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Pühajärve kool pälvis
keeleprojekti tunnuskirja
Haridus- ja teadusministeeriumis toimus
12. märtsil vastuvõtt, kus
anti üle keeleprojektide
tunnuskirjad neljale
koolile: Kääpa põhikoolile, Pühajärve põhikoolile, Tõstamaa gümnaasiumile ja Raatuse gümnaasiumile.
Lisaks pälvis tunnuskirja
internetiportaal Miksike.
Vastuvõtul võtsid sõna
Sokratese Eesti büroo esimees
Rait Toompere ja haridusminister Mailis Rand.
Tutvustasime oma projekti,
mis põhines Pühajärve–Skutskäri sõprussuhetel ja koduuurimustel. Esinesime eesti ja
rootsi keeles, tutvustades oma
töid lähemalt. Meie etteaste lõpetas Ene-Mall Vernik-Tuubel.
Pühajärve põhikooli keeleprojektis osalesid 9. klassi õpilased Heiko Teder, Margit Saar,
Kadri Orav, Indrek Noorsalu,
Egle Täär, Markus Eerik Mändmets, Roland Seer, Kersti
Mootse ja juba meie kooli lõpetanud Maarja Raave, Annika Paju
ning Aule Reijo. Projekti juhtis
õpetaja Ene Kelder.
Peale ametlikku osa saime
vestelda Rootsi saatkonna nõu-

neljapäeval
Te a d m i s e k s
Tooge ohtlikud
jäätmed
vastuvõtupunkti
Otepää turuplatsil asub
ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt, kuhu eraisik saab tasuta ära anda patareisid,
akusid, elavhõbedalampe,
värvi- ja lahustijäätmeid,
aegunud ravimeid, putukamürke, vanu telereid.
Vastuvõtupunkt on avatud
teisipäeval kell 9-12 ja neljapäeval kell 15-18.
Äriühingutel tuleb ühendust võtta aktsiaseltsiga
Epler&Lorenz aadressil
Ravila 75, 51014 Tartu,
telefon (07) 421 398.

Olmejäätmete
äravedu saab tellida
kahelt firmalt
Vastuvõtul haridus- ja teadusministeeriumis: Pühajärve põhikooli õpilased (vasakult): Kersti Mootse,
Margit Saar, Egle Täär, Kadri Orav, direktor Miia Pallase. Teine rida (vasakult): Ene-Mall Vernik,
Ene Kelder, Markus Eerik Mändmets, Roland Seer, Heiko Teder, Indrek Noorsalu.
niku härra Andersseniga, kes oli
vastuvõtule tulnud just Pühajärve kooli projekti pärast. Teda
huvitasid meie muljed Rootsis
veedetud ajast ja rootsi keele
õppest.
Tunnuskirjaga kaasnes ka rahaline preemia koolile, mille
abil kavatseme edasi arendada

sõprust Rootsi kooliga.
Tagasiteel bussis valitses rõõmus meeleolu – tundsime
uhkust, et olime millegi väärtuslikuga hakkama saanud.
Tööd alustades ei osanud keegi
arvata, et see saab nii kõrge tunnustuse osaliseks. Mulle oli osalemine projektis huvitavaks koge-

museks – sain julgust ja palju uusi
elamusi. Samuti andis keeleprojekt mulle mitu toredat sõpra Rootsimaalt. Veendusin, et võõrkeeleoskus avardab silmaringi. Kui
vähegi võimalik, tahan ka tulevikus sellistes projektides osaleda
ja soovitan seda teistelegi.
KERSTI MOOTSE
Pühajärve PK 9. kl

Talvepealinna lõpetamine ei viinud lund
Talvepealinna ametlik lõpetamine Eesti
teiste teemapealinnade osavõtul toimus 8.
märtsil Otepääl. Osalesid suvepealinna Pärnu, kevadpealinna Türi, pärispealinna
Tallinna esindajad ning talvepealinlased.
Traditsiooniliselt oli kavas suusamatk
Kekkose rajal. Igast teemapealinnast läks
rajale esindusvõistkond. Kääriku suusastaadionil pidas matkajaile innustava
avakõne Toomas Savi, kes hiljem suusamatka 7. kilomeetril avas 25m kõrguse Harimäe
vaatetorni.
Suusamatka lõpus loositi stardinumbrite
põhjal välja hulgaliselt auhindu, eriauhindu

olid välja pannud ka teemapealinnad.
Originaalseima suusakostüümi auhinna
võitis pärispealinna delegatsioon. Eelmisel
aastal võitis selle tiitli kevadpealinna esindaja.
Talvepealinna lipp langetati Otepää keskväljakul kell 18. Ametlik lõputseremoonia
toimus sel aastal Setanta pubis. Otepää
vallavanem Aivar Nigol tegi teatavaks
«Talvepealinna» konkursi võitjad, kes selgitati välja turistide täidetud küsitlusankeetide alusel. Parimad teenindajad olid turistide arvates Pühajärve puhkekodu pubis
ja Setanta pubis, parimaks turismiobjektiks

peeti sel talvehooajal Kuutsemäe puhkekeskust. Nende ettevõtete esindajaile anti
üle meenetaldrikud «Talvepealinn 2002/
2003 parim».
Talvepealinna nime kandis Otepää sel
hooajal kuuendat korda. Esimene talvepealinna avamine suvepealinlaste osavõtul
toimus aastal 1997. Lumerohkuse, külmakraadide ning turistide poolest võib hooaja edukaks lugeda. Pealinnatiitli üleandmisega talv Otepääl aga ei lõppenud – loodus pakub endiselt magusaid hetki lumisel
maastikul.
MARE RAID,
talvepealinna projektijuht

Kultuurikeskuse
saal läbib
noorenduskuuri
Juba kuu aega käib Otepää
kultuurikeskuses remont. Sedapuhku on remondijärg jõudnud
saalini, mis värvitakse sini-valgeks. Parketi kahjustused parandatakse ning põrand lihvitakse ja
lakitakse. Tööde teostajaks on
Otepää Reiteri meistrid.
Saali remondiks on rahalised vahendid eraldatud valla eelarvest.
Kavas on välja vahetada ka kultuurikeskuse saali toolid ning lavaeesriided, kuid hetkel veel selleks vahendid puuduvad. Mööbli
ja eesriiete muretsemiseks loodetakse lisaraha saada erinevatest
projektidest.
Möödunud aastal sai värske ilme
saali külgfuajee ning mõne aasta
eest vahetati 1. korruse aknad
ning välisuksed.

Olmejäätmete äravedu
teostavad Otepää valla territooriumil järgmised ettevõtted:
Cleanaway Tartu AS (endine AS SAB), aadress: Betooni 4, Tartu. Klienditeeninduse
telefon (07) 424 225.
Ragn-Sells Eesti AS,
aadress: Metsa 23, Valga.
Klienditeeninduse telefon
(076) 69 180, faks (076) 69 181,
tasuta infotelefon (0) 800 2800.

Hulkuvad koerad
20. märtsil toimus Otepää
linnas hulkuvate koerte püüdmise aktsioon. Kinni püüti
kaks koera. Infot kinnipüütud
koerte kohta saab telefonil
(076) 43 603 või (076) 55 581.
Pilte kinnipüütud loomadest
on võimalik näha Valga linna
hulkuvate koerte varjupaiga
interneti kodulehelt, mis
asub: www.valgalv.ee

Loodushoiutoetustest
Otepää
looduspargis
Otepää Looduspark ootab
taotlusi loodushoiutoetuse
saamiseks kuni 10. aprillini.
Kaasa võtta maakasutuse
õiguslikku alust tõendav dokument ning hooldatava ala
skemaatiline kaart.
Loodushoiutoetus on rahaline abi, mida antakse kaitsealal asuvate väärtuslike
aru-, luha-, soostunud ning
sooniitude hooldamis- ning
taastamistööde
teostamiseks.
Täpsemat infot saab
Otepää Looduspargi kontoris Kolga tee 28 või telefonil (076) 55 876.

Konkurss
kultuurikeskuse
kunstilise juhi
ametikohale
Otepää kultuurikeskus
kuulutab välja konkursi
kunstilise juhi ametikohale.
Avaldus ja CV palun saata Otepää kultuurikeskusesse aadressil Virulombi 2,
67 404 Otepää hiljemalt 14.
aprilliks. Info tel 050 62 764.
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Otepää vallavolikogus on
menetluses kolm uut eeskirja
Valimiskarussell on selleks
korraks jälle pöörded maha
saanud ja ees seisab tõsine töö,
et lubatut ellu viia. Tahaksin
südamest tänada valijaid, kes
andsid oma toetuse ja usalduse
uuele erakonnale Res Publica nii
kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Soovime teha kõik selleks, et
usaldust igati õigustada.
Res Publica tunnusjooneks on
eelkõige avatus ja sellest
põhimõttest lähtume ka kohalikul tasandil.

Avaliku korra eeskirjast
suviste suurürituste eel
Ilma rahvapoolse tagasisideta
ei ole poliitikutel arusaamist
inimeste tegelikest vajadustest,
seetõttu peangi äärmiselt
oluliseks Otepää vallaelanike
regulaarset informeerimist eelnõudest, mis puudutavad otseselt meid kõiki.
Avalikust korrast, massiüritustest ja nendega seotud probleemidest on Otepääl olnud
palju juttu, kuid konkreetsete
eelnõudeni ei ole asi jõudnud. Tä-

naseks on vallavolikogus läbinud
esimese lugemise Otepää valla
avaliku korra eeskiri. Ootame
täiendusi ja vallaelanike ettepanekuid. Eeskirja eelnõuga
saab tutvuda valla kantseleis ja
interneti dokumendiregistris
http://dok.otepaa.ee/
Avaliku korra eeskirja eelnõu
sisaldab avaliku korra õiguslikku reguleerimist ja kauaoodatud massiürituste läbiviimise
korda. Kuna Otepää on turismi
ja puhkemajanduse kants, on ka
suurüritused ning nendega seonduvad probleemid alati päevakohased. Suvi seisab peatselt
ukse ees ja kaugel pole enam
rannapidu Beach Party. Loodan,
et vastuvõetav avaliku korra eeskiri toob selgust ja kergendust ka
sellega seotud probleemidesse.

Hulkuvate koerte probleem hakkab lahenema
Teine väga oluline probleem on
olnud hulkuvate koertega ja selle
reguleerimiseks on samuti
valmistatud ette koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis on lä-

Detailplaneeringud
Otepää vallas töös olevad planeeringud
Otepää vallavolikogu 27. 02.
2003 otsusega kehtestati
Pühajärve rannapargi ja
ranna detailplaneering.
Detailplaneeringu käigus viidi läbi ja koostati keskkonnamõjude hindamine. Planeeringuga töötati välja ürituste korraldamiseks maakasutuse
erinõuded, liiklusskeemid ja
kasutatavad keskkonnakaitsemeetmed.

binud volikogus esimese lugemise. Tutvuda saab eelnõu projektiga valla kantseleis ja interneti
dokumendiregistris http://
dok.otepaa.ee/
Volikogus on läbinud esimese
lugemise ka Otepää valla ehitusmäärus, millega saab tutvuda
samuti nagu eelkirjeldatud eelnõudega.

Ootame vallaelanike
ettepanekuid

Otepää vallavolikogu 20. 03.
2003 otsusega kehtestati Veski spordibaasi kinnistu detailplaneering.
Planeeringuga korrastatakse olemasolevad ehitised ja
Kaarna järve ujumiskoht,
nähakse ette puidust väikehoonete ja tehnovõrkude rajamist majutusteenuste pakkumise eesmärgil.

Äärmiselt oluline on tagasiside vallaelanikelt ja seepärast
kutsun kõiki üles esitama oma
ettepanekuid eelnõude osas. Ettepanekud saate saata e-maili
jaanus.barkala
aadressil
@otepaa.ee või tuua Otepää valla kantseleisse.
Samuti on kõik vallaelanikud
oma ettepanekute ja arvamustega teretulnud volikogu esimehe vastuvõtule igal esmaspäeval
kell 13–16.
JAANUS BARKALA,
Otepää vallavolikogu esimees

Otepää vallavalitsuse 19. 03.
2003 korraldusega nr 2-4/159
võeti vastu Linnamäe kvartali
detailplaneering, mis koostati
olemasoleva olukorra fikseerimiseks ja kitsenduste ning piirangute väljaselgitamiseks.
Maa-ala soovitakse taotleda
munitsipaalomandisse. Linnamäe kvartali detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 7.21.aprillini. Avalik arutelu

Ametlik info
Otepää vallavalitsus
1. Väljastati projekteerimistingimused Mait Maarendile
veehaarde puurkaevu ehitusprojekti koostamiseks Pedja
maaüksusel Pedajamäe külas;
ASile Eesti Energia JV
Kuldar Aaviku liitumisühenduse ehitusprojekti koostamiseks Nüpli külas; ASile
K&H Pika, Virulombi, Lille,
Munamäe ja Keskuse tänavate
piirkonna vee-, sadeveekanalisatsiooni- ja reoveekanalisatsoonitorustike ehitusprojekti koostamiseks; Tõnu
Dorchile 103-kohalise restpõrandatega lüpsilauda ehitusprojekti koostamiseks Ilmjärve külas; Heino Viikile suvila ehitusprojekti koostamiseks Koigu külas.
2. Väljastati ehitusluba OÜle
Otepää Lihatööstus Edgar
olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks autode diagnostikakeskuseks, olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks
autode pesulaks ja juurdepääsutee rekonstrueerimiseks
Vana-Otepää külas; Uku
Udumäele üksikelamu ehitamiseks Tsetkamäe I kinnistule Pilkuse külas; Rene
Schneebergile üksikelamu
ehitamiseks ja puurkaevu rajamiseks
Väike-Kuusiku
kinnistule Kastolatsi külas.
3. Otsustati kuulutada välja
riigihange «Otepää valla
tänavavalgustuse hooldamine» väljakuulutamiseta läbirääkimistega
pakkumismenetlus.
4. Tunnustati Eks Villa külalistemaja ja Lutsu talu kodumajutus.
5. Väljastati kauplemisluba
FIE Piret Uusile tööstuskaupade jaemüügiks ja sporditarvete laenutuseks aadressil

Kopli 8 Otepää linn; AS Eesti
Post Sihva ja Otepää postkontoritele
tööstuskaupade,
pakendatud toidukaupade ja
tubakatoodete jaemüügiks
aadressil Sihva küla ja Lipuväljak 24; FIE Luule Maranikule värske kala ja kalatoodete jaemüügiks Otepää turuplatsil; raamatukauplusele
Varamu Elsa Susi & Avo
Raid tööstuskaupade, raamatute ja antikvaarsete kaupade
jaemüügiks aadressil Lipuväljak 8; osaühingule Raudsepa
Auto autode remondiks ja
hoolduseks Otepää külas.
6. Otsustati lubada moodustada
Sulaoja katastriüksuse piires
uued maaüksused: Männi 1
(9818 m²), Männi 2 (2590 m²),
Männi 3 (2654 m²), Männi 5
(2010 m²), Männi 6 (2562 m²),
Männi 8 (2138 m²), Männi 10
(2134 m²), Savikoja 5 (1819 m²),
Savikoja 7 (42 m²), Savikoja 9
(2151 m²), Savikoja 11 (2242 m²),
Savikoja 12 (3168 m²) ning Männi tänav (6166 m²); Haaviksaare
katastriüksuse piires uued
maaüksused: Haaviksaare 3,67
ha ja Haaviku 20,48 ha; Valteri
katastriüksuse piires uued
maaüksused: Valteri 1,8628 ha
ja Kaspari 1,0052 ha; Lipuväljak 7 katastriüksuse piires uued
maaüksused: Lipuväljak 7 (514
m²) ja Lipuväljak 7a (133 m²);
Savilaane katastriüksuse piires
uued maaüksused: Savilaane
pindalaga 7,77 ha ja Savimäe
pindalaga 1,0095 ha
7. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Tehvandi 8
ja Tehvandi 8a krunt ½ mõttelist
osa Jüri Tederi, ¼ mõttelist osa
Karin Tederi ja ¼ mõttelist osa
Killy Tederi omandisse
8. Otsustati määrata Kaljo
Roiole kompensatsioon Libliku
talu õigusvastaselt võõrandatud

Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

maa eest; Eve Talumetsale,
Uno Saaringule ja Aino Lodile
kompensatsioon Tõrve-Ado nr 16
talu õigusvastaselt võõrandatud
maa eest.
9. Otsustati algatada Otepää
linnas Palupera tee äärse kvartali maa-ala detailplaneering
krundijaotuskava koostamise
eesmärgil, Otepää linnas
Pühajärve tee 6 kinnistul detailplaneering ja Arula külas
Kuutsemäe detailplaneering.
10.Otsustati kinnitada korteriomandi seadmise korras
erastatava maaüksuse Voki 7
asukohaga Sihva küla müügihinnaks 1563 krooni.
8. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks alljärgnevalt: osaühingule Ökoteh Jussi maaüksus Sihva
külas (6411 m²); Kalev Aigrole Tehase 12 (1096 m²); Maido
Kangrole Tehase 14 (900 m²);
Andres Arikesele Lipuväljak
7b (806 m²).
9. Lubati OÜ-l Jaan ja Joul
korraldada 26.-30.05.2003
Otepää Linnamäel keskaegne
linnusepäev õpilastele.
10. Otsustati jätta riigi omandisse Otepää-Kääriku 1,
Otepää-Kääriku 2, OtepääKääriku 3, Otepää-Kääriku 4,
Otepää-Kääriku 5, OtepääKääriku 6, Otepää-Kääriku 7,
Otepää-Kääriku 9, OtepääKääriku 10 ning OtepääKääriku 11 maaüksused.
11.Otsustati võtta vastu Linnamäe kvartali krundijaotuskava detailplaneering.
12. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Pühajärve tee 30 krunt Leida Sootsi omandisse; Niiluse maaüksus asukohaga Pilkuse küla
Algo Rämmeri omandisse.

toimub 30. aprillil kell 15 Otepää
vallavalitsuses.
Otepää vallavalitsuse 12.
03. 2003 korraldusega nr 2-4/
122 algatati Otepää linnas
Palupera tee äärse kvartali
osaline detailplaneering.
Detailplaneeringu tellijaks
on Otepää vallavalitsus ja
koostajaks Valgapro OÜ. Detailplaneeringu eesmärk on
koostada ligikaudu 15 ha maaala krundijaotuskava.
Otepää vallavalitsuse 19.
03. 2003 korraldusega nr 2-4/
157 algatati OÜ Puhkus ja
Harrastus avalduse alusel
Otepää linnas Pühajärve tee
6 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk
on maa sihtotstarbe muutmine
ja ehitusõiguse määramine.
Otepää vallavalitsuse 19.
03. 2003 korraldusega nr 2-4/
158 algatati Otepää vallas
Arula külas Kuutsemäe detailplaneering .
Detailplaneeringu eesmärk
on olemasoleva olukorra kajastamine ja puhkekompleksi välja arendamine. Planeeringu tellija on Äärmusliku Spordi AS.
AIRE PRIKS,
vallavalitsuse maanõunik

Marutaud  ohtlik haigus
Marutaud on ohtlik viirushaigus, mis lõpeb nii loomale kui
inimesele surmaga. Minu teeninduspiirkonnas on tänavu
registreeritud üks marutaudis
rebase juhtum Keenis. Valgamaal registreeriti kolmel eelneval aastal marutaudijuhtumeid vastavalt 23, 3, 13. Sel
aastal on maakonnas registreeritud juba 5 marutaudijuhtumit. Valdavalt on need olnud
rebased ja kährikud, kuid on ka
üks veis.
Marutaud on loomade ja inimeste rabdoviirus, mis levib
peamiselt hammustuste ja sülje
kaudu. Haiguse tunnusteks on
käitumishälbed, agressiivsus,
süljeeritus, neelu- ja skeletilihaste halvatus. Viiruse kandjateks on rebased, kährikud ja
teised ulukloomad.
Koduloomad nakatuvad kontakti korral haigete ulukitega,
inimene nakatub omakorda
haigestunud koertest ja kassidest. Looma sülge jõuab viirus
juba neljandal päeval peale
kokkupuudet haige loomaga.
Marutaudi peiteperiood kestab
mõnest nädalast aastani.

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
(076) 55 355
oteataja@hot.ee
www.otepaa.ee
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Haigusel on kaks vormi: agressiivne ja vaikne. Koertel algab
haigus käitumise muutumisega.
Koer on apaatne, muutub sõbralikumaks, lipitseb, kuid samas
võib muutuda ka agressiivseks.
Loomal on janu, kuid neelu halvatuse tõttu on neelamine häiritud. Sellest on ka tulnud nimetus «veekartus».
Kassidel väljendub marutaud
tavaliselt agressiivselt. Marutaudis kass on inimesele
äärmiselt ohtlik. Marutaudi
kahtluse korral isoleeritakse
loom ja jälgitakse teda 14 päeva. Igast sellisest juhtumist
tuleb tingimata teavitada
loomaarsti.
Et vähendada ohtu, tuleb koeri
ja
kasse
profülaktiliselt
vaktsineerida marutaudi vastu
üks kord aastas. Vaktsineerimine on tasuta. Valdades
vaktsineerivad loomi veterinaararstid. Otepää veterinaarapteegis on võimalik koeri ja
kasse vaktsineerida iga päev
kell 9.30-15.
Hoolitsege oma lemmikloomade eest!
TARMO KOSK,
veterinaararst

Otepää veterinaarapteek
Lipuväljak 28
E - L 9.30 - 15
• söödalisandid
• väikeloomavahendid
• koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
• konsultatsioonid
• väljakutsed
• võimalik tellida väikeloomavahendeid
Tel 051 49 345 Tarmo Kosk

Trükk:

Telefon
(07) 362 119

Järgmine
Otepää
Otepää
kirikukoor
kutsubTeataja
vanu jailmub
uusi lauljaid
laulma 29.
septembril
24.
aprillil kell 12.30
kirikumõisas.
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Otepää mängud pakkusid jõuproove
kalapüügist mootorkelkudel kihutamiseni
Tänavu lisandus Otepää mängude programmi kalapüük Nüpli järvel ning saanide mäkketõusuvõistlus Väikesel Munamäel.
Mängude tulesüütamise au
kuulus käesoleva talve Põhjamaade noortemeistrile suusasprindis, otepäälasele Tauno
Tõllale. Avatseremoonial esinesid Otepää gümnaasiumi tantsutüdrukud ning kõlas Otepää
laul.
Õhtu jätkus Otepää gümnaasiumi 1.-3. ja 4.-6.klasside pendelteatesõiduga, mis lõppes vastavalt 3. ja 5. klassi võiduga.
Pendelteatesõidule järgnes viimase naise ja viimase mehe sõit.
Suusatati 300meetrisel ringil
Otepää vallavalitsuse ja Audentese Otepää filiaali esisel platsil. Kuni 20-aastaste neidude 5ringilises finaalsõidus, kus igal
ringil langes viimane välja, tuli
võitjaks Triinu Tee Aiki Aigro ja
Katrin Vetsi ees.
Noormeeste sõidus oli pinget
rohkem. Eelmise aasta võitu
kordas Tauno Tõld, teine koht
kuulus Märt Rauale ning kolmas
oli Taavi Teder (kõik Audentese
Otepää filiaali õpilased). Järgnesid Siim Hansmann ja Rain
Kuresoo.
Viimase mehe ja naise
võistluse kuuele paremale oli
auhinnad välja pannud ETPV
Trükikoda AS, OÜ Otepää
Lihatööstus Edgar, AS Oskar,
AS Oteks. Elevust tekitas
küpsetatud põrsas, mis kuulus
viimase mehe sõidu võitjale Tauno Tõllale.
Paralleelselt avamisüritustega kesklinnas toimusid Väikesel
Munamäel võistlused suurslaalomis. Vanuseklasside võitjateks tulid siin Indrek Taukar,
Viljar Raidmets, Magnar Orasson, Hendrik Kutsar, Liis
Vasemägi ja Liis Kalda.
Teise võistluspäeva esimesed
võitjad selgusid slaalomis.
Meeste esikolmik oli Indrek
Taukar, Karl Siim ja Aleksander
Andreitsenko.
Poiste A-klassis võttis taas
võidu Viljar Raidmets Pühajärve
põhikoolist, teine koht kuulus
Rauno Laivale ja 3.koht Siim
Antonile (mõlemad OG). Poiste
B-klassis oli esikolmik Magnar
Orasson, Andreas Nigol ja Martin Meema (kõik OG). Poiste C-

Lugeja kiri

Mängude tulesüütamise au kuulus otepäälasele Tauno Tõllale,
käesoleva talve Põhjamaade noortemeistrile suusasprindis.

klassis olid 3 kiiremat Hendrik
Kutsar, Kennart Adov, GertKristjan Rungi.
Naistest võitis Maarja
Orasson Monika Kirstu ees.
Tüdrukute võistluses jõudsid
esikolmikusse Sandra Hõtsi
Tartust, Marju Meema Otepäält
ning Madli Triipan Tartust.
Võistluspäeva jätkasid murdmaasuusatajad. Uudsena oli
sellel aastal kavas võistlus 3liikmelistele võistkondadele.
Vanuseklasside võitjateks tulid Kristi Ilves, Helen Merilo,
Eelika Laikask (Karupesa
Team) N10 klassis; Laura Põldoja, Kristi Tiiman, Kati Tammjärv (Tartu) N12 klassis; Kristel
Laurson, Liis Udumäe, Kaisi
Udumäe (Tartu) N16 klassis;
Triinu Tee, Katrin Vetsi, Britt
Jaaska (Audentes Otepää/Põlva) naisharrastajate klassis;

Arto Arukuusk, Marten Margus,
Kristen Soo (Tartu) M10 klassis;
Marko Liiva, Karl Laasik, Mario
Merilo (Karupesa Team) M12
klassis; Karel Tammjärv, Riho
Toobal, Indrek Toomas (Tartu)
M14 klassis; Siim Sellis, Taavi
Ott, Kaarel Loog (Valgjärve) M16
klassis; Tauno Tõld, Taavi Teder,
Tarmo Tammekivi (Audentes
Otepää) M18 klassis; Peeter
Kümmel, Ats Uiboupin, Märt
Raud (Tartu/Audentes) meesharrastajate klassis. Kokku osales
22 kolmeliikmelist esindust.
Kalasportlased asusid oma
oskusi ja kannatust võrdlema
Nüpli järvel. Osalejaid oli pea
poolsada, neist 3 naist. 5 püüdjat osales noorteklassis. Meeste
esikolmik oli Aivo Meema (2400g
kalu), Rein Mõttus (2250g), Urmas Leis 1900g). Naiste paremusjärjestus oli Marika Ein

Vastukaja OT 2 lk 3 ilmunud Juhan Kutti lugejakirjale
«Tartu maratonist lähemalt vaadates»

Veelkord maratonirajast
Lisaks raja ääres elavate inimeste sõidutee-murele peaks
märkima, et praegune rada ei ole
Kiigemäe-kandis hea ka suusatajale. Nii tõsine investeering võiks
ju kesta kauem kui ühe maratoni;
raja Elva-poolses otsas see nii ka
on. Palust Elvasse sõites kohtab
palju igas eas, igasuguses treenituse astmes ja lausa museaalselt
põneva varustusega suusatajaid.
Nagu linna lähedal looduses
loomulik peakski olema. Rada on
lai, mahub lahedalt ka uisutama,
mis on harrastajale klassikasuuskade määrimise keerukust
arvestades päris tähtis. Otepää
poolt teele asudes tuleb esimese 7
km jooksul viis korda teed ületada ja korra selleks isegi laskumishoogu maha pidurdades. Väikese
Munamäe juures muidugi valikut
pole, aga Poslovitsa mäel algav
siksakitamine (oleme väga hoolega liivatatud teed ületama sattunud) on küll liiast. Tee kõrval on
lumi kruusa ja väikesi kive täis
(suusa surm!). Ka võiks rada seal

uisutajaid arvestades laiem olla,
kuna mingit muud võõrale arusaadavat viitadega MATKAradade
süsteemi ikkagi ei ole. Hoolimata
senistest katsetest asi toimima
panna. Võistlusrajad matkamiseks ju ei sobi. Kindlasti on suurepärane, et meil on suurvõistlused
ja suurmaraton, aga nendega ei tohiks suusatamine Otepääl lõppeda, nagu see praegu paraku kipub
olema. Igapäevast suusarõõmu on
nii Elva kui Kääriku kandis rohkem. Näiteks on Käärikul tõepoolest kergesti mõistetav tähistus. Ja kui juba pead autoga minema, siis pole vahet, kas kümmekond kilomeetrit rohkem või
vähem – talvepealinnas Otepääl
suuski nagunii alla panna ei saa.
Maratoniraja mõnusat maastikku kiidavad paljud, kas siis
tõesti üle koera saba ehk Poslovitsa mäe ei saa? Eraldi matkarajast, kuhu ka lauskmaalt pärit
külalisi kaasa võtta, ei julge ammugi unistada.
URSULA ERIK,
seiklusmatkaklubi Toonus Pluss

(950g), Eidi Mõttus, Anu Jurken.
Noorteklassis oli esimene Jaanus
Kattai (450g), teine Kristo Peterson ja kolmas Sven Kautlenbach.
Võistkondlikus arvestuses võttis
võidu Vops (5700g) koosseisus
Aivo Meema, Rein Mõttus, Elmo
Peterson, teine koht kuulus
võistkonnale Kiisk (4150g) ja
kolmas koht läks naiste
võistkonnle Mannid (1750g).
Kokku osales 8 võistkonda.
Laskesuusatajate jõuproovil
oli esimesel päeval kavas massstartidega võistlus. M13 klassis
oli võidukas Heigo Lepik Elvast,
teine koht kuulus Robi Männistele Sangastest ning kolmas koht
läks Magnar Orassonile Otepäält. Sama vanade tüdrukute
võistluse esikolmik oli Alisa Jurlova (Narva), Grete-Ann Tadolder
ja Lilian Leetsi (mõlemad
Otepää).
M15 vanuseklassis võtsid kolmikvõidu Aleksei Gornistov, Anton Aleksejev ja Vladimir Mironenko Narvast. N15 klassis võitis Natalja Vladimirova Narvast. M17 klassi võitja oli Daniil
Steptsenko, teine Karel Viigipuu
ja kolmas Jura Sirokov. M19
klassis oli võidukas Audentese
Otepää filiaali 11.klassi õpilane
Rain Kuresoo. Järgnesid Anton
Issatsenkov ja Artjom Vinogradov.
Meesharrastajate klassis oli
esikolmik Kaspar Songisepp,
Marko Koppa, Ants Pertelson
ning naisharrastajate klassis
võitis Aili Popp.
Õhtul alustasid mootorsaanidel sõitjad atraktiivset vaatemängu Väikesel Munamäel. Selgusid kiireimad mehed Väikese
Munamäe vallutamisel. Võitjaks
tuli Andrus Uudmäe Saku Motoklubist, edestades vaid 1
sekundiga teise ja kolmanda
koha saanud Tõnu Lille ja Mihkel
Vaksi.
Mängude kolmas päev algas
Otepää suusasõidu stardiga
keskpäeval. Suusatajatel oli võimalik valida 1 või 2 ringi läbimise vahel. Motiveerimaks osalejaid ka teisele ringile minema,
olid korraldajad välja pannud
arvukalt loosiauhindu (AS Fiiber, AS Samelin, OÜ Silja Sport,
AS Oteks, AS Ilves-Extra, OÜ
Flamelle). Üldhariduskoolidest
oli kõige arvukamalt, 40 õpilase-

ga esindatud Otepää gümnaasium. Üldse oli suusasõidul
osalejaid 115.
Viimane medaliala oli laskesuusatajate individuaalvõistlus. M13 klassis muutus võrreldes esimese päevaga 3.koha
omanik, kelleks oli Andreas Nigol Otepäält. Sama vanade
tüdrukute võistuses oli seekord
võitja Grete-Ann Tadolder ning
teine Alisa Jurlova.
M15 klassis suutis ennast
Narva poiste Anton Aleksejevi
ja Aleksei Gornistovi vahele
teiseks suusatada otepäälane
Peeter Ever. M17 klassis oli
Karel Viigipuu esimene ja Daniil
Steptsenko teine. M19 klassi
esimene oli Anton Issatsenkov,
teine Rain Kuresoo. Kolmandaks
tulnud Artjom Vinogradov kaotas II koha vaid 1 sekundiga.
M20 klassis oli võidukas Kauri
Kõiv Elvast.
Meesharrastajate võistluses
oli taas kindel võitja Kaspar
Songisepp, teine Marko Koppa ja
kolmas Andres Kübar.
Mängude pidulik lõpetamine
toimus Oti pubis. Tänati mängude toetajaid: AS Ilves-Extra,
Hasartmängumaksunõukogu,
Eesti Kultuurkapital, AS Oteks,
Oti pubi, Scandic Hotel Karupesa, OÜ Silja Sport, AS Fiiber, AS
Hawaii Express, AS Pühajärve
Puidutööstus, AS Nordest, EO
ÕTK Tehvandi, AS Samelin, AS
Wõro Kommerts, AS Otepää
Lihatööstus Edgar, AS Oskar,
OÜ Otepää Reiter ning korraldajaid: Otepää kultuurikeskust, Otepää gümnaasiumi,
Oti spordiklubi, Otepää spordiklubi, MSK Väike-Munamägi,
Audentese Otepää filiaali,
kunstnik Jüri Rootsi (Otepää
mängude logoga diplomid,
müürileht, kaelakaardid), Aivo
Meemat (kalapüügivõistluse
peakorraldaja), Paap Kõlarit
(mootorsaanide võistluse peakorraldaja).
Valla spordijuhina tänan kõiki
kohtunikke ja abilisi, kes aitasid
kaasa mängude edukale kordaminekule. Esimesed sammud
kõiki Eesti populaarsemaid
talialasid ühendava ürituse korraldamisel on tehtud.
KALMER TRAMM,
Otepää mängude peakohtunik

Otepää-Kääriku suusarada – millised oleksid lahendused?
Nõustun Ursula Eriku tõdemusega, et Otepääl ei ole seda
kindlustunnet, et nädalalõppudel oleks lume tulekust minekuni võimalik suusatada kergemal matkarajal. Ikka ja jälle
tuleb ette mõõnaperioode.
Rääkides Otepää Looduspargi, Tehvandi keskuse ja vallavalitsuse töötajatega on kõik
arvamusel, et Tartu suusamaratoni trass peaks olema rajaks, kus tervisesportlane saab
suusatamist nautida. Alternatiivset suusarada ei oleks
otstarbekas rajama hakata.
Küsimus on selles, milline
variant kolmest võiks olla parimaks lahenduseks ikka ja jälle
üles kerkivale vastuolule Tartu
suusamaratoni trassi ja nn
vana rolleriraja sõidutee vahel.
Esiteks: praegust rada paremini hooldada. Teiseks: praegust rada laiendada. Kolmandaks: valida maratonitrassile
probleemiks oleva lõigu ulatuses
uus variant.
Kõige vähem lisakulutusi
nõuaks ilmselt esimene variant.

Sel juhul oleks aga vaja tagada,
et rada jääks kogu ulatuses
ühele poole teed.
Teise variandi puhul on probleemiks tõsiasi, et maratonitrass asub sihtkaitsevööndis.
Uue rajavariandi kasutamine nõuab uusi kokkuleppeid maaomanikega ning kulutusi metsatöödele.
Alternatiivne rajavariant
(suuskadel kontrollitud) praegusele rajalõigule alates Valga
maantee ületamisest kuni Mülke ojani võiks kulgeda ümber
Väikese Munamäe, ületada
Valga maantee kohast, kus
lõpeb puust palkmajade rida
asfalttee ääres ning mööda
heinamaid jõuda Mülke ojani
ning sealt edasi keerata kohe
vasakule Hobustemäe metsateele. Arusaadavalt nõuab uus
rajavariant lisakulutusi metsatöödele, kuid ühise toetuse ja
tahtmise korral oleksid need
tööd ilmselt teostatavad.
Kindlasti on reserve ka raja
tähistamise osas. Elu näitab, et
maastikku mitte tundvale ini-

Meelis Naudi karikatuur

mesele tuleb tagada turvalisus
igas rajalõigus, kus vähegi võiks
tekkida kahtepidi arusaamist.
Kokkuvõttes ütleks, et asjaosalised saavad justkui kõik
aru, et ka tervisesportlane
peaks saama suusatamist
nautida, kuid lahendused ei ole
alati kõiki osapooli rahuldavad.
Olukorra parandamiseks on
kavas korraldada aprillis nõupidamine, kus osaleksid kõik
osapooled ning arutatakse läbi
võimalikud lahendusvariandid.
KALMER TRAMM,
Otepää valla spordijuht
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Karupesa Team´i hooaja kokkuvõte

Käes on märtsi lõpp ja on sobiv teha kokkuvõte Karupesa
Team´i esimesest suusahooajast. On rõõm tõdeda, et kõik 22
poissi-tüdrukut, kes eelmise
aasta sügisel treeninguid alustasid, on ka tänaseks suusatamise juurde jäänud. See
näitab eelkõige meie treenerite
Ülle ja Kalju Ojaste ning Maaja
Laasiku tublit tööd, sest tänu
nende vaheldusrikastele treeningutele ei ole lastes tekkinud
tüdimust.
Tänu ilmataadile on tänavune
suusahooaeg olnud tõesti pikk.
Kahtlemata on nooremates vanuseklassides suusahooaja
põhivõistluseks ETV-Visu-Kalevi murdmaasuusatamise sari,
mis koosnes tänavu 4 etapist,
millest lõpparvestusse läks kolm
etappi. Ülivõimsalt võitsid oma
vanuseklassides esikohad kaks
Karupesa Team´i noorsportlast:
Triin Ojaste kuni 13a tütarlastest, saades vastavalt etappidel
kolm esikohta ja ühe kolmanda
koha ning Karl Laasik, kes võitis noormeeste kuni 11a vanuseklassi, võites samuti kolm
etappi ja saades ühel etapil teise
koha. Viienda ehk viimase
auhinnatava koha saavutas
Marko Liiva, kelle kohad etappidel olid 11.; 4.; 5. ja 6.
Sarja kokkuvõttes jõudsid
esikümnesse veel Signe Ilves
N12, Liis Kalda N14 ja Hans
Teearu M12 vanuseklassides.
Teise kümnesse jõudsid Kaur
Kaiv M11, Erko Teder M11,
Mario Merilo M12 ja Silja
Kukk N12.
Need tulemused on esiletõstmist väärt, sest ETV-Visu-Kalevi sarja näol on sisuliselt tegemist nende vanuseklasside Eesti meistrivõistlustega. Näiteks
hooaja lõppvõistlusel Haanjas
oli vanuseklassis M11 stardis

Karupesa Teami lapsed
üle 70 noorsportlase.
Samas ei tohi alahinnata ka
team´i nooremate sportlaste
saavutusi, kellest Keit Rootsmaa vanuseklassis M10 võitis
ETV-Visu-Kalevi II etapil
Tallinnas, kus oli ainukene
etapp nii noortele, 4. koha, samal võistlusel olid Andreas
Veerpalu 8., Gunnar Kruus
13., Rauno Põldsepp 19., 7aastane Mattias Jõgi ja Martin
Saan 48. Samal etapil tõusis
pjedestaalile viie parema hulka
Kristi Ilves, võites 4. koha. Tublilt sõitsid veel Helen Merilo
(8.), 7 aastane Anette Veerpalu
(9). ja Eelika Laikask (10.).
Samas väärivad veelkord
esiletoomist Keit Rootsma ja

Kristi Ilves, kelle valduses on
käesoleva aasta oma vanuseklasside Valgjärve karikad.
Siinkohal tahaks tänada
toetajaid ja sponsoreid, tänu
kelle omakasupüüdmatule
abile meil kõik nii hästi õnnestus: Otepää vald, Neeme Ernits
– Otepää valla spordikomisjoni
esimees, Andrus Veerpalu, Katrina Liiva – Scandic Hotels Eesti
AS, Raivo Kalda – Oti pubi, Indrek Kaiv – AS Valga Lihatööstus, Toomas Kont – AS Lignator,
Oleg Kattai – AS Viimet, Aivo
Liiv – AS Patrol Ski (Fischeri
maaletooja), Madis Oras – AS
Ilves-Extra.
Paraku on elus vist alati nii, et
kõik pole ainult hea, mis meie

ümber toimub. Karupesa
Team´i on tabanud korvamatu
kaotus. Peale rasket haigust
lahkus meie hulgast treener Ülle
Ojaste. Miks tõeliselt heade inimeste teekond pahatihti nii
lühikeseks jääb?!
Lõpetuseks teadaanne lapsevanematele, kes on huvitatud
oma 7-14aastaste laste treeningvõimalustest Karupesa
Team´is alates eelolevast sügisest: kuna kohtade arv on piiratud, palun aegsasti registreeruda telefonil 051 75 377, Toomas
Liiva. Treenerina on andnud
nõusoleku jätkata Kalju Ojaste.
TOOMAS LIIVA,
Karupesa Team´i manager

Suusahüppajate talvised tulemused
11.-12. jaanuaril osaleti
Lahtis Mini Salpausselka
mängudel. Meie edukaim oli
Karl August Tiirmaa, kes saavutas nii kahevõistluses kui ka
suusahüpetes 5. koha. Kristjan
Eljand ja Egert Malts, kes haiguste tõttu kahevõistluses ei
osalenud, saavutasid spetsiaalhüppajate konkurentsis
M16 ja M18 vanuseklassides
7. koha.
18. jaanuaril peeti Elvas
Tõnu Haljandi mälestusvõistlused. Spetsiaalhüpped: M14
1.Timo Teder, 2. K.A. Tiirmaa.
Kahevõistlus: M14 1. K.A. Tiirmaa, 3. Timo Teder.
25. jaanuaril oli ETV kolmas
etapp Võrus. Suusahüpped:
M14 4. K.A. Tiirmaa, 6. Timo
Teder. M16 1. Mihkel Vuks, 6.
Fredi Unt. Kahevõistlus: M14 3.
K.A. Tiirmaa, 7. Timo Teder.
M16 1. Mihkel Vuks, 6. Fredi
Unt
26.-30. jaanuarini peeti
Sloveenias Bledis kuuendad
Euroopa noorte olümpiapäevad. Eesti suusahüppajate
koondvõistkonda kuulusid
ainult Otepää spordiklubi
poisid: Egert Malts, Priidik Vesi
ja Kristjan Eljand. Võistlustel
osalesid 41 riigi sportlased
murdmaa-, laske- ja mäesuusatamises, suusahüpetes ja kahevõistluses, iluuisutamises
ning jäähokis. Hüppevõistlused
peeti Planicas. Meie võistlused
toimusid K-90 meetri trampliinilt ja poisid esinesid hästi.
Minnes sinna meie Tehvandi K75 meetri mäelt paranesid hüp-

pepikkused iga treeninguga.
Meeskondlikult saavutasime
11. koha. Poiste omavaheline
järjestus oli: Egert Malts, Kristjan Eljand ja Priidik Vesi. Rõõmu tegi see, et väike Otepää alistas suure Venemaa. Südamesse
jäi kripeldama väga napp 1,5
punktine allajäämine prantslastele. Treenerina sain aga
usku sellesse, et ükskord jõuame
ka suusahüpetes maailma tasemele. Jaan Jürise järel on tublid
noored peale kasvamas.
Individuaalvõistlustel vahetasid meie poisid omavahel kohad: 29. Priidik Vesi, 30. Kristjan Eljand, 31. Egert Malts. 8083 meetriste hüpete juures olid
stiilihinded samad mis 90-95
meetrit hüpanutel. Puudu jääb
veel oskusest suure hooga kaasa minna.
8. veebruaril toimus ETV
karikasarja järjekordne etapp
Viljandis. M-14 klassi suusahüpetes võidutses K. A. Tiirmaa.
15.-16. veebruaril Otepääl
toimunud M-16 ja M-18 vanuseklasside Eesti meistrivõistlustelt tõi Egert Malts Otepääle
kulla ning Alar Kukka ja Kristjan Eljand hõbemedalid.
22-23. veebruaril peeti Tallinnas «Nõmme talve» võistlused.
Kahevõistlus: M-12 7. Rudolf
Palk, M-14 2. K.A Tiirmaa, M16 2. K.Eljand, 4. M. Vuks, M18 3. Alar Kukka, 4. Egert Malts.
Suusahüpped: M-12 8. R. Palk,
M-14 2. K.A. Tiirmaa, M-16 1.
K. Eljand, 5. M.Vuks, M-18 1.
E.Malts, 6. A.Kukka.

2. märtsil Rakveres saavutas
suusahüpetes M-14 vanuseklassis järjekordse etepivõidu
K.A.Tiirmaa, 8. Timo Teder, 10.
Lauri Vaard.
Täiskasvanute Eesti meistrid selgitati 8.-9. märtsil Tehvandil. Kahevõistluses oli Gert
Kams kuues ja Priidik Vesi kaheksas.
Suusahüpetes saavutas kindla esikoha Jaan Jüris, kes püstitas uueks mäerekordiks 75,5
meetrit. Jaan, kes teatavasti viis
sel talvel Eesti suusahüpperekordi 193 meetrini, on oma arengus teinud suure sammu edasi ja
tõusnud arvestatavaks tegijaks
ka maailmatasemel. Teised
meie poisid olid Tehvandil vastavalt Egert Malts neljas, Kristjan Eljand kuues, Priidik Vesi
kümnes, K. A. Tiirmaa 18.,
M.Vuks 20. ja Gert Kams 27.
21. märtsil avas volikogu esimees Jaanus Barkala pidulikult
48. Otepää mängud. Tule
süütasid Otepää mängude esimene võitja (1955.a) Karl Vesterstein ja nendest mängudest osavõtja Jüri Teder. Osavõtjaid oli
kohale tulnud Tallinnast,
Rakverest, Elvast, Võrust, Viljandist ja Haanjast. Traditsiooniliselt on need võistlused
kujunenud ühtlasi noorte karikasarja finaaletapiks. Sarja
lõppedes võisid otepäälased rõõmustada. M-14 vanuseklassis
võitis K.A.Tiirmaa üldesikoha
karika nii kahevõistluses kui ka
suusahüpetes. M-16 vanuseklassi suusahüpete võitjakarika sai
Kristjan Eljand. Teised meie
paremad olid: Timo Teder, M-14

vanuseklassi suusahüpete kolmas ja Mihkel Vuks, M-16 vanuseklassi suusahüpete kuues.
Sarja lõppedes tahaks tänada
ka toetajaid. Kõigepealt laste
tänu vaibavabriku Oteks kollektiivile ja juhile Andrus Kuusele.
Otepää mängude suursponsoriks oli Pärnu mees Margus Kangur. Medalite ja auhinnalaua
eest hoolitsesid veel Otepää vallavalitsus, Jaani Äri, Kauplus
Kaks, Elsa Susi, Avo Raid ja
perekond Kapi pood aedlinnas.
Kuldne punkt hooajale pandi
23. märtsil Tehvandil toimunud
Eesti meeskondlike suusahüpete meistrivõistlustega.
Meeskondliku kulla jätsid
Otepääle Jaan Jüris, Egert
Malts ja Kristjan Eljand. Hinnatava viienda koha saavutas meie
teine meeskond koosseisus: K. A.
Tiirmaa, Mihkel Vuks ja Alar
Kukka. Viie soojakraadi juures
pani suusad hästi libisema
Raimo Peerna. Soodsa tuule juhatas kätte starter Tiit Talvar.
Hooaja lõppedes võime öelda,
et Eesti parimad suusahüppajad kuuluvad Otepää Spordiklubisse.
Aprill on meie alal uute sihtide
seadmise kuu. Probleeme on
palju. Nii finantsilisi, organisatoorseid kui ka puhtinimlikke.
Lähemal ajal peaks selgeks saama, kas suusahüpetes jätkavad
meil edaspidi vaid üksikud tegijad või suudame leida ka neile ca
neljakümnele praegu mäel
käivale lapsele ala harrastamise võimaluse.
SILVER ELJAND,
treener

Sünnipäevad
Valentine Hernits Otepää 94
Herman Vares Otepää 91
Laine Jaansoo Otepää 90
Alviine-Johanna Vaard
Kastolatsi 90
Endla Morozov Vana-Otepää 89
Selma Savisaar Otepää 89
Ernestine Loog Pilkuse 88
August Sarv Pilkuse 88
Endla Tammur Puka 87
Erich Nirk Otepää 86
Helmiine Lumi Tõutsi 85
Voldemar Toomes Otepää 85
Hilda Mällo Aakre 85
Helju Pettai Otepää 84
Helmi Rannas Otepää 84
Sergei Spitsenkov Puka 84
Alfred-Johannes Kikkas
Vana-Otepää 83
Adele Viks Päidla 81
Ilda Osbek Nõuni 81
Miili Korp Otepää 81
Karin Logina Otepää 81
Aksella Grošev Kolli 81
Tea Rootalu Puka 81
Virve Pallav Palupera 80
Koidula Pihl Otepää 80
Emilie-Alide Veesaar Tõutsi 80
Laine Kepp Nõuni 79
Herman Jäitse Hellenurme 79
Eduard Pihl Otepää 79
Alice-Marie Urm Otepää 79
Marta Rõõm Prange 79
Elviira Kuleva Päidla 78
Heltona Kivisaar Otepää 78
Aino Paul Raudsepa 78
Virve Saar Tõutsi 78
Kaljo Raadla Kolli 78
Olga Leesik Atra 77
Luise Karo Otepää 77
Ludmilla Kergand Otepää 77
Helju Kont Otepää 77
Roseta Lentso Vana-Otepää 77
Valve Saan Otepää 77
Rudolf Künnapuu Plika 77
Valter Jõe Otepää 76
Salme Puusep Otepää 76
Helju Pille Palamuste 76
Linda Järvet Hellenurme 75
Leonid Kulev Päidla 75
Uno-Valter Leius Otepää 75
Viktor Linnamägi Otepää 75
Linda Brikker Puka 75
Voldemar Kants Puka 75
Ilse Lillemaa Nõuni 70
Helju-Loviise Mullonen Atra 70
Viivi Ainlo Otepää 70
Tiia Jõe Otepää 70
Ülo Olvet Mägestiku 70
Liidia Pukk Otepää 70
Melanija Pullerits Otepää 70
Arnold Vutt Pühajärve 70
Imbi Hakk Sihva 65
Vilma Kressel Pilkuse 65
Valve Puri Otepää 65
Peeter Sokk Vana-Otepää 65
Rein Vikard Otepää 65
Ülo Kurvits Plika 65
Ants Mõistus Aakre 65
Valter Lopman Otepää 60
Enn Martsepp Koigu 60
Toivo Moorits Kaurutootsi 60
Tiit Pohla Arula 60
Eeri Pukk Otepää 60
Tõnis Täär Nüpli 60
Henno Veski Otepää 60
Vaino Pihus Aakre 60
Mati Mumm Plika 60
Vello Õunmaa Palamuste 60
Rein Unt Rebaste 60

Sünnid
EVA VOLVER 14. veebruar
ELIISE UIBO 24. veebruar
MELANI UIBO 28. veebruar
RENI-ANDO MOOSES 9. märts
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Kultuur
29. - 30. märtsil Tehvandi
slaalomimäel ja Kuutsemäel
noortesarja 3.etapp slaalomis ja
suurslaalomis
28. märtsil kell 19 noortekeskuse
sünnipäevadisko
Otepää kultuurikeskuses
29. apr kell 12 mälumänguturniir «Otepää kevad» kultuurikeskuses
1. apr kell 17 raekoja saalis
Otepää linna sünnipäevale
pühendatud kontsert-aktus ja
lemmikkaru näitus
4. apr kell 19 kultuurikeskuses
Rakvere teatri komöödiaetendus
«Kui Kungla rahvas…»
5.- 6. apr Eesti KV mäesuusatamises-slaalomis, paralleelslaalomis
6. apr Tehvandi suusastaadionil
Audentese kevadsprint murdmaasuusatamises
13. apr kell 12 Lõuna-Eesti
laste- ja noorte rahvamuusikafestival «Karupoja trall»
kultuurikeskuses
14. apr kell 13 teatrietendus
lastele «Salapärane loom Hipopotamus» kultuurikeskuses
19. apr kell 12 laste lauluvõistluse «Valgamaa laululaps 2003»
ja «Laulukarusell 2004» Otepää,
Palupera ja Puka piirkondlik
eelvoor Otepää kultuurikeskuses
19. apr kell 19 «Laulame neid
laule jälle» (lihavõttemuna kaasa võtta)
23. apr Otepää jürijooks
25. - 26. apr Otepää gümnaasiumis laulukonkurss «Viis viimast»
26. apr kell 18 ReLaMi kevadkontsert Otepää raekoja saalis.

Pillipuu otsib
arhiivimaterjale filmi
jaoks
Head inimesed! Kellel leidub kodus
Raidsalude pereorkestri Pillipuu või
ema Linda ja isa Alfredi kohta
mingeid arhiivimaterjale: vanu ajaleheväljalõikeid, raadiolindistusi, televisioonisalvestusi või ka fotosid esinemistest orkestriga, fotosid emastisast? Teretulnud oleksid isegi fotod pulmadest, kus isa on käinud
mängimas. Kõik materjali saate tagasi. Kogun materjali Pillipuu filmi
jaoks. Andke palun teada telefonidel
(076) 55 751 või 056 678 659 Lille Tali.

Kui mõnikord see, mida sa teed,
ei toimi, siis proovi midagi muud –
näiteks neuro-lingvistilist
programmeerimist!
Sissejuhatav loeng NLP-st toimub
laupäeval, 5. aprillil, kell 11-14
Otepää aedlinnas.
Info ja registreerimine tel (076) 69 812
või 050 53 327
Ines Vajakas, psühholoogiline nõustaja

Kui mõnikord see, mida
sa teed, ei toimi...
Tänapäeva kiirelt muutuvas
maailmas on ainus kindel asi
see, et miski pole kunagi absoluutselt kindel. Nii tuleb
igaühe elus ette ebameeldivaid,
kimbatusse ajavaid ja keerukaid olukordi. See nõuab paindlikkust tegutsemises ja käitumises, teravaid meeli ning oskust kohaneda väga erinevate
situatsioonide ja inimestega.
Neuro-lingvistiline programmeerimine(NLP) esindab suhteliselt uut teadusharu, mille
aluseks on mitmetest erinevatest distsipliinidest võetud
teadmiste kogum.
N viitab närvisüsteemile,
mis paikneb meie kehas. NLP
pakub vastuseid küsimustele,
kuidas ennast erinevates
situatsioonides hästi tunda,
oma pingeid juhtida, energiat ja
teotahet suurendada.
L viitab keelele, mille abil
suhtleme iseenda ja teistega.
NLP rikastab valikuid ja
näitab, kuidas loovamalt ja
mõjukamalt suhelda.
P osutab meie peas toimivatele vaimsetele programmidele (tõekspidamised, väärtused, mõtlemisstrateegiad
jne). NLP oskused aitavad neid
programme avastada ja kasutada.
Tänapäeval on NLP väga
laialt levinud ja NLP poolt pakutavat rakendatakse psühhoteraapias, meditsiinis, äris,
hariduses, spordis, turvafir-

Lõppes ETV-Visu-Kalev 8. hooaeg
1996.aastal Eesti Suusaliidu
poolt algatatud karikasari
noortele murdmaasuusatajatele
jõudis selle talvega 8. verstapostini. Sel talvel võisteldi Otepääl,
Tallinnas, Kõrvemaal ja Haanjas. Traditsiooniliselt oli kavas
2 võistlust klassikalises tehnikas ja 2 vabatehnikas. Oli nii
lühikesi distantse kui ka pikemaid võistlusi ühisstardist.
Head lumeolud tõid kokku rajale
pea 750 tüdrukut-poissi Eestimaa kõige erinevamatest punktidest.
Sellest sarjast on tänaseks
meeste koondisesse jõudnud
Aivar Rehemaa ja Erki Jallai.
Järelkasvukoondises treenivad
Kaspar Kokk, Peeter Kümmel,
Mihhail Lukertsenko, Anti
Saarepuu, Ergo Kelder, Eiko
Toom ja Triinu Tee.
Vanuseklasside esikümnesse
jõudis Otepäält kokku 15 noort.
M11 klassis saavutas I koha
Karl Laasik. Selles vanuseklassis olid Marko Liiva 5. ja Keit
Rootsma 10. N13 klassis oli võitjaks Triin Ojaste. Noorimate
tüdrukute, N11 arvestuses oli
Kristi Ilves 8. ning tema õde
Signe Ilves N12 klassis 6. N14
klassis oli Liis Kalda 10. Kõik

tüdrukud-poisid on Karupesa
Teami liikmed, neid treenib Kalju Ojaste.
M12 klassis oli Hans Teder
10., M13 klassis Keio Kütt 9.,
M18 klassis Tauno Tõld 4. , M20
klassis Taaniel Stepanov 7. ,
N20 klassis Triinu Tee 8. (kõik
Otepää spordiklubi/Audentes,
juhendaja Kalmer Tramm) ja
Aiki Aigro 10. (Tehvandi suusaklubi, juhendaja Ene Aigro).
M14 klassis olid noored laskesuusatamislootused Paul Teearu
ja Timo Tigane vastavalt 9. ja 10.
(juhendaja Ants Orasson).
Ühtekokku osales selles üleriigilises sarjas 16 tüdrukut ja
31 poissi Otepäält.
Kui siia juurde lisada ka Audentese Otepää filiaali õpilased,
kes suurema osa õppeaastast
veedavad Otepääl, lisandub veel
5 neidu ja 28 noormeest.
M18 klassis hõivasid Audentese noormehed esikümnest 7
kohta ning 20 hulgas oli neid 15.
Neidude arvestuses oli parimana Hiie Laimets Pärnumaalt 4.
Sama koha sai ka Katrin Vetsi
N20 klassis.
KALMER TRAMM,
Audentese Otepää filiaali treener

mades jne. NLP oskused on
kasulikud kõikjal, kus on vajadus koostöö ja inimestevahelise suhtlemise järele või on
tegu vastastikuse mõjutamisega või sooviga ennast arendada.
NLP-st on kasu müügiprotsessi juhtimisel, klientide teenindamise õpetamisel, inimeste juhtimisel, sportlaste
treenimisel, õpitu meeldetuletamisel pingesituatsioonis,
läbirääkimistel, motiveerimisel.
NLP tõestab, et õnnestumised pole lihtsalt juhused,
vaid eksisteerivad üksteisele
järgnevad, loogilised mõtlemis-,
rääkimis- ja tegutsemismustrid, mis toovad kaasa teatud tulemuse.
Kas sa oled kunagi mõelnud,
et võiksid muuta oma enesetunnet, muutes seda viisi, kuidas sa sisimas kogemust esitad? NLP annab vastuse
küsimusele, kuidas muuta protsessi, muutes mõttekoode. Ja
muutes kogemuse koode, saad
sa muuta oma tundeid ja
seisundit.
J.D. Rockefeller on öelnud:
«Oskus suhelda inimestega on
kaup, mida võib osta täpselt samamoodi, nagu me ostame teed
või kohvi… ja ma maksan sellise oskuse eest rohkem, kui ükskõik mille eest siin maailmas.»
INES VAJAKAS,
psühholoogiline nõustaja

Ametlik

info

Otepää vallavolikogus
27. veebruaril
1. Võeti vastu Otepää valla 2003.
aasta eelarve.
2. Otsustati müüa Otepää
haiglale kuulunud garaaþiboks
Aleksander Mõttusele hinnaga
27 000 krooni.
3. Otsustati võõrandada avaliku
kirjaliku enampakkumise korras hoonestatud Pühajärve tee
9 kinnistu ning määrata antud
kinnistu enampakkumise alghinnaks 210 000 krooni.
4. Otsustati osaleda ASi KaguEesti Jäätmekeskus asutamisel vastavalt aktsiaseltsi
põhikirja ja asutamisotsuse projektile ning volitada vallavanem
Aivar Nigolit esindama Otepää
valda jäätmekeskuse asutamisel ja asutamisdokumentide
allkirjastamisel.
5. Kehtestati Pühajärve ranna
ja rannapargi detailplaneering.
6. Otsustati vabastada Aita
Maranik vallavalituse liikme
kohustest.
7. Otsustati kinnitada Ülle
Veeroja vallavalitsuse liikmeks.

Te a d m i s e k s
25.-26. aprillil toimub
Otepää gümnaasiumis
vabariiklik laulukonkurss

«VIIS VIIMAST»
25. aprilli õhtul
pärast konkurssi
esinevad
Eesti teatrite
laulvad näitlejad

ANDRES DVINJANINOV
HANNES KALJUJÄRV
JÜRI LUMISTE
TOOMAS LUNGE
INDREK KALDA

Koosolek kooli tulevate
laste vanematele
2003. aasta 1. septembril
Otepää gümnaasiumi I klassi
tulevate laste vanemate
koosolek toimub 23. aprillil kell
18 uue koolihoone klassiruumis
302. Avalduse täitmiseks palume kaasa võtta lapse sünnitunnistuse ja kirjutusvahendi.
Vajalik on teada ka haigekassakaardi numbrit. Avaldust on
võimalik eelnevalt täita, kui võtta blankett kooli kodulehelt
www.nuustaku.edu.ee
KRISTA SUNTS,
algklasside õppealajuhataja

26. aprilli õhtul pärast
konkurssi esineb
ansambel NOORKUU
Järgneb disko
DJ KRISTJAN HIRMO

Lahtiste uste päev
13. aprillil kell 12 Otepää
kultuurikeskuses
Lõuna-Eesti
laste ja noorte

rahvamuusikafestival
«KARUPOJA TRALL»
Osalejad Põlvast, Viljandist,
Võrust ja Valgamaalt, kokku
110 muusikut
Ootame kõiki
kontserdile kaasa elama!

Sihva Sabak
Kolmapäeval, 5. märtsil toimus meie koolis Sihva Sabak.
Külalised ja meie kooli lapsed
olid rahvariietes. Peol laulsid
mudilaskoor, ansambel ja 3.
klass. Kõiki lõbustas kass Umberto. Meie klass esines tantsuga
«Esimesed sammud». Minu meelest tuli meil tants päris hästi
välja.
Siis läksime sööklasse vastlakukleid sööma ja mahla jooma.
Toimus ka viktoriin. Küsimused
olid rahvatantsu kohta. Võimlas
toimusid võistlused.
Peo lõpetas pikk sabatants
läbi kooli. Seda tantsu tantsis
120 last. Oli väga lõbus päev!
LIIS KANGUR II KL

20. märtsil
1. Kinnitati Otepää valla üldhariduskoolide personali kosseisud, palgamäärad, palgaastmed ja -tingimused.
2. Kehtestati Veski spordibaasi detailplaneering.
3. Otsustati jätta kehtima üldplaneeringutena alljärgnevad
planeeringud:
1) Pühajärve valla üldplaneering
(Entec 1999)
2) Pühajärve ümbruse üldplaneering (Entec 1999)
3) Otepää linna generaalplaan
(RPI «EMP» 1991)
4) Otepää linna ja aedlinna vahelise maa-ala maastikujunduse projekt (RPI «EMP» 1992)
4. Otsustati taotleda Otepää
valla munitsipaalomandisse
Innijärve maaüksus Vidrike
külas ja Ees-Meoski maaüksus
Nüpli külas, millega autasustatakse Andrus Veerapalu ning
Jaak Maed eduka esinemise
eest 2002. aasta taliolümpiamängudel.
5. Kinnitati Otepää valla 2002.
aasta eelarve täitmise aruande
auditeerijaks audiitorfirma
AMC Audit.

Lasteaia Pähklike lahtiste
uste päev on 1. aprillil. Ootame
teid kell 10-12. Kell 10 on võimalus osaleda lasteaia pahupidipäeva üritusel «Meie maja
tsirkus», kell 11 saab tutvuda
majaga ja mängida rühmades.
Lasteaed asub Otepääl Pühajärve tee 22. Tel 55 363.

Lasteaiamaksu
tasumine muutub
lihtsamaks
Alates 1. märtsist saavad
Hansapanga kliendid maksta
Otepääl lasteaiamaksu ja
muusikakooli õppemaksu otsekorraldusega.
Otsekorraldus on maksjale
tasuta ning seda kasutades
pole ohtu, et arve ununeb maksmata.
Otsekorraldus on leping
maksja ja panga vahel, millega maksja annab pangale korralduse kanda lasteasutuselt
saadud arve alusel summa
maksja kontolt vallavalitsuse
kontole. Teil endal tuleb hoolitseda vaid selle eest, et valitud
maksepäeval oleks kontol piisavalt raha. Kuupäeva saate
valida vahemikus 10.-25.
Raha liikumist saate kontrollida kontoväljavõtte abil
hanza.netis või tellida igakvartaalse väljavõtte postiga
koju, Eesti piires on kvartaliväljavõtte postitamine erakliendile tasuta.
Otsekorralduslepingut
lapse lasteaiamaksu või kooliraha tasumiseks saab sõlmida Hansapanga internetipangas hanza.net ja Hansapanga Otepää kontoris. Otsekorralduslepingu sõlmimiseks
pangakontoris tuleb kaasa võtta vaid isikut tõendav dokument. Kui sõlmite otsekorralduslepingu enne 31.märtsi,
saab teie lapse lasteaiamaks
või muusikakooli õppemaks
juba aprillis makstud iseseisvalt ja tasuta.
OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
HANSAPANK

Leerikool
27. aprillil kell 13 alustab
Otepää kirikumõisas tegevust
leerikool. Vanus alates 15 eluaastast. Tel (076) 55 075

Autoorienteerumine
Võistlussarja «Otepää karikas» II etapivõistlus öises valikorienteerumises toimub 5. aprillil algusega kell 19 Otepää
vallas Lutsu turismitalus. Info
ja registreerimine tel (076) 55
094 ja 055 94 36 84; Voldemar
Tasa, Haldor Mölder.
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OÜ Swimo Auto
 REMONDIBOKSI RENT Kastolatsis 1 tund / 50 krooni
(sisaldab autotõstuki ja tööriistade kasutamist)
 VEOTEENUS kuni 6 tonni
 KRAANASEADMEGA PUKSIIRAUTO
(nool 6m, tõstejõud kuni 4,5 tonni, kandejõud 6 tonni)
 PUKSIIRABI 24 h

Võtame tööle C- kategooria autojuhi

Tel 052 55 545 või 54 255

Traktorite ja liikurmasinate
tehnoülevaatuse graafik
Ametlik

info

Palupera
vallavolikogus
1. Kinnitati OÜ Palu-Teenus uus
pöhikiri.
2. Valiti OÜ Palu-Teenus juhatuse
liikmeks taas Tõnu Raak.
3. Tunnistati kehtetuks Palupera
vallavolikogu määrus 29.03.1999
vee piirhinna kehtestamise kohta.
4. Tehti muudatusi Palupera valla
2003.a eelarves.
5. Esimese lugemise läbisid Palupera valla põhimääruse muudatused ja valla sotsiaaltoetuste
maksmise kord.
6. Kinnitati pedagoogide töö tasustamise alused.

Palupera
vallavalitsuses
1. Määrati Palupera põhikoolis
teostatava kapitaalremondi
läbiviimiseks riigihanke korraldamise eest vastutavaks val-

Ideekonkurss
lavanem Terje Korss.
2. Nimetati Lutike külas 2,45 ha
suurune maa-ala Veski maaüksuseks ja anti nõusolek OÜ Elikantele nimetatud maaüksuse
ostueesõigusega erastamiseks.
3. Peeti võimalikuks Päidla külas
asuva Raiga kinnistu nr 8094 jagamiseks allajärgnevateks katastriükusteks: Raiga 2 I katastriüksus (3,35 ha), sihtotstarve maatulundusmaa; Raiga 2 II
katastriüksus (3,51 ha), sihtotstarve maatulundusmaa, Raiga 2
III katastriüksus (1,57 ha), sihtotstarve maatulundusmaa; Raiga 2
IV katastriüksus (3554m²),
sihtotstarve transpordimaa; Raiga
2 V katastriüksus (1690m²),
sihtotstarve transpordimaa.
4. Määrati hooldajad kolmele
raske puudega inimesele.
5. Anti korraldus ühekordse toetuse andmiseks lapse prillide ostmiseks 490 krooni ja toiduainete
ostmiseks 200 krooni.

Palupera vald
kuulutab välja
KONKURSI
valla VAPI ja LIPU
ideekavandile.

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatuse punkt

Oma idee saada paberkandjal ja/või e-posti teel
Palupera valda (67502,
Valgamaa Hellenurme;
terje@palupera.ee).
Märksõna «Sümboolika».
Konkursi tähtaeg on 1.mai
2003.a. Võitjaga sõlmitakse tööettevõtuleping.
Juhendid riigivapi- ja riigilipuseadusest
leiad
www.riigikantselei.ee

6. aprill

Restu
Keeni
Mägiste
Komsi
Palupera TK

kell
kell
kell
kell
kell

9. aprill

Voki

kell 17.00

12. aprill

Pukamõisa
Aakre
Hellenurme

kell 10.00
kell 12.00
kell 15.00

16. aprill

Nõuni

kell 17.00

Ülevaatuse maksed tasutakse kohapeal,
kaasa kehtiv liikluskindlustuspoliis

Lisainfot küsi (076) 79 501.
Ära unusta oma
kontaktandmeid!

Info tel (076) 63 751
051 27 718

Töö

Töö

Töö

Otepää lasteaed Pähklike
vajab kiiresti põhikohaga

Klifton Puit OÜ Kanepis
võtab
saetööstusesse tööle

Hotell Bernhard
pakub tööd

Scandic Hotel Karupesa
võtab tööle

tublile toateenijale

portjee

Tel 052 73 743

Avaldus ja CV saata hiljemalt
2. aprilliks
Tehvandi 1a 67406 Otepää,
e-mail: karupesa@scandic-hotels.ee

majahoidjat
Soovijail võtta ühendust hiljemalt
4. aprilliks
Pühajärve tee 22

Info tel (076) 55 363

mehi ja naisi
Tel 052 86 785
(079) 76 190

9.30
10.00
11.00
12.00
13.30

Töö

Töö
Firma ostab

lepatokke

 pikkusega 3,5m
 läbimõõt jämedamast otsast 5cm
ja peenemast 2 cm
 soovitav kogus mitte alla 100 tk

Info tel 051 49 840
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Palupera valla teated

Ametlik info

Tööpakkumine bussipaviljoni ehituseks
Palupera vald ootab hinnapakkumist Ristimäe bussiootepaviljoni ehitamiseks. Paviljon peaks olema sarnane Kintsli ja Makita ristikujulistele bussiootepaviljonidega (ei pea olema ümarpalgist). Pakkumises peab sisalduma ka paviljoni aluse pinna ettevalmistus. Joonist koos kirjelduse ja hinnapakkumisega ootame 20. aprilliks vallavalitsuse aadressil 67502 Hellenurme
või e-posti aadressil: terje@palupera.ee Märksõna «Ristimäe». Ära unusta
kontaktandmeid! Lisainfot küsi (076) 79 501.

Koostööpakkumised
• Palupera vallas on hakkajaid kooliõpilasi, kes sooviksid algaval suvevaheajal endale taskuraha teenida. Kui meie vallas või naabrite hulgas leidub
firmasid, ettevõtjaid, talunikke, kes sooviksid jõukohast tööd pakkuda, siis
oleks isegi juhendaja kaasa anda ja koostöö võiks alata! Läkita teele oma
nägemus ja alustame läbirääkimisi. Infot võiks alustuseks saada vallavanem
Terje Korsilt telefonil (076) 79 501 või 051 74 740.
• Saabuval kevad-suvisesel perioodil on Palupera vallavalitsusel kavas
remontida vallateid (kruus, greiderdus) ja sildu. Kuna on laekunud nii
mõnigi meeldiv koostööpakkumine teatud vallateed kasutavatelt firmadelt ja talunikelt, kes oleksid omalt poolt valmis ulatama erineva koostöö näol abistava käe, siis anname siinkohal mõtlemisainet ka teistele.
Kui oled huvitatud teatud vallatee remondist ja sul on omapoolne koostööpakkumine, mis on vastuvõetav ka meile, siis pane see paberile ja saada
vallamajja. Kokkuvõtteid tahaks teha maikuu alguses. Vaatame üle vajadused ja võimalused, otsusest teatame.

Politseiteated
Purjutavad õpilased Puka rahvapeol
7. märtsi õhtul käisid Otepää konstaablijaoskonna ja Valga kriminaalpolitsei narkogrupi töötajad naistepäevapeol Puka rahvamajas. Pistelisel
kontrollil tegid politseinikud kindlaks kümme alkoholi tarvitanud õpilast,
neist kaheksa olid alaealised. Vanemkonstaabel Kunnar Vahi koostas purjutanud noortele väärteoprotokollid. Narkojoovet kellelgi ei tuvastatud. Patustanutele kutsuti vanemad järele ning viidi koju puhkama. Korrakaitsjad
hoiavad meelelahutusüritustel silma peal ka edaspidi.

Politsei tuvastas poodides rikkumisi
13. märtsil kontrollisid konstaablid Toomas Kikas ja Olav Sepp ning Tõnu Ainsoo kriminaalpolitseist kauplemiskorrektsust kaheksas Palupera ja Puka valla
kaupluses. Kolmes poes oli müügil üleseisnud toidukraami ja kahes osutus aegunuks alkoholi müügiluba. Konstaablid vormistasid müüjataridele väärteomaterjalid tarbijakaitseseaduse rikkumise eest. Kuigi eksimused näevad ette trahve
kuni 12 000 kroonini, piirdusid politseinikud märksa leebemate karistustega.
Korrakaitsjad peavad tarbija kaitstust edaspidigi silmas.

Kes nägi või kuulis Rae kohvikusse sissemurdjat?
21. ja 23. märtsi ööl püüti Otepää kesklinnas sisse murda Rae kohvikusse.
Esimesel korral midagi kaasa viia ei õnnestunud, teisel ööl langes varga
saagiks mõni pakk suitsu ja sularaha. Kui keegi nägi nimetatud öödel Rae
kohviku lähedal kahtlasi isikuid, palume helistada Otepää konstaablijaoskonda tel 55 809, Valga politsei lühinumbril 110 või vanemkonstaabel Toomas
Kikka mobiiltelefonile 052 79 314.
HANNO VALDMANN,
Valga Politseiprefektuuri pressiesindaja

Mälestame kallist venda ja onu

ENDEL KIRMI
AUGUST PIIROJA
26. III 1915 - 20. I 2003

HELGI KIVI
26. VI 1932 - 11. II 2003

TÕNU REIGO
1. VI 1953 - 19. II 2003

AKSEL-ENDEL KIVIKAST

75. sünniaastapäeval

3. XI 1933 - 15. III 2003

Helje, Indrek, Raimond

Siiras kaastunne Helju
Kirberile abikaasaga venna

KALJU KURVITSA
surma puhul

8. VI 1920 - 27. II 2003

LEONORA ORMUS
13. I 1926 - 17. III 2003

Südamlik kaastunne
omastele

MARET VALDMETSA
30. IX 1944 - 16. III 2003

surma puhul
Elsa, Urve, Elfriide ja Maimu pere

Teatame sügava kurbusega,
et meie hulgast on lahkunud
kallis abikaasa, ema, vanaema ja vanavanaema

HELJU KIVIMAA
5. X 1926 - 22. III 2003l
Leinavad abikaasa ja poeg perega

Mälestame

HELJU KIVIMAAD
Südamlik kaastunne
omastele
Pühajärve koolipere

surma puhul
AS Nordest

Mälestame head ja abivalmis
naabrimeest

AKSEL-ENDEL KIVIKAST
ja avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele
Perekond Kets

Avaldame kaastunnet

ANDRES HERMI

ABIKAASA

Avaldame kaastunnet
Valter Kivimaale

ABIKAASA
Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

AKSEL KIVIKASE

perele ja sõpradele kalli poja,
sõbra ja venna
kaotuse puhul.

Perekond Väina

surma puhul
Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse
Otepää piirkonna mehed

Head naabrid ja tuttavad. Tänu
teile toetuse ja kaastunde eest.
Lahkunud EVALD URMi lesk
ja lapsed peredega.

1. Otsustati jätta 2003. aastal
kehtima eelmisel aastal kehtestatud maamaksumäärad.
2. Vabastati maamaksust
Puka valla elanike registris
registreeritud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt Puka vallas 1,0
ha ulatuses tingimusel, et ta ei
saa maakasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu.

Avaldame kaastunnet
Maarikale äia

Südamlik kaastunne
Valter Kivimaale
kaotuse puhul

Puka vallavolikogus

3. 2002. aasta eelarve täitmise
auditeerijaks määrati OÜ
Juristibüroo Fides.
4. Valiti alatise kultuuri- ja
spordikomisjoni esimeheks
Õnne Paimre ning kinnitati
komisjon koosseisus Kunnar
Vahi, Riina Siik, Ilme Hanson
ja Helgi Pung.
5. Kinnitati alatiste komisjonide
koosseisud: sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – esimees Maie
Mesipuu ja liikmed Anu Uint,
Tiiu Konrad; majanduskomisjon – esimees Endel Leppund
ja liikmed Ants Kallis, Kalev
Brikker, Igor Ilinkov; hariduskomisjon – esimees Ilme Hõbemägi ja liikmed Toivo Punga,
Tiina Trees; keskkonnakaitseja korrakaitsekomisjon – esimees Kalle Põldmägi ja liikmed Kunnar Vahi, Kalev
Brikker, Tarmo Hendrikson;
eelarvekomisjon – esimees Heldur Vaht ja liikmed Toivo Punga, Õnne Paimre.
6. Muudeti Puka valla heakorraeeskirju ning koerte ja kasside pidamise eeskirju (eeskirjadega saab tutvuda vallamajas
ja valla raamatukogudes).
7. Toimetulekutoetuse määramiseks alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise õigusaktis tehti järgnev
muudatus: AS Valga Gomab
Mööbli poolt köetavates majades piirmäär normpinna ruutmeetri kohta on 40 krooni.
8. Määrati Puka valla deklaratsioonihoidjaks Karin Kõrgesaar.
9. Valiti rahvakohtunike nimetamise komisjoni liikmeks Kalle Põldmägi.
10. Rahvakohtunikukandidaatideks valiti Tiina Ilja, Kaire
Pedajas ja Mare Oja.
11. Kehtestati Võrtsjärve piirkonna üldplaneering.
12. Kinnitati Puka valla 2003.
aasta eelarve tulude ja kulude
lõikes mahus kokku 13,43 miljonit krooni.

Mälestame kallist abikaasat,
isa ja vanaisa

24. III 1928 - 11. VII 1993

Salme, Malle, Vaike, Eha ja Uno

ENDLA JÕGISU

Puka vallavalitsuses
1. Pikendati kauplemisluba
FIE-l Tõnu Tämm – lubatud on
Meegaste Turismitalus toitlustamine, toidu- ja tööstuskaupade müük, spordiinventari
müük ja laenutus ning spordi- ja
meelelahutusürituste korraldamine; OÜle Mauri Kaubandus pikendati kauplemisluba Puka alevikus Kesk 5 kaupluses Centrum kauplemiseks.
2. Kinnitati 2003. aastaks kulude arvestuslik maksumus ühe
lapse kohta Puka lasteaias 1749
krooni, Aakre lasteaed-algkoolis
1315 krooni ning Puka keskkoolis 720 krooni.
3. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Uno Räägule Ruuna külas asuva Saarelaane maaüksus 23,39 ha; Heinard Markovile Põru külas
Kurejärve maaüksus 23,60 ha;
Peep Harjule Palamuste külas
Markse maaüksus 2,0 ha.
4. Otsustati maksta toimetulekutoetust jaanuaris 30 ja veebruaris 39 taotlejale.
5. Anti nõusolek katastriüksuste jagamiseks: Pühaste külas
Sootla katastriüksus Sootla
(2,91 ha), Sootla (6,64 ha) ja
Piprarauli (15,42 ha) sihtotstarvetega maatulundusmaa;
Aakre metskonna katastriüksus Aakre metskond 36 MT
(467,0 ha), Suur-Rooni 1MT
(39,75 ha) ja Suur-Rooni 2MT
(36,27 ha) sihtotstarvetega
maatulundusmaa; Pühaste
külas Lepiku maaüksus
Lepiku 1 (21,31 ha) ja Lepiku 2
(19,39 ha) sihtotstarvetega
maatulundusmaa ning Lepiku
3 (3994 m 2 ) sihtotstarbega
transpordimaa.
6. Kinnitati vara võõrandamisaegsed makusmused ning määrati kompensatsioonisummad Puka alevikus asuva eluasemekrunt nr 32-c maade eest,
Kibena külas asuva Kentsi A-

119 tagastamata jäänud
talumaade eest.
7. Toetati Puka Aianduse ja
Mesinduse Seltsi seoses 35.
aastapäevaga, Tartu Käimisklubi Bruno Junki mälestusvõistluste korraldamisel, rahvatantsurühmi Vokiratas ja Matilde, majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid.
8. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Tiina Popp
ja Peeter Luik Rebaste külas
asuv Simuna maaüksus (58,10
ha); Kaupo Tamm Purtsi külas
Tõruke maaüksus (2735 m2);
Aksel Aug Kibena külas Anna
maaüksus (55,58 ha).
9. Määrati Puka valla munitsipaalomandis oleva Kibena külas
asuva Kibena II veehoidla
veekogualuseks ja rajatiste teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2,75 ha.
10. Määrati hooldajad sügava
ja raske puudega invaliididele.
11. Maavanema tänukirja said
Puka vallast Tõnis-Rein Ainso
ja Viiu Lipp.
12. Väljastati ehitusluba OÜle
Setanta tiigi ehitamiseks
Meegaste külas Atsi talus.
13. Anti nõusolek Toomas
Meriloole Kibena külas vaba
metsamaa Kibenametsa 8,54
ha erastamiseks; Kaupo Tammele Purtsi külas vaba metsamaa Männisalu 9,49 ha erastamiseks.

Perekonnad Koort ja Külm

Täname südamest Karupesa hotelli ja ÕTK Tehvandi kollektiive. Siiras tänu kõigile, kellele
ÜLLE OJASTE kallis oli ja kes
temaga hüvasti jätma tulid.
Täname kõiki, kellele polnud liig
raske hoolimist näidata lehekuulutuse või kaardiga ja kes
tema kalmu rohkete pärgade ja
lilledega kaunistasid.
Kalju lastega

in memoriam

Ülle Ojaste
2. VII 1962 - 9. III 2003

Ülle sündis 2. juulil Rakveres pere kolmanda
lapsena. Kooliteed alustas ta samuti Rakveres.
Sport oli Üllele südamelähedane juba lapsepõlvest ja tulemused suusaradadel paranesid
aasta-aastalt. Alates 1975. aastast jätkaski seitsmenda klassi sporditüdruk õpinguid Tallinna
Spordiinternaatkooli Otepää filiaalis. Kooli lõpetas ta 1980. aastal, kuuludes vabariigi suusaparemikku.
Ülle oli töökas ja lahtiste kätega, jõudes palju
teha oma lühikese elu jooksul. Ta oli pühendunud
emaks neljale lapsele.
Ülle Ojaste ootamatu lahkumine on korvamatuks kaotuseks tema omastele, sõpradele ja õpilastele. Positiivse ja haigust trotsiva ellusuhtumisega jätkas Ülle lõpuni treeneritööd Karupesa
Teamis. Suusalastele oli ta autoriteet, alati
abivalmis, sõbralik ning hoolitsev treener.
Mälestus Üllest jääb kalliks.
Karupesa Team
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Ametlik teadaanne
Seoses usalduse kaotamisega ja tööettevõtu lepingu
lõpetamisega palume
kõikidel klientidel, kellel on
olnud tegemist

Mellex-Auto
pakub:

FIE Inna Veltiga
(Otepää Kinnisvara),

HÄID JÕULE ja RÕÕMSAT AASTAVAHETUST!

rattad kogu perele

hilisemate pretensioonide
ärahoidmiseks teatada
telefonidel (07) 420 819
või 050 29 979.
Lugupidamisega
Üürimisteenuste Kinnisvara

Otepää Kinnisvara
Mäe 11
Tel 051 58 137
(076) 63 700
www.hot.ee/okv

arvutid ja
arvutikaubad

Inna Velt

Ostetakse väike maja ja
korter Otepää linnas,
üüritakse korter.
OÜ Nõuni Taimekasvastus

müüb
• suviteravilja seemet
(nisu, oder, kaer)
• söödateravilja
• köögiviljaseemneid
Info tel (076) 57 418
050 64 609

Müüa
põrandalauda, haava ja
männi sisevoodrilauda,
kuuse välivoodrit ja
ehituslikku prussi ning lauda.

Tere tulemast!
Lipuväljak 28a Otepää
tel (076) 55168
052 36 929

Otepääl Sulevautos J. Hurda 1a
(Nurga poe kõrval)

uus kauplus

Kodu ja Aed

Pakume kodu- ja aiakaupu:
 seemned, mullad, väetised, kile, aiatöövahendid
 tööriided, jalanõud
 pesu- ja puhastusvahendid
 esmatarbekaubad

Avatud:
E - R 8 - 17
L 9 - 15

Tel 052 95 948 Kalev

Välja üürida väike maja, ostan
omanikult maja Otepää linnas,
üürin korteri Otepääl.
Tel 05158137; (076) 63 700.

Tulge ja veenduge ise  kindlasti leiavad nii naised
kui mehed omale tarvilikku.
Kohtumiseni kohapeal!

Otsin tööd lapsehoidjana.
Tel 058 015 477.
Ostan maja, vana talukoha või
maad looduskaunis kohas Otepääl
või selle läheduses.
Tel 056 239 302 Kristi Laur.
Üürin garaaþi Otepääl. Tel 050 74 568.
3toaline ahiküttega korter Otepääl
vahetada 4- või 5toalise korteri
vastu Otepääl. Tel 050 60 488 või
õhtuti 55 295.

Samas vajatakse tööle kahte santehnikut.
Juhiluba vajalik.
Sind tervitame palavalt,
sünnipäevalaps,
ja soovime, et oleksid
tark ja virk ja kraps.
AITAME

Ostame krundi või maavalduse
Otepää ümbruses maja ehitamiseks, soovitav veekogu läheduses, vajalik elektriühenduse
lähedus. Kontakt: (0) 600 9607;
056 603 660; belluno@hot.ee

Arvestades lapse soove, korraldame temaatilisi pidusid sõprade,
tantsu, mängu ja suupistetega. Vajadusel aitame kutsete koostamisel ja peo läbiviimisel õhtujuhiga.

Ostan 3-4toal korteri Otepääl.
Tel 052 89 331 Rein.
Müüa küttepuid koos kohaletoomisega. Tel 052 94 144.

HOTELLIS KARUPESA TEIE LAPSE

SÜNNIPÄEVA MEELDEJÄÄVAKS

SÜNDMUSEKS !

Valga põik 3
Otepää
Tel (076) 61 890

Hinnad alates 35.- inimese kohta.
Info tel (076) 61 500
karupesa@scandic-hotels.ee

MTÜ Agentuur Evita kutsub 812a ja 12-18a tüdrukuid moekooli,
alates 2. aprillist kell 16-18 Lipuväljak 14 saalis.
Info tel (07) 422 566; 051 932 092.
Soovin laenutada või odavalt osta
3 kiirusega töötavat lintmagnetofoni arhiivilintide ümberlindistamiseks. Tel (076) 55 751 Lille Tali.

MURUNIIDUKID
MURUTRAKTORID
MULLAFREESID
LÕIKURID JA
TRIMMERID
Soodushinnad
murumasinatele 1. maini

Ostan maja või taluhooned Otepääl
või Otepää ümbruses. Tel 050 74 568.

TEHA

NB! Fiskars aiatööriistad kevadtöödeks

• saun basseini ja kaminaruumiga
• nõupidamiste- ja peoruumid
• peolauad

Tule lõõgastuma!
Kadaka tänav 5
Otepää aedlinn

Informatsioon ja tellimine
tel (076) 69 400
052 42 745
e-mail: eksvilla@msigrupp.ee
www.eksvilla.msigrupp.ee

Peo- ja peielauad
kuni 35 inimesele
Tamme külalistemajas
Info tel (076) 63 747 ja 051 63 232

