taga-Kaurutootsi
katastriüksuse piires uued
katastriüksused: Taga-Kaurutootsi ja Metsa-Kaurutootsi;
Trukitse katastriüksuse piires
uued katastriüksused: Trukitse ja
Väike-Trukitse; Pedajamäe
katastriüksuse piires uued
katastriüksused: Pedajamäe ja
Kullimäe.
8. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks alljärgnevatele
isikutele: Marve Kibena, maaüksuse asukoht Truuta küla Marve
maaüksus, suurus 3,35 ha; Karl
Karm, maaüksuse asukoht Uus tn
2 Otepää linn, suurus 585 m²;
9. Võeti vastu Pühajärve külas
Savikoja ja Sulaoja kinnistute
detailplaneering.

E - R kell 9-16
Info ja kojukutsed
tel 55 774 või 051 56 672

SAMAS

MÜÜGIL KASUTATUD TEHNIKA

Otepää valla
detailplaneeringutest
• Otepää vallavolikogu
22.08.2002 otsusega nr 1-4/34
võeti vastu Nüpli külas
Pühajärve-äärses osas
Otepää Turismiküla detailplaneering. Nimetatud
maa-alale on planeeringuga
ettenähtud golfiväljaku ja
teemapargi rajamine.
Avalik väljapanek toimub
1.-15.oktoobrini 2002, avalik
arutelu toimub 22. oktoobril
kell 15.00.
• Otepää vallavalitsuse
12.09.2002 korraldusega nr
2-4/601 võeti vastu Pühajärve külas asuvate Savikoja ja
Sulaoja kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ca 6,2 ha suurusel maa-alal kruntideks jagamine. Planeeringu lahendus
on antud võimalikult looduslähedane ja arvestab olemasolevaid võimalusi.
Avalik väljapanek nimetatud planeeringu osas toimub
21. septembrist 7. oktoobrini
2002.
Avalik arutelu toimub 7.
oktoobril 2002 kell 15 Otepää
vallavalitsuses.
• Otepää vallavalitsuse
12.09.2002 korraldusega nr
2-4/603 algatati Otepää linnas Lipuväljak-Pärna-LilleVirulombi tänava kvartali
detailplaneeringu muutmine Lipuväljak 9 ja Virulombi 1 osas. Detailplaneeringu eesmärk on muuta
Lipuväljak 9 ja 9a ning Virulombi 1 kruntide ehitusõigust.
AIRE PRIKS,
Otepää vallavalitsuse
maanõunik

Palupera valla
detailplaneering
20. septembril toimunud vallavalitsuse istungil kooskõlastas Palupera vald Nõuni külas Miku kinnistu nr
8944 detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on maaala jagamine kruntideks. Detailplaneeringu käigus moodustatakse kaks katastriüksust: Uue-töökoja (1262
m²) ja Miku (1170 m²) sihtotstarvetega ärimaa.

Nõuni raamatukogu
kutsub internetti

KODUMASINATE REMONT
Otepääl Valga põik 3

Teated

Oktoobrikuus
igal õhtul kell 19-20
HAPPY HOUR!
alkohoolsed
Oti pubi pakub jätkuvalt
joogid
soodushindadega
–50% odavamad

Septembrikuus paigaldati
Nõuni raamatukogusse ka
teine arvutitöökoht, et soovijad saaksid tasuta interneti
püsiühendust kasutades oma
makseid teostada, infot
hankida jm. Nõuni rahvas,
kasutage võimalust raamatukogu lahtioleku aegadel!

päevasööke ja -jooke
EMT Päidla mast

Otepää Päevakeskus võtab tööle
tegelusspetsialisti erivajadustega noortele.
Eeldame pedagoogilist haridust.
Avaldused koos CV-ga esitada 12.okt.
Otepää Sotsiaal-ja tervishoiuametisse
Otepääl avatav hooldekodu vajab
hooldusõdesid ja koristajat.
Avaldused palume esitada 4.oktoobriks
Otepää Päevakeskusesse.

Laupäeval 5. oktoobril algusega kell 11
toimuvad Pühajärve Puhkekodu pargis
puude istutamise ja pargikoristuse

TALGUD
Talgulistel on võimalus:
• istutada nimeline puu
• tutvuda teostatud kujundustöödega
• tutvuda ehitatava tervisekeskuse projektiga
• osaleda veebruaris valmiva ujula priipääsmete loosimisel
• osaleda tasuta paadisõidul Pühajärvel
• osaleda mõnusal talgute lõpetamisel pubis

Võimaluse korral võtta kaasa labidas või reha.
PÜHAJÄRVE PUHKEKODU

OTEPÄÄ LOODUSPARK

hakkab tööle hiljemalt 30.
septembril.

Puka sügislaat
toimub 12.oktoobril algusega
kell 9 Puka rahvamaja esisel
platsil. Ootame rohkearvuliselt ostjaid ja müüjaid.

Pühapäevakool
13. oktoobril kell 13 alustab
Maarja koguduse pühapäevakool oma tegevust Otepää
kirikumõisa ruumides.
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Lipuväljak 22a asuvas
kasutatud riiete poes
võtame endiselt
KOMISJONIMÜÜKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hälle
beebivoodeid
beebikärusid
jalutuskärusid
turvahälle
turvatoole
käimistoole
söötmistoole
jne...
ka muid tööstuskaupu

NB! Müüki ei võta riideid!
Info telefonil 052 27 455
või tule kohale Lipuväljak 22a II korrusel.

OÜ Elva Tehno
sõidu- ja pakiautode,
haagiste,
traktorite ja
mootorrataste

TEHNILINE
ÜLEVAATUS
Kirde põik 8,
Elva (endise EPT hoovis)

E  R 8 - 19
L  P 9 - 15
Tel (07) 381 183

Otepää Kinnisvara
Kinnistud, talud, krundid, korterid
Otepääl ja lähiümbruses:
1. Talu Sangastes, H: 85 000.2. Suvila Tõuka järve ääres
3. Krunt Otepää kesklinnas, Pühajärve teel, 722 m², kommunikatsioonid, hoonestatud, H: kokkuleppel
4. Elamumaa Otepää kesklinnas, 1000 m²
5. Suvilakrunt Nõunis, H: kokkuleppel
6. Nõunis Roni talumaa 8,7 ha, H: 300 000.7. 2 kinnistut Paluperas, 2 ha hoonestatud, H: 160 000.ja 1,64ha arhailised maakivi varemed ja keldrid H: 120 000.8. Palkhoone Kuutsemäe kompleksis, H: 450 000.9. Vidrike kauplus-elamu, 2,59 ha, H: 450 000.10. Maja Valga maanteel, H: 500 000.11. Suvilakrunt Pühajärve piirkonnas, 4 ha, H: 205 000.12. Kauplus-elamu Otepääl, 750 000.13. Uibo-Kõverjärv, 28ha, hoonestatud, H: 1 950 000.14. Kinnistud Turu järve ääres, 4,5 km Otepäält, 1,6ha, H: 220
000.15. Toome talu, 1km Otepäält Palupera suunas, 4 ha, saun,
garaaz-baar, tiik, lähedal Jaanuse järv, H: kokkuleppel
16. Suvila Inni järve ääres (valminud 2000.a)
17. Korter Otepäält 7km, 100 m², järveni 150m, H: 51 000.18. Krunt Paju tn-l, 1700 m², H: 170 000.19. Maja Otepää kesklinnas, Munamäe 4, H: 400 000.20. Talu Otepää lähedal, 6,6 ha, lähedal Marjamägi, maratonirada, H: 300 000.21. Talumaa Elva jõe ääres, Otepäält 6 km Tartu suunas, H: 80
000.22. 3toaline korter Otepää kesklinnas, 80m2, H: 260 000.23. Kiltre Suurtalu, 56ha, vesiveski, H: 800 000.24. Maja Otepää kesklinnas, 1600 m², sobib äripinnaks
25. Maja Otepää kesklinnas
Ostame või üürime ahiküttega ja mugavustega kortereid.
OTEPÄÄ KINNISVARA FIE Inna Velt Mäe 11, Otepää 67403
GSM: 051 58137
Tel/Fax: (076) 63 700
e-mail:
innavelt@hot.ee

AS Kesk-Eesti Arenduskeskuse KEA Erakooli

VALGA ÕPPEKESKUS

(koolitusluba nr 1440 HM/09.05.01)
• Toiduhügieeni koolitus – 8h, oktoobris
• Enesekontrolli rakendamise põhimõtted
toidu käitlemisel – 8h, oktoobris
• Räägi ja kirjuta õigesti – 8h, 15.10.2002
• Raamatupidajate ametialase pädevuse tõstmine I ja II moodul
– 48h, 27.09.2002-28.01.2003 ja 07.02.-16.05.2003
• Suhtlemine organisatsioonis – 16h, grupi komplekteerumisel
• Läbirääkimisprotsess – 16h, grupi komplekteerumisel
• Inglise keel – 60h, 04.10.2002-01.02.2003
• Saksa keel – 60h, 04.11.2002-07.01.2003
• Eesti keel võõrkeelena – 60h, grupi komplekteerumisel
• Arvutikursused (algajatele ja edasijõudnutele) – 50h ja 25h, 02.-20.12.2002
• Projektijuhtimine MS Project baasil – 20h, 02-20.12.2002
• Müügisekretär – 520h, alates 21.10.2002
• Väikeettevõtja – 400h, alates 25.11.2002
• Tööotsing – 80h, 14.-25.10. ja 11.-22.11.2002

Info ja registreerimine: tel (076) 69 250 e-mail: sade@kea.ee
Asukoht: Kuperjanovi 79 (6 korrus), 68207 Valga

Seoses tegevuse laiendamisega vajatakse OÜ Modelix Puit
Otepää saekaatrisse kvalifitseeritud tööjõudu.

Pakume:

 töö kaasaegsetel seadmetel
 konkurentsivõimeline palk tükitöö alusel

Nõutav:

 erialane väljaõpe või eelnev töökogemus
 ausus ja kohusetundlikkus

INFO tel. 051 66 430
tel./faks 076 54 387
e-post: modelix@modelix.ee
Valga MK, Otepää, Alajaama
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OTEPÄÄ REISIBÜROO

Otepää vineeritehas on vineeritootmisega tegelev
rahvusvaheline 120 töötajaga ettevõte
otsime oma meeskonda

TREIAL-TERITAJAT
kelle tööülesanneteks on:
• metallitreitööde teostamine
• spooni ja vineeri valmistamiseks kasutatavate lõikenugade (spooni treipingi, giljotiinide, hakkurite terad) teritamine ja nende vahetamise teostamine puidutöötlemisseadmetel
• teritus ja metallitreipinkide hooldus- ja remonttööd
Töö eeldab:
• vastaval kutsealal vajalike oskuste, teadmiste ja isikuomaduste
olemasolu s.t. kutsealast meisterlikkust
• tööalast vilumust ja kogemust
• arenenud vastutustunnet ning koostöövalmidust
• valmisolekut töötada vahetustes
Kasuks tuleb:
• valmisolek kutsealaste oskuste ja teadmiste edasiandmiseks
• lisaoskuste ja -teadmiste olemasolu puidutöötlemisseadmete mehaanika poolelt
Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise võimalust kaasaegses rahvusvahelises ettevõttes
• pidevat enesetäiendamise võimalust
• konkurentsivõimelist palka tootmisettevõttes

CV palgasooviga saata hiljemalt 7. oktoobriks postiaadressile FSS Plywood AS, Tehase 2, 67404 Otepää,
faksile (076) 79 101 või e-mailile fss@fss.ee

Otepää vineeritehas on vineeritootmisega tegelev
rahvusvaheline 120 töötajaga ettevõte

Otepää vineeritehas
soovib leida
transporditeenuse
pakkujat, kes saab
teostada regulaarselt
töötajate vedu
marsruudil Otepää Rõngu - Otepää.

• LIIKLUSKINDLUSTUS
Võimalus valida omale SOODSAIM Sampo,
Salva, Inges ja Ergo kindlustuse vahel
ning muuta lepinguid.
Pensionäridele ja invaliididele 5 - 40% soodustust

• VARAKINDLUSTUS
Salva

Ootame transpordivahendi
kirjeldust ning hinnapakkumist hiljemalt 7. oktoob–
riks 2002 postiaadressile
FSS Plywood AS,
Tehase 2, 67404 Otepää,
faksile (076) 79 101 või
e-mailile fss@fss.ee

Küsimuste korral helistada tel (076) 79 105

Küsige meilt hinnapakkumist
enne poliisi pikendamist!
•
•
•
•

LAEVA- ja LENNUPILETID
REISIKINDLUSTUS
KUULUTUSED AJALEHTEDES
RAHVUSVAHELINE LIIKLUSKINDLUSTUS e. Roheline kaart

LIPUVÄLJAK 11 Otepää
E-R 9-16 ( lõuna 12-13 )
Tel 54 060 või 050 55 545
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otsime oma meeskonda

AUTOMAATIK-ELEKTRIKUT
kelle peamiseks tööülesandeks on:
automaatika- ja elektriseadmete paigaldamine, seadistamine ja käit
Automaatik-elektrik tunneb automaatika- ja mõõteseadmete töö
põhimõtteid, kasutamist ning automaatjuhtimise aluseid. Oma töös
juhindub erialal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest,
standarditest ja juhenditest.
Töö eeldab:
• infotöötluse ja -edastamise põhimõtete tundmist
• tehnilise dokumentatsiooni lugemise, tõlgendamise ja koostamise
oskust
• kohuse- ja vastutustunnet, emotsionaalset tasakaalukust
• vajadusel valmisolekut töötamiseks vahetustes
Kasuks tuleb:
• inglise ja/või soome keele oskus
• arvuti kasutamise oskus
• lisaoskuste ja -teadmiste olemasolu seadmete mehhaanika poolelt
Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise võimalust kaasaegses rahvusvahelises ettevõttes
• pidevat enesetäiendamise võimalust
• konkurentsivõimelist palka tootmisettevõttes

TÄIENDÕPPE ERAKOOL KARINER KORRALDAB
5. OKTOOBRIL OTEPÄÄ GÜMNAASIUMIS KOOLITARE 5
ALGUSEGA KELL 11.30 ÜHEPÄEVASE TOIDUHÜGIEENIKOOLITUSE
JAEKAUBANDUSE JA TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖTAJATELE.
Lektor on Harjumaa ja Tallinna Tervisekaitsetalituse inspektor.
Osavõtutasu 400 krooni.
Kursusel käsitletakse ka tunnustamise ja enesekontrolli dokumentide koostamist!
Koolituse läbinud saavad tunnistuse.
Registreerumine (vajalik) tel 0 62 59 588, 051 21 539, 050 39 481

NB! OÜ

Kariner pakub firmadele tunnustamise ja enesekontrolli dokumentide
täiskomplekti koostamise teenust.

CV palgasooviga saata hiljemalt 7. oktoobriks postiaadressile FSS Plywood AS, Tehase 2, 67404 Otepää,
faksile (076) 79 101 või e-mailile fss@fss.ee
Mälestust Sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Kodusoojus, arm ja hellus meile
hinge Sinust jäid.

ALFRED KROON
23. IX 1907-2. VIII 1996

RAIVO NOORHANI

OSTAB:

31. XII 1936 - 6. IX 2002

LEON ORLO
4. I 1926 - 1. IX 2002

Metsakuiva kuusepalki
Kahjustusega värsket kuusepalki
(vaigupesad, põdrakahjustus)
¸ alates 18 cm, hind kuni 450.-

¸ alates 14 cm, sirge, hind kuni 400.Transpordivõimalus.

On tundeid, mis ei saanud surra,
on mälestusi, mida aeg ei murra.
Mul meelen kuldne kodukotus,
ma sageli näen und veel sest,
kos õndsa esä kallis kotus
mo varjas väikest latsekest.

Hall-lepa palki

Südamlik kaastunne
Eduard Pähno
perekonnale

INFO tel. 051 66 430
tel./faks 076 54 387
e-post: modelix@modelix.ee
Valga MK, Otepää, Alajaama

95. sünniaastapäeval ja
6. surma-aastapäeval mälestavad abikaasa ja tütred peredega.

Kallist

ANTS MITTI
mälestavad kolmandal surmaaastapäeval ema, abikaasa,
poeg Ervin perega
ja poeg Kunnar

RICHARD PÄHNO
kaotuse puhul
Kopli 1a majanaabrid

Päike, kuu ja tähevalgus
sinu kalmu kullaku.

LEO VÄÄRSI
OSTAN 40 cm kuivi lõhutud KÜTTEPUID ja
vanema PALKAIDA äravedamiseks.
Soovitavalt koos ülespanekuga Otepääl.
Info tel 050 54377

29.X 1921–10.IX 1972
mälestavad lesk ja tütred
peredega
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INGLISE KEEL TÄISKASVANUTELE (õp. Ursula
Erik)
algab 1. oktoobrist.

TOIVO VENDER

ÕIGUSBÜROO OÜ

T 18.15 natuke õppinud
K 18.15 rohkem õppinud
20.00 kõnelejad
N 18.15 päris algajad (nullist)

KONFIDENTSIAALNE

- PROFESSIONAALNE -

OPERATIIVNE

PÜSILEPINGU ALUSEL
FIRMA- ja PEREJURISTI TEENUSED

Õppus kestab 75 min., maksab
30.- või 4x25.- Info tel 55500
Alates 1. oktoobrist
alustab tööd uus

KLIENDILEPINGU ALUSEL ESINDAMINE:

kasutatud riiete kauplus

Kriminaalõigus

«Teine Ring»

Karistusõigus

Lipuväljak 24

Tsiviilõigus

Avatud:
E, K, R kell 9 - 16
T ja N kell 11-18
L kell 9-14

Äriõigus
Haldusõigus
Täitevõigus
Keskkonnaõigus

Pakun tööd:

Tolli- ja maksuõigus

 ketassaeraami operaatorile
 palkmaja meistrile
 ehitustöölistele
 tislerile

Kindlustusõigus
Konkurentsiõigus

CV koos palgasooviga
saata OÜ Hiiesalu Grupp
Valga Mk Nõuni 67501
või e-mailiga: hiiesalu@hiiesalu.ee

Autoriõigus
Rahvusvaheline õigus
Migratsiooniõigus
Võlanõuded/inkassoteenused

ANNE ÕIGUSBÜROO
Tartu, Sõpruse pst.2,
tel (07) 400 202
Õigusabi eraisikutele ja
äriühingutele tsiviilasjades.
Sõlmime äriühingutega ka
juriidilise teenindamise
püsilepinguid soodsatel
tingimustel.

RAADIOINTERNETI LAHENDUSED
INTERNETIÜHENDUSTE JAGAMINE
KASUTATUD SÜLEARVUTID
ARVUTITARVIKUD
www.hot.ee/sjk
e-post sjk@hot.ee

ILUTUBA
KOSMEETIK
MANIKÜÜR
PEDIKÜÜR

T N R 9  17
K L 10  14
õpilastele näopuhastus 75 kr
Tel 052 52 942

• Võtan väikse kutsika või
noore koera
Müüa
•9 kasti keraamilist
plaati, 1m² hind 99 kr
•rõduuks (95x210cm)
•aken (86x58cm, aknaklaasi hinnaga puitaknad)
•parkett
•1 kott tsementi
Tel, fax (076) 63 700,
051 58137, innavelt@hot.ee

Müüa kasutatud katuseplekki, bullerjan jne. Tel 67 425; 051 78 451.
Otsin ehitustöölisi. Tel 052 51936

Karupesa restoran Otepääl
pakub lisaks oma heale A´La Carte menüüle
peo- peie- ja sünnipäevalaudu
nii oma restoranis kui ka tellija ruumides.
Toitlustame ka suuri gruppe, selleks on eraldi
menüü.
Iga sündmus on ainulaadne ning seepärast
kuulaksime kõigepealt ära Teie soovid.
Helistage meile ja me räägime kõigest
lähemalt!

Telefon: +372 76 61 879
Fax: +372 76 61 871
Lipuväljak 13/303
67405 Otepää
e-mail: tvlawoffice@hot.ee
Registrikood: 10853212
Käibemaksukood: EE100763564
a/a 22 1019608544 HANSAPANK

Tel 076 61 500 Scandic Hotel Karupesa
Tehvandi 1 a, Otepää
e-mail: karupesa@scandic-hotels.ee

OÜ MELLEX-AUTO teatab:
Kella 12ni tellitud kaubad kella 14ks kätte!
«AUTOMAAILMA» kliendikaardiga soodsad eripakkumised!
TERE TULEMAST!
NB! Tellimused ka telefoni teel!

MELLEX AUTOKAUBAD OTEPÄÄL
Lipuväljak 28a
Tel./faks 076/55168, GSM 05236929
e-mail:mellex@hot.ee
Müüa kaubaroller. Vaatama võib
tulla Pikk tn 14. Endla Ilves, tel 55 063

Müüa väga heas korras vankerkäru CRACO (must-kollasega), sobib sünnist alates. Tel (076) 56 267.

Hotell Bernhard pakub tööd tublile toateenijale. Tel 052 73 743.

Müüa Pukas 1- ja 2-toal. kõrvuti ahik. korterid. Tel (076) 55 536
või 053 814 518.

Ostan pianiino. Tel 055 61 320
või (076) 55 456.
Müüa 2toaline korter Otepääl.
Tel (076) 79 330.

Veoteenus GAZ-53 kalluriga.
Tel (076) 55 536 või 053 814 518.

VÄLJASÕIDUD
TEATRIKÜLASTUSED
EKSKURSIOONID
Kasuta võimalust tellida
nendeks
ja muudekski sõitudeks soodsalt järgmisi busse:
VW LT 31 kuni 14 kohta (ka välisreisid)
MB
O 303
kuni 45 kohta
Volvo Lahti 31 kuni 52 kohta
Info ja tellimine tel 051 87 306 (Andrus)
053 412 876 (Kalle)

Müüa keskmise kasvuhoone jaoks
Müüa 1989. a Audi 100 Avant. vinkelrauda (T-profiil) 5 m. Hind
Tel 052 11 919.
kokkuleppel. Tel 55 414.

ESNO Otepää OÜ
Soovin osta talumaja, kuhu vanainimene võib sisse elama jääda.
Tel 055 522 436.

