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Eesti Tervislike Linnade Võr-
gustiku liikmena korraldab
Otepää 6. ja 7. mail konverentsi
«Laste tervis – tuleviku tervis».

Taoline terviselinnade liikumise poolt
kogu Eesti omavalitsustele ja üldsusele
korraldatav üritus toimub juba kuuendat
korda. Sel aastal keskendutakse Eesti-
sisestele probleemidele.

Konverentsile ootame esindajaid Ees-
ti Tervislike Linnade Võrgustiku liik-
meslinnadest/valdadest, teistest Eesti
omavalitsustest, samuti koolide direk-
toreid, lasteaedade juhatajaid, hoole-
kogude esimehi, kooliarste ja -õdesid,
esindajaid õpilasomavalitsustest ja
noorteorganisatsioonidest  ning kõiki,
kellele konverentsi teema on südame-
lähedane ja oluline.

Tahame konverentsil anda ülevaate
meie laste tervisest täna, suurimatest
ohtudest ning sellest, mida kohalikud
omavalitsused saavad laste tervise
parendamiseks ette võtta. Ettekandeid
tulevad pidama mitmed tunnustatud
lektorid üle Eesti: lastearst Mai Maser,
Maarike Harro, Liana Varava jne. Konve-
rentsil osalevad ka ülemaailmse tervis-
hoiuorganisatsiooni WHO Eesti esinda-
ja Jarno Habicht ning sotsiaalminis-
teeriumi esindajad.

Terviselinnad peavad
Otepääl konverentsi

 Milline  omavalitsus võiks kuuluda
Tervislike Linnade Võrgustikku?

Oluline on teadvustamine, et tervis on
omavalitsuse elu üks oluline osa ning
püüeldakse selle parandamisele. See on
linn või vald, kus kodanike tervise ja
heaoluga arvestamine on toodud otsuse-
tegemise protsessi keskmesse ning tun-
netatakse elanikkonna tervise nimel
töötamise kohustust. See on omavalit-
sus, mille juhtkond tegutseb elukesk-
konna parandamise nimel.

Otepää vald ühines Eesti Tervislike
Linnade Võrgustikuga 2002. aastal, kui
12 linna ja 1 vald allkirjastasid  sotsiaal-
ministeeriumis võrgustiku põhikirja.
Igal aastal on meiega liitunud uusi oma-
valitsusi. Otepää on esindatud ka võrgus-
tiku juhatuses. Leidsime, et meie vald,
kus pikki aastaid on esikohal olnud tali-
spordi arendamine, puhas elukeskkond
ja looduse kaitsmine, aktiivne turism ja
maaliline loodus, sobib  võrgustiku idee
ja prioriteetidega.

Võrgustiku liikmeks olemine annab
paremaid võimalusi meile oluliste rah-
vusvaheliste projektidega liitumiseks
ning Otepää huvide esindamiseks ka
Euroopa tasandil. Lisaks saame osa ka
teenustest ja toodetest, mida terviselin-
nade liikumine pakub.

SAPARDi programmist on vallavalit-
suse projetkitaotlusel saadud 290 tuhat
krooni ning vald lisab omalt poolt 138 tu-
hat. Selle summa eest on võimalik paigal-
dada vanale koolimajale uus katus ning
remontida kogu teise korruse ruumid
külakeskuseks.

Vallavalitsuse projektijuhi Märt Kun-
nuse sõnul on nimetatud tööd olulised
hoone edasise lagunemise peatamiseks
ning ühtlasi vanale koolimajale uue elu
sisse puhumiseks. Sihva külakeskuse
eesmärgiks on piirkonna rahvale selt-

Otepää kool sai raha
õpilaskodu rajamiseks

PÄEVAKAVA
6. mai
11.15 «Omavalitsuste toetus laste tervise heaks».
11.45 «Eesti laste kehaline aktiivsus».
12.15 «Tervist edendavate lasteaedade areng»
14.00 «Suunad Eesti kooliõpilaste tervise-

käitumises viimase 10 a  jooksul»
14.30 «Koolisotsiaaltöö  kui üks vahend olukorra

muutmiseks üldhariduskoolides»
15.00 «Noored ja kohalik omavalitsusesindaja

noorteühendusest ELO»
16.00 «Tulevikuvisioon Eesti koolitervishoiu

arengusuundadest»
16.30 «Sotsiaalministeeriumi koolitervishoiu

kontseptsioon»
17.00 «Lapsevanemate osalus ja hoolekogu

roll hariduselus»
17.30 «Laste uimastikäitumine ning

abisaamise võimalused»

7. mai
10.05 «Koolipiima ja koolilõuna programmidest

Eestis ja teistes maades»
10.35 «Eesti ja Rootsi laste toitumise

võrdlev analüüs»
11.05 «Stress noorte tervisehäirete põhjustajana»
11.35 «Laste kaasamine vägivalla ennetamisel»
13.30 «Seksuaalne vägivald Eesti noorte hulgas»

Täna toimub Otepää
valla jüripäeva
teatejooks
Tähtis pole võit vaid osavõtt –
nii kõlab Otepää jürijooksu
moto.
Kell 18.30 kogunevad kõik
suured ja väikesed spordi-
sõbrad raekoja ette.
Kell 19 antakse start laste
10x60m pendelteatejooksule
.Kell 19.20 on 10x300m teate-
jooksu start.

Võistlusele saab registree-
ruda ka täna (200 krooni/
võistkond). Laste pendel-
teatejooks 10x60 on  osavõtu-
maksuta.

Info valla spordijuhilt Kal-
mer Trammilt tel 554 2648.

Eesmärgi elluviimine
Otepää vald kavatseb enam tähele-

panu pöörata just tervist ja turvalist
elukeskkonda toetavale poliitikale,  lood-
ust ja sotsiaalset keskkonda mõju-
tavatele projektidele, inimeste isiklike
oskuste ja teadmiste arendamisele tervi-
seedenduse valdkonnas. Korraldame
terviseedenduslikke üritusi ja kindlasti
jätkame autovaba päeva tähistamise
traditsiooni.

Tervis ei ole aga ainult terviseedendus-
likud üritused. Ka keskkond meie ümber,
töökohad, linnapargid, tänavad mõjuta-
vad meie tervist. Kauni linna ja loodus-
keskkonna kujundamiseks soovime
jätkata juba traditsiooniks saanud kodu-
kaunistamise, majade värvimise ja jõulu-
kaunistuste konkursse. Lõpule tuleb viia
mitmed juba alustatud projektid.
Loodame, et aasta lõpuks on Otepää
rikkam  vähemalt ühe uue mänguväljaku
võrra. Suvekuud toovad mitmeid üritusi
ja taas peaks Pühajärve rannal lehvima
sinilipp. Samuti korraldavad erinevad
asutused ja organisatsioonid terviseeden-
duslikke üritusi.

Olulisim meie kõigi jaoks igal ajal ja
eluhetkel olgu hea tervis ja tahe midagi
ise selle parandamiseks ette võtta!  Kõik
huvilised on teretulnud konverentsile.

PIRET PENSA,
sotsiaalnõunik

Koerte ja kasside
marutaudivastane
vaktsineerimine
Koeri ja kasse saab marutau-
di vastu vaktsineerida 2. mail
kell 10-12 Pikk tn 2 ja kell
12.30 aedlinna kaupluse juu-
res. 3. mail kell 10-12 Pikk tn2.

Kaja Väärsi, Otepää valla
veterinaararst, tel 5393 4397.

sitegevuseks paremate võimaluste
loomine.

Parima hinnapakkumise vana kooli-
maja rekonstrueerimiseks tegi OÜ
Otepää Reiter. Tänavu on tegemist kogu
hoone renoveerimise esimese etapiga.
Edaspidi on plaanis esimesele korruse-
le ette valmistada uued ruumid Püha-
järve raamatukogule ja avalikule inter-
netipunktile, mis võimaldaks tänast
ruumikitsikust oluliselt leevendada.
Praegused raamatukogu ruumid saaks
sel juhul anda lasteaia kasutusse.

Sihva vana koolimaja
ärkab uuele elule Vallavalitsus

pikendab kodanike
vastuvõtuaegu
Otepää vallavalitsusel on ka-
vas alates maikuust kolma-
päeviti hakata vallakodanik-
ke vastu võtma kuni kella
18ni. See võimaldab ühel
tööpäeval nädalas vallamajas
ametiasju ajada ka hilisemal
kellaajal. Ühtlasi võiks see
olla eeskujuks teistelegi
ametiasutustele, kuna valla-
kodanikel pole tihi võimalik
oma tööajast ametiasutusi
külastada.

Käesolev aasta on
Otepää gümnaasiumile
heade olümpiaadi- ja
sporditulemuste (loe
lk3) kõrval edukas ka
materiaalses mõttes.
Projekti  «21. sajandi
kool» raames eraldas
riik meie koolile 126 000
krooni loodusainete
õppevahendite ostuks.
Sellele on tulemas veel
lisa, mis annab võima-
luse osta õppetööks va-
jalikku töö- ja kunsti-
õpetuse, matemaatika

ja kehalise kasvatuse tundideks. Rahasüst Tiigri-
hüppelt võimaldas osta multimeedia projektori ja
sülearvuti.

Otepää gümnaasiumi projekt õpilaskodu raja-
miseks leidis seekord haridusministeeriumi toetuse
ja seega on kindel õpilaskodu rajamine Otepää güm-
naasiumi internaadi hoonesse. Riik eraldas hoone
renoveerimiseks 2,3 miljonit krooni, millele Otepää
vald lisab peaaegu 172 000 krooni. Samas on Otepää
vald internaadi parendamiseks kulutanud juba ligi
322 000 krooni. Pärast kapitaalremonti vastab hoone
kõigile nõuetele ja muutub mugavaks tema elanikele.

Projekti II osaga loodame saada 402 000 krooni
sisustuse jaoks. See võimaldab hankida uue mööbli,
valgustuse, huvitegevuseks vajaliku ning sisustada
kööginurga.

Projekti on algusest peale toetanud Otepää
vallavalitsus ja volikogu majanduskomisjon, siin-
kohal teile kõigile suur tänu!

Õpilaskodu rajamine annab võimaluse neile
lastele, kes erinevatel põhjustel ei saa kodus elada
ja normaalselt kasvada ning õppida. Riiklikult fi-
nantseeritavaid kohti tuleb 15. Ülejäänud kohad jää-
vad aga endiselt nende õpilaste kasutada, kes ela-
vad kaugel ja õpivad meie koolis.

Aasta on alanud lootusrikkalt. Loodame, et Otepää
gümnaasium liigub sama kiirelt 21. sajandi suunas.
Jätkuv hea koostöö kooli omaniku, Otepää vallaga,
annab selleks kindluse.

RIINA RAJA,
Otepää gümnaasiumi direktor
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Otepää kirikukoor
kutsub vanu ja uusi lauljaid
laulma 29. septembril kell 12.30
kirikumõisas.

 Telefon
736 2119

Trükk:Lipuväljak 13, 67405 Otepää
765 5355
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Aadress:
Telefon:

e-mail:
Ajaleht internetis

Tegevtoimetus:

Järgmine Otepää
Teataja ilmub

 27. mail

Otepää vallas
Planeeringu avaliku väljapaneku tulemus:
Ojamäe kinnistu, asukohaga Nüpli küla, de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal
laekus planeeringu vaidlustus lähinaabruses
oleva kinnistu omanikult. Probleemiks oli
tõstatatud ehitustegevuse piiramine temale
kuuluval kinnistul. Vallavalitsuse seisukoht
planeeringu vaidluse osas on järgmine: kuna
vaidlustatava kinnistu omaniku maa-alal on
vana talukompleks olemas, ei tee vald takis-
tusi õuealale uue hoone püstitamiseks. Kui
maa omanik soovib maad jagada, tuleb piirid
ja ehitusõiguse ala määrata läbi detailpla-
neeringu koostamise. Vallavalitsus teeb et-
tepaneku nimetatud detailplaneering voliko-
gus kehtestada.
Otepää vallavalitsus on algatanud järg-
mised detailplaneeringud
01.04.2004 korraldustega:
• Paju 12 ja 12a kinnistute   detailplaneering
Otepää linnas, omanikeks Feliks Stavitski ja
OÜ AB-Rakennus, planeeringu eesmärgiks
kinnistute kruntimine, ehitusõiguse ala
määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude
ühenduste lahendamine, servituutide vaja-
duste väljaselgitamine.
• Pihlaka kinnistu detailplaneering Mäha
külas, omanik Alo Jodsche, planeeringu ees-
märgiks 29.05.2002 vallavalitsuse kor-
raldusega algatatud Järvekalda kinnistu de-
tailplaneeringu alaga liita Pihlaka kinnistu
maa-ala. Planeeringu nimetuseks saab
Järvekalda ja Pihlaka kinnistute detailpla-
neering, mille eesmärk on välja selgitada või-
malus Järvekalda kinnistul taastada endised
taluhooned ja Pihlaka kinnistule ehitusõiguse
alade  määramine ja servituutide vajaduste
väljaselgitamine; vajadusel maa sihtotstarbe
muutmine.
• Tartu mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse
(vana kaubamaja) detailplaneering Otepää
linnas. Kinnistu omanik OÜ Tradematic, pla-
neeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse
ala määramine, uue hoone ehitusprojekti koos-
tamine ja püstitamine, liikluskorralduse ja
tehnovõrkude ühenduste lahendamine, servi-
tuutide vajaduste väljaselgitamine.
• Mäha küla golfväljaku rajamiseks, detail-
planeering hõlmab Looritsa, Kõiviku, Tammu-
ramäe, Taga-Mäha, Mäelo kinnistu maid.
Detailplaneeringu eesmärk on keskkonna-
tingimuste seadmine golfiväljaku rajamiseks,
mille ehitusprojekti koostamiseks on vaja läbi
viia keskkonnamõjude hindamine.
16.04 2004 korraldustega:
• Ruusa-Jaani katastriüksuse detailpla-
neering Sihva külas. Planeeringu algataja on
Jaan Mitt, eesmärgiks jätkata puhkemajan-
duse arendamist olemasoleva Veski-Ruusa
puhkepiirkonna kõrvale. Planeeritavale alale
nähakse ette ca 2,5 ha paisjärve ehitust ja
nelja hoonestusala määramist.
• Pedaja tee detailplaneering Otepää linnas.
Koostamise eesmärgiks Pedaja tee piken-
dusega anda juurdepääsutee rajamise või-
malus Tuulemäe kinnistu detailplaneeringu
alale. Detailplaneeringu algatajaks on Tuule-
mäe kinnistu omanik AS Eweco Group. Pla-
neeringu käigus koostatakse Pedaja tee
krundijaotuskava ~ca 1 ha suurusele alale.
Planeering esitataks Tuulemäe kinnistu de-
tailplaneeringu nime all.
• Andruse kinnistu detailplaneering Sihva
külas (vana koolimaja tagune kinnistu). Kin-
nistu omanik on Andrus Eensoo, eesmärgiks
puhkemajanduse arendamiseks ehitusõiguse
alade määramine ja maa sihtotstarbe muut-
mine 2,1 ha suurusel maa-alal.

Vabandus: eelmises ajalehes oli ekslikult
valesti märgitud Koidu kinnistu asukoht.
Õige on: vallavalitsuse 24.03.2004 kor-
raldusega algatati Koidu kinnistu, asukohaga
Pühajärve küla, detailplaneering. Kinnistu
omanik on Aare Unt. Planeeritava maa-ala
suurus on 6,4 ha. Eesmärk on katastriüksuse
jagamine, ehitusõiguse ning maa sihtotstarbe
määramine.

AIRE PRIKS,
vallavalitsuse maanõunik

Jaanuarikuu Otepää Teatajas edastasi-
me uudise, et piirkonna suurim tööandja
hakkab kandma Otepää nime. Täna või-
me uhkusega tõdeda, et Otepääl vineeri-
tehase rajamist korraldanud ja seda neli
aastat juhtinud Kaido Kukk on omanik-
firma ettepanekul edutatud uuele ameti-
postile Soome.

Lahtis asuvas UPM puidutoodete di-
visjonis hakkab Kaido Kukk juhtima
terve kontserni kõiki 13 kasevineeri- ja
spoonitehast, mis asuvad lisaks Otepää-
le Soomes, Prantsusmaal ja Venemaal.
Nendes tehastes töötab kokku üle 3000
inimese ning vineeri ja spooni toodetakse
seal üle 10 korra rohkem kui terves Ees-
tis kokku.

Välisfirmad usaldavad eestlastest
juhte

Otepää Teataja küsimusele, kas ette-
panek uuele ametipostile asuda tuli ülla-
tusena, vastab viimaseid päevi Otepää
vineeritehase juhitoolil muhelev Kaido
Kukk: «Jah, selline pakkumine tuli
tõelise üllatusena,» ning lisab tuntava
heameelenoodiga hääles, «see on suur
väljakutse ning tõestab, et eestlaste kar-
jäär rahvusvahelistes kontsernides on
võimalik. Ja mitte üksnes lihttöölise või
spetsialistikarjäär.

Otsus uuele juhtivale ametikohale
UPM kontsernis asuda tuli mul teha
suhteliselt kiiresti – selliseid pakkumi-
si ei tule ju elus tihti ette. Põhiline moti-
vatsioon taolise pakkumise vastuvõt-
misel on eelkõige eneseteostuse või-
malus.»

Kukk on küll Otepääl elanud juba neli
aastat, ometi pole ta end otepäälasena
tundma jõudnud hakata – põhienergia on
kulunud ettevõtte arendamisele. «Suhte-
liselt lühikese ajaga sai loodud päris
hästi toimiv tootmisettevõte, kus täna
töötab ligi 150 inimest. Olen rahul, et mi-
nust jääb maha hästitoimiv ettevõte,
mida on võimalus juhtida ja edasi aren-
dada uutel noortel inimestel,» lisab se-
nine tehasejuht.

Paari kuu eest väitis Kaido Kukk OT-
le, et omanikud usaldavad täielikult
eestlastest juhte. See annab alust eelda-
da, et ka uus Otepää tehase juht leitakse
kohapealt.

«Jah, vineeritehast hakkab juhtima
senine tehase tootmisjuht Ando Jukk,
kes on näidanud üles piisavaid oskusi ja

tahtmist asja edasi arendada,» on
Lahtisse siirdumise mõtetes Kukel hea
meel tõdeda.

Uus juhataja Ando Jukk ei plaani
hästitoimivas organisatsioonis päeva-
pealt midagi muutma ega lõhkuma haka-
ta. Küll aga toimub jätkuvalt pidev
edasiarendamine.

Tehase juhtimise märksõnad: AVATUS-
USALDUS-INITSIATIIV

Usaldusväärsuse kasvatamine, atrak-
tiivsuse suurendamine, hea mainega
tööjõuturul olemine – need olid ja on
Otepää vineeritehast edasiviivad põhi-
mõtted, mis suunatud partneritele ning
nii tänastele kui tulevastele töötajatele.

Töötajate koolitusele on kogu aeg pan-
dud suurt rõhku. Koolitusele kulub ca 1%
ettevõtte käibest, kuid see pole maha-
visatud raha – enamus töötajaist on fir-
ma arenguga kenasti kaasa läinud ja
tänane eesmärk on saada parimaks
puidutööstusettevõtteks Eestis.

Otepää vineeritehase juht Kaido Kukk
edutati UPM kontserni tehaseid juhtima

Mõlema noore juhi hinnangul kasva-
vad head töötajad välja just oma tehase
keskkonnas – lisaks spetsiaalsetele töö-
võtetele nad arenevad ning õpivad ka
töökultuuri, suhtumist.

Seda, et eestlased massiliselt EL maa-
desse tööle hakkavad siirduma, kumbki
meestest ei arva. Kui inimesele on antud
oma hea töö ja seda ka väärtustatakse,
siis jätkab ta parema meelega kodu-
maal. Head võimalused edasiarenemist
jätkata on spetsialistidel nii ettevõtte
sees kui ka kogu kontserni piires.

Ando Jukk arvab, et kuigi ta seni te-
hases tootmisjuhina tegutsenuna omab
kõigest head ülevaadet, peab ometi
praegu palju infot juurde hankima, et
jätkata edukalt tegevjuhi ametis. Ses
suhtes on hea, et «oma mehena Havan-
nas» hakkavad mehed teineteisele ka
edaspidi suureks toeks olema.

AIN KRUUSMAA,
Otepää Teataja

Mida toob kevad kaasa majaomanikule?
Kindlasti seda, et tuleb sirutada käsi reha
ja ämbri järele ning vaadata, ehk vajab
koristamist talve jooksul kogunenud praht,
rehitsemist muru, korrastamist hekid-
põõsad.Võib-olla tuleb pidada ka plaani,
kuhu rajada lillepeenar või istutada puu.
Need on traditsioonilised  igakevadised
tööd. Tublimad majaomanikud on juba
jõudnudki esimeste ilusate  ilmadega tööd
lõpetada, paljudel  on see veel pooleli ja
kindlasti oleks õige aeg alustada ka nen-
del, kes seda pole veel jõudnud.

 Olmeprahi konteinerid
Kevadise koristuskuu raames paigutab

vallavalitsus  olmeprahi äraandmiseks  23.
-26.aprillini konteinerid järgmistesse koh-
tadesse: Sihva, Kannistiku, Vana-Otepää,
Keskuse, Otepää turuplats ja aedlinn. Kon-
teinerid on mõeldud eelkõige suure-
gabariidiliste jäätmete äraandmiseks
(näiteks vana mööbel, kodumasinad, sani-
taartehnika). Konteineritesse palume
mitte tuua igapäevast kodumajapida-
misest tekkivat prahti, oksi ja lehti.
Igapäevase olmeprahi jaoks tuleb sõlmida
prügiveoleping (AS Ragn-Sells, tel 15 155
või AS Cleanaway, tel  742 4225).

Kuivanud lehed ja oksad
Okste ja lehtede jaoks tuleks leida

krundil  sobiv nurgake ning need kompos-
teerida, tulevikku silmas pidades oleks
see aiapidajale väärtuslik väetis. Kind-
lasti ei tohiks puhastustööde käigus ära
unustada, et prahti ei  tohi viia metsa alla,
linna kalmistu kompostiplatsile või mis-
tahes varem harjumuspäraselt kasutusel
olnud prügi ladustamise kohta.

Ohtlikud jäätmed
Jäätmed tuleb viia lähimasse selleks

ettenähtud  prügilasse, milleks on Lagu-
ja prügimägi. Jäätmete prügilasse viimi-
sel  helistada eelnevalt infotelefonile
15155. Keskkonnale ohtlike jäätmete:
patareid, akud, värvi- ja lahustijäätmed,
aegunud ravimid, putukamürgid, vanad
telerid jne  tasuta äraandmiseks on ava-
tud igal teisipäeval kella 9-12 ja nel-
japäeval kella 15-18  Otepää linna turu-
platsil  ohtlike jäätmete konteiner.

4. maist algab uuesti kodukaunista-
mise konkurss «Otepää kauniks». Täpsem
info vallavalitsusest.

SILVER ARUJÕE,
heakorraspetsialist

Olmeprahi ja ohtlike
jäätmete jaoks on oma koht

DETAILPLANEERINGUD

Vineeritehase uue juhi Ando Juki (fotol vasakul) ning senise juhataja Kaido Kuke
eesmärgiks oli ja on arendada Otepää vineeritehas parimaks puidutööstus-
ettevõtteks Eestis.

POLITSEIINFO
• 25. märtsil möödus Otepääl kaupluse
kassast noormees, jättes kauba eest maks-
mata. Müüjal ei õnnestunud varast kinni
hoida, kuid tänu pealtnägijate abile tabas
politsei ärajooksnud suli tänavalt.
• Ööl vastu 31. märtsi läks Otepäält Kopli
tänavalt kaduma must Volkswagen Golf.
• 3. aprillil lõhkusid vargad Hellenurmes
maja ukselukud ning võtsid kaasa  aiakäru,
50-60 videokassetti, plastämbri, kaks 40
liitrist piimanõud ja mopeedi Delta.
• Ööl vastu 5. aprilli lõhkusid vargad
Otepääl Peugeot 306 ukselukud, omani-
ku väitel autost midagi kadunud polnud.
• Ööl vastu 7. aprilli läks Otepääl asuva
autoremondiettevõtte territooriumilt
kaduma sinine Opel Ascona.
• 19. aprilli öösel murti sisse Hellenurme
noortekeskusesse. Vargad olid lõhku-
nud ukselukud ja aknaraamid ning kand-
nud majast välja velotrenazööri, hantlid,
sammumõõtja, ergomeetri, kaks tõstekan-
gi ning printeri. Kõik asjad leiti hoovist.
• Ööl vastu 20. aprilli lõhuti Puka laste-
aia aknaklaas, hoonest midagi ei varas-
tatud.
• 19.-20. aprillil on sisse murtud Aakre
katlamajja ning varastatud survepesur
Kärcher 370M ja murutrimmer Husq-
varna koos rakmete ja võtmetega.
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Väikelaevade ülevaatus
Sõude- ja mootorpaatide ülevaatust alus-

tame mais vastavalt ülevaatuse graafikule. Es-
masele ülevaatusele kuuluvad kõik registreer-
itavad väikelaevad: mootorpaat, sõudepaat,
kummipaat alates pikkusest 2,5 m juhul kui
kasutatakse mootorit, lihaste jõul liikuv väike-
laev alates 4 m.

Väikelaeva ülevaatus teostatakse: omaniku
vahetusel; alla 10aastastel väikelaevadel iga 3
aasta järel; üle 10aastastel väikelaevadel iga 2
aasta järel.

Peale esmase ülevaatuse läbimist ei kuulu 7
m aerupaadid ning ning kuni 10 KW e 13,6 HJ
abimootoriga paadid järgnevale ülevaatusele.
Erakorraline ülevaatus tehakse peale puuduste
avastamist, kui on tehtud vastav märge väike-
laeva tehnilise ülevaatuse raamatus.

Peale ülevaatust tuleb väikelaev registreeri-
da Väikelaevaregistri Tartu registritalituses.
Tartu Väike-Turu 4 tel 730 2620. Esmaspäe-
vast neljapäevani kell 8 – 12 ja 13 – 17, reedel
8 –12 ja 13 –16.

Väikelaeva registreerimine maksab 300 kroo-
ni. Ülevaatuse tasu mootorpaadil ja sõude-
paadil kogupikkusega kuni 7 m 5 krooni jook-
sev meeter ja kogupikkusega 7-9 m 10 krooni
jooksev meeter. Lisandub vanusekoefitsient.

Sel aastal väikelaevade ülevaatuse eeskir-
jad samad kui eelmisel aastal, päästevahen-
did, pürotehnika ja tulekustuti vaatab ins-
pektor üle paadi ülevaatusel. Registreerimata
väikelaeva omanikku võib trahvida kuni 20
päevapalga ulatuses 1060 krooniga.

Ülevaatuse graafik
20.mai
Pühajärv - Kolga sadam kell 10
Pühajärv - paadilaenutus kell 14
14.mai
Kaarna Pikkjärv - Jantsikese talu kell 12
Väike Emajõgi Laatre jõe maantee silla juures
kell 15.30

Graafikuväliselt toimub väikelaevade teh-
niline ülevaatus eelneva kokkuleppe alusel.
Piirkonda teenindab väikelaevade vanem-
inspektor Vambola Sulg, kontakttelefon 782
1080 või 50 20 750.

Alates 27. maist igal neljapäeval täiendav
ülevaatus Pühajärvel paadilaenutuse juures
kell 10-14.

VAMBOLA SULG,
Veeteede Ameti MOT väike- ja siseveelaevade
osakonna Tartu piirkonna vaneminspektor

Valga maantee
tänavalõik remonditakse
sel suvel

Valga maantee remondiga on juba
alustatud – möödunud nädalal
toimus esimene töökoosolek, kus fik-
seeriti tööde ajagraafik ja lepiti
kokku üksikasjad. Kogu teelõigule
valgusfoorist Nüpli teeristini
pannakse uus asfaltkate, samuti
rajatakse kõnniteed ning tänavaval-
gustus ja ehitatakse välja Tartu
tänava ja Valga maantee vaheline
parkla (uus bussijaama plats).

Peatöövõtjaks on Teede REV-2
ning objekt valmib juulikuus.
Rekonstrueerimistöödeks tänavat
täielikult ei suleta, kuid teatavate
liikluspiirangutega tuleb siiski
arvestada.

Teede-tänavate korrastus
Möödunud aastaga on mitmed lin-

natänavad vee- ja kanalisatsiooni-
trasside vahetuse käigus kannatada
saanud. Kõik rikutud tänavakatted ja
haljasalad taastatakse. Pikal tänaval
parandatakse asfaltkatte osad, mis on
talve jooksul vajunud. See töö tehakse
garantiikorras. Enamus tänavaid
saab korda 1. juuniks.

ASi Otepää Veevärk juhataja
Neeme Ernitsa sõnul on hetkel veel
lahtine Munamäe tänava asfaltkatte
taastamise küsimus. Euroopa Liidu
tagastamatu abiprojekti korras oli
ette nähtud Munamäe tänava kanali-
satsioonitorustiku väljavahetamine,
kuid ehitustööde käigus ilmnes ka
veetorustiku uuendamise vajadus.
Praegu selleks raha puudub, kuid 10.
maiks loodetakse keskkonna-
ministeeriumi positiivset otsust.

Ülejäänud tänavate asfaldiaukude
lappimise ning kruusakattega valla-
teede hööveldamise on vallavalitsus
tellinud OÜlt Valga Teed. Kruusakat-
tega teede remondi lõplik kava selgub
maikuu jooksul, enamus tänavaauke
jõutakse eeldatavasti parandada lähi-
nädalatel. Seejärel tehakse veel täien-
dav tänavate harjamine ning 4. juu-
niks, lipupäevaks,  peavad linnatäna-
vad üldjoontes korras olema.

Koostamisel on
teederegister

Otepää vallas on koostamisel kõi-
gi valla territooriumil asuvate teede
register.

Teederegistri koostamine on vaja-
lik teeseadusest tulenevalt, mis
sätestab vajaduse kõigi teede regist-
reerimiseks kohalikus teeregistris.

Selleks, et kinnistu omanikud
saaksid oma teed kanda registrisse,
peavad need olema inventariseeri-
tud. Säästmaks kinnistuomanikke
ükshaaval teede inventariseerimi-
sest, on vald võtnud enda kanda ku-
lud ja sõlminud ASga Regio tööde
teostamise lepingu.

Otepää linnas alustatakse täna-
vate inventariseerimisega aprilli
keskel, kogu valla territooriumil
teede sulamise järel maikuus. Töid
teostab vallavanema käskkirja alu-
sel AS Regio projektijuht Marko
Puksing.

Teeregister sisaldaks kohalike
teede, erateede ja mitmesuguses
omandis olevate teede andmeid.
Välitööde teostamisel mõõdista-
takse tee pikkus ja laius, katte tüüp,
sillad, truubid, liiklusmärgid, rist-
mikud ning teede seisukord.

Keskkonnamängude
ideekonkurss
Konkursi tingimustega saab tutvuda
Nõo vallavalitsuse kodulehel http://
www.nvv.ee/uudised/

Keskkonnamängud peavad olema
valmistatud looduslikest materja-
lidest, olema ilmastikukindlad, kasu-
tatavad välitingimustes ning õpetliku
iseloomuga. Tähtaeg on 30. aprill;
auhinnafond 2000 kr.
Info: e-post vald@nvv.ee ja gea@nvv.ee
või tel 745 5108 ja 508 8359

Tööpakkumine
matkaradade
hoolduseks

Otepää Looduspargi administ-
ratsioon otsib partnerit matkara-
dade hooldustöödeks.

Ootame pakkumisi Pühajärve
ümbruse matkaraja, tunnetusraja
ja puhkekohtade hooldustöödeks.

Vajalikud tööd on niitmine 3 kor-
da suve jooksul järgmistel objek-
tidel: matkarada 7 km pikkusel
lõigul 2 meetri laiuselt metsas ja
heinamaadel 3 meetri laiuselt,
Koolirand (pindala 0,5 ha), Kii-
gemägi (pindala 0,3 ha), Loodus-
pargi kinnistu  (pindala 0,5 ha) ja
puhkekohtade korrastus (prügi-
kastide tühjendamine ja üld-
hooldus) 20 nädala jooksul üks kord
nädalas. Lisaks Väikese Munamäe
allika ning Hobusemäe trepil
äravajunud astmete parandus,
treppide kõrvale sadevete süvendi
tegemine, Väikesele Munamäele
50 m ulatuses raja katmine puu-
koortega. Pakkumised teha kirja-
likult 10. maiks aadressil: Otepää
Looduspargi administratsioon,
Kolga tee 28, 67405 Otepää, või e-
posti aadressil
Otepaa.Looduspark@mail.ee

Täpsem info aadressil: Kolga tee
28, Otepää, tel. 765 5876.

Otepää piirkonna
loodust tutvustav
õppepäev-välimatk

28. aprillil korraldab Otepää
Looduspargi administratsioon
koostöös Pühajärve Haridusseltsi-
ga kohalikele giididele, turismiette-
võtjatele ning teistele huvilistele
Otepää piirkonna loodust tut-
vustava õppepäev-välimatka Kek-
kose matkarajal. Algus kell 14
Kääriku suusastaadionil. Õppe-
päeva juhendavad Tartu Ülikooli
geoloogia vanemteadur Tiit Hang
ning Otepää Looduspargi spetsia-
list, ornitoloog Tarmo Evestus.

Õppepäeval tutvustatakse
Otepää kõrgustiku kujunemislugu,
Otepää looduspargi loodusväär-
tusi, vaadatakse üheskoos loo-
made tegevusjälgi ning õpetatakse
tavalisemaid taimeliike.  Õppe-
päeva orienteeruv lõpp kell 17.30.
Õppepäev on osavõtjatele tasuta.
Eelregistreerimine ning lisainfor-
matsioon tel 765 5876.

Õppepäev-väliretk
«Kopra ohjamise
võimalused»

Reedel, 23. aprillil korraldab
Otepää Looduspargi administ-
ratsioon huvilistele õppepäev-väli-
retke «Kopra ohjamise või-
malused». Algus kell 10 Otepää
Looduspargi kontori juurest (Kolga
tee 28, Otepää). Õppepäeva
juhendab kopraekspert, Loodus-
hoiu Ühingu Lutra liige Nikolai
Laanetu.

Õppepäeval tutvustatakse kob-
rast, tema eluviisi, arutletakse
koprakahjustuste ning nende
vähendamise võimaluste üle.
Samuti on võimalus esitada küsi-
musi kopraeksperdile.

Õppepäeva orienteeruv lõpp kell
15. Õppepäev on osavõtjatele tasu-
ta. Lisainformatsioon tel 76 55 876
(Otepää LPA). Üritus viiakse läbi
SA Keskkonnainvesteerinute Kes-
kus toetusel.

Erametsaomanikud
Otepää ja Palupera valla era-

metsaomanike vastuvõtt kolma-
päeviti kell 9-12 Otepää loodus-
pargi kontoris (tel 765 5082); iga
kuu esimesel esmaspäeval kell 9-12
Palupera vallamajas; iga kuu kol-
mandal esmaspäeval kell 9-11.30
Nõuni raamatukogus.

Valgamaa Keskonnateenistuse
piirkondlik spetsialist Ene Vahter
(tel 524 4329). Metsanduslik nõus-
tamine, metsateatiste vastuvõtmine.

Otepää gümnaasiumis möödus III õppe-
veerand paljudele õpilastele ja õpetajatele
eriti pingsalt. Aineolümpiaadideks valmis-
tumine nõudis suurt lisatööd ning pingutust.

Maakonna aineolümpiaadide võitjateks
tulid: füüsikas Tauri Kukk, Pilleriine Alter,
Steven Smit; ajaloos Triinu Rauk; muusikas
Egeli Keldo; matemaatikas Tauri Kukk;
keemias Steven Smit; bioloogias Kristi Si-
sask; geograafias Kaija Lukka. Lisaks või-
tudele saavutati veel hulgaliselt kohti esi-
mese kolme hulgas: füüsikas  Triin Kaiv; aja-
loos Siret Oja, Pilleriine Alter, Merike En-
nok, Pille-Riin Tikan, Maiko Kangro; muusi-
kas Liina Laiv, Siret Oja, Triin Kaur;
matemaatikas Steven Smit; keemias Tau-
ri Kukk, Ege Mitt; bioloogias Kerli Arro; geo-
graafias Heidi Heitur, Eike Karo.

Eesti keele maakondlikul olümpiaadil

Otepää gümnaasiumil läheb hästi
saavutasid märkimisväärseid tulemusi
oma uurimistöödega Kaija Lukka ja Triin
Tigane ning luulekonkurssidel paistsid sil-
ma Cätriin Vuks ja Ly Aunapu.

Informaatikaolümpiaadi lõppvooru tule-
muste põhjal arvati Peep Pullerits Kreekas
toimuva rahvusvahelise informaatika-
olümpiaadi Eesti koondvõistkonna kandi-
daadiks.

Suurima sportliku saavutusena sel
veerandil saab esile tõsta Otepää gümnaa-
siumi võistkondlikku I kohta Eesti Kooli-
spordi Liidu meistrivõistlustel, kuhu andsid
oma võiduka panuse Triin Ojaste, Karl
Laasik, Liis Kalda, Keidy Kütt, Timo Ti-
gane, Keio Kütt ja Marko Liiva.

MAGNUS MAISTE,
direktori asetäitja õppe-kasvatutöö alal

31. märtsil arutati ümarlauas Otepää
valla noorsootöö ja noortekeskusega seondu-
vaid probleeme. Arutelust võtsid osa kul-
tuurikeskuse juhataja kohusetäitja Margus
Möll, narkoennetusprojekti «See on sinu va-
lik» eestvedaja Otepääl Marika Soidra, val-
la sotsiaalnõunik Piret Pensa, Pühajärve
põhikooli huvijuht Eve Koser, Otepää güm-
naasiumi huvijuht Kerri Rauk ning õpilas-
esindus: Kerli Arro, Triin Kaiv, Kadi ja Kai-
ja Lukka, Viivika Eljand ning Ly Aunapu.

Ümarlauas analüüsiti senise noorsootöö
plusse ja miinuseid ning tuldi järeldusele, et
seni on noortele korraldatud liiga palju üri-
tusi, millel puudub kvaliteet. See on ka üks
peamisi tegureid, miks on süvenenud noorte
passiivsus.

Ümarlauas osalenud tõid valla noorsootöö
positiivse küljena välja asjaolu, et viimaks

on vald jõudnud selgusele, et noorsootööta-
ja ja sotsiaalpedagoog peaksid olema erine-
vad inimesed. Marika Soidra nägemus val-
la noorsootööst on realistlik: «Ümarlaud
näitas, et huvitatuid on suhteliselt vähe.
Kuid jääb lootus, et ümarlaua tulemusena
võtab vallavalitsus ette noorteürituste
korraldamise klubides korra kvartalis.»

Noored arvasid, et noortekeskus saaks
suurepäraselt hakkama ka ilma noor-
sootöötajata. See idee ei leidnud aga heaks-
kiitu ning jõuti ühisele arusaamisele, et esi-
mene samm noorsootöö edendamiseks on
vastava töötaja ametisse määramine. Järg-
mine ümarlaud toimub peale noorsootööta-
ja väljavalimist ning kindlasti oodatakse
senisest rohkem huvitatuid.

LY AUNAPU

Noorsootöö korraldust vaeti ümarlauas

LOODUSPARGI INFOOTEPÄÄ VALLA UUDISED

Nüüd on Kuigatsi külamajas jälle soe:
valmis oma katlamaja ja renoveeriti
küttesüsteem. Raamatukogu jäi pärast koo-
li likvideerimist kolm aastat tagasi ilma
kütteta. Siiski on vanas mõisahoones
jätkunud aktiivne külaelu. Avatud on oma
kauplus ja postipunkt, aktiviseerunud on
seltsielu.

Vastlapäeval oli mõisapargi mäenõlv täis
liulaskjaid, pärast sai iga väike ja suur kel-
gutaja traditsioonilist hernesuppi ja vast-
lakuklit nautida. Märtsikuu teisel reedel
kogunes rahvas kaunitele kunstidele pühen-
datud õhtule. Lastel oli Katrin Kõiva juhen-
damisel selgeks õpitud väike näidend. Õhtu
jooksul oli võimalus joonistada, teha ettean-
tud materjalidest kompositsioon ja muidu-
gi niisama lustida ning tantsida. Kuna esine-
mine läks kenasti korda, on plaanis õppida
jaanipäevaks üks rahvuslik lugu. Kuigatsi
laste tegemiste omapära on selles, et
käiakse erinevates koolides, vaba aega
veedetakse aga ühiselt.

Juba poolteist aastat on pidevalt koos
käinud kantritantsuring. Seni ilmast ja kül-
mast hoonest sõltunud külarahval on soovi
tegelda käsitöö ja spordiga. Jätkuvad Siili-
klubi üritused, teretulnud on iga ettevõt-
mine ja kõik väärt ideed. Aasta tagasi sai
valmis Kuigatsi piirkonna arengukava,
mida rakendatakse seltsingu eestvedami-
sel. Praegu tegeletakse teabetoa projektiga.
Suvel on jälle plaanis hingekosutuseks üks
õppereis vaatamist ja järeletegemist vääri-
vatesse paikadesse.

Jüripäeval on maja Puka valla isetege-
vuslaste päralt, mai teisel reedel tähista-
me emadepäeva.

Kolme nädalaga ehitasid  RST Valga ehi-
tusmehed katlamja ja vahetasid amor-
tiseerunud küttesüsteemi. Ettevõtmist
rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu ja
Puka vallavalitsus. Kuigatsi tänab tegijaid
ja toetajaid.

ÕNNE PAIMRE,
Kuigatsi raamatukogu juhataja

Kuigatsi rahva tegemistest
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Igal muusikakollektiiv elab
oma elu, koosnedes inimestest,
kelleta tema eksistents oleks
mõeldamatu. Iga muusika-
instrumenti valdav inimene on
unikaalne ja nii ongi õieti  mis-
tahes muusikakollektiivi nägu
just nende hingede kogusumma.
Liikumapanevaks jõuks on
loomulikult kollektiivi juht, te-
ma  professionaalsed  ja isik-
likud (hinge)omadused, samuti
mingi salapärane nähtus, mida
võiks nimetada Suureks
Juhuseks: õige aeg, õige(d) ini-
mesed saavad kokku ja sünnib
see, mis sündima peab… Taolis-
tel puhkudel on tavaks saanud
tuua esile ja nimetada nimesid,
kes on olnud ühe või teise prot-
sessi liikumapanevaks jõuks ja
avaldada neile tänu ja lugupida-
mist. Paraku on nii, et paljude
heade ideede teokssaamisega on
seotud terve rida isikuid, kelleta
asja teostumine oleks võimatu.
Ja ka nimekiri läheks lugeja
jaoks pikaks ja võib-olla eba-
huvitavaks.

Orkestri algaastatega on pik-
ka aega  seotud olnud Ferdinand
Linnamägi, kes asus elama
Otepääle pärast Tartu Õpeta-
jate Seminari lõpetamist 1920.a,
valides oma  töö ja elupaigaks
tollase Pühajärve algkooli.
Orkestri  moodustamiseni läks
küll veel aastaid, sest noorel
pedagoogil oli küll organiseeri-
mistalent, kuid ta ei tundnud
arvatavasti vaskpuhkpille, n.ö
puhkpilliorkestri tuumikut, täie-
likul määral. Abiline-spetsialist
leiti Nuustaku Priitahtliku Prit-
simeeste Seltsi juures tegutseva
puhkpilliorkestri mängija
J.Brückeri näol, kes oli  nõus
Pühajärve mehi vaskpuhkpilli
mänguga tuttavamaks tegema.
Aega läks, asja sai, oli tekkinud

oma küla orkester! Ferdinand
Linnamäe käe alt tulnud järel-
kasv, keda võiks  iseloomustada
kui oma aja muusikuid-asjaar-
mastajaid-entusiaste, aitas
aastaid hoida orkesti järjepide-
vust. Neist  tuleks nimetada
August Krentsi, hiljem Elmar
Siirakut. Ka kõige raskematel
aegadel oli olemas mängijaid,
kes tulid kokku ja panid inimes-
tel silma särama oma reipa
pasunahäälega: aktused, jaani-
õhtud, muud küla peod-kokku-
tulekud.

 Selle aja orkestri repertuaar
oli ajale vastav, koosnedes rah-
valikust ja n.ö olustiku-muusi-
kast, aga käidi ka laulupidudel,
mille repertuaar oli nii mõnigi

 Pühajärve puhkpilliorkester – 80

kord külapillimehele tõsine kat-
sumus. Aga mõnus väike vale
«törts» kuulub ikka asja juurde,
nagu  väidab tuntud trombonist
Ants Nuut.

Tolle aja muusikameestest on
veel meie hulgas Evald Kahro,
Elmar Luik, Olev Sisask, noore-
mast põlvkonnast Kaido Pedas-
tik, Taavi ja Enn Park.

 Puhkpilliorkestrite raskemad
ajad algasid popkultuuri tuleku-
ga. Tekkis vastuolu, mis kestab
tänini ja see pole seotud mitte
ainult   puhkpilliga. Muusika, nii
hea kui halb, ümbritseb meid
kogu aeg, temast on saanud nii-
öelda meie igapäevaelu kaunis-
tus. Noor inimene käib aga tren-
dide järgi. Muusika tegemine

esitab  oma nõudmised, millele
igaüks vastu ei peagi.

 Ka puhkpilliorkestrile esitab
tänapäev needsamad professio-
naalsuse nõuded. Tundub, et
Pühajärve orkester on saanud
siiani neist raskustest üle tänu
Otepää muusikakooli kasvan-
dikele ja õpetajatele ning kõige
rohkem orkestri viimaste
aastate dirigendile ja puhkpilli-
õpetajale Arno Antonile, aga ka
orkestri sõpruskonnale.

Lõpetuseks kutsun kõiki 1.
mail Pühajärve puhkpilli-
orkestri kontserdile: jagatud
rõõm on kahekordne!

PEEP PETERSON

RIINU VAHT  25. veebruar
ANETTE MOOR  29. veebruar

MAIRO KÕIV  4. märts
ERMO KIKKAS  9. märts

AKO RAND  19. märts
ANNABEL ILISSON  12. märts

MIKK-MARTTEN MEEMA

16. märts
CÄTHY ALEV  29. märts

ROLAND TÄÄR  31. märts
TRIIN KUTSAR  31. märts

ANDRES LUIK  1. aprill
GREETE HÄELME  5. aprill
ANDRA KOSKARU  5 .aprill

ANDRE KUKK  8. aprill

Hilda Ilves  Otepää  97
Ella Klink  Räbi  93

Ida Jaagumets  Puka  92
Hilda Õigus  Otepää  91
Leida Soots  Otepää  89

Nikolai Mihno  Aakre  88
Helju Konnov  Otepää  87

Endla Terve  Neeruti  87
Õie Moros  Otepää  86

Armilde Ese  Otepää  85
Linda Kalm  Kääriku  85
Endla Kurik  Pedaste  85
Marta Lätte  Pühaste  85

Hilda Peterson  Otepää  84
Õie Malinina  Puka  84

Asta Käärik  Otepää  83
Helmi Saar  Tõutsi  83

Sofia Virolainen  Otepää  83
Hilja Lajal  Otepää  82

Endla Reimann  Mäelooga  82
Laine Roolaan  Nõuni  82

Sergei Mägi  Puka  82
Siegfried Lasting  Otepää  81

Linda Saar  Otepää  81
Harri Johanson  Ruuna  81

Valdeku Paapstel  Puka  81
Maie Noormets  Otepää  80

Nikolai Talumäe  Otepää  80
Raimond Kirm  Neeruti  80

Marta Mõistus  Nõuni  80
Aino Joosepson  Otepää  79

Ilme Juur  Otepää  79
Lilli Kivimaa  Otepää  79

Eduard Liljental  Otepää  79
Arnold Vilde  Otepää  79

Karin Võsu  Otepää  79
Rudolf Tuvi  Aakre  79

Asta Kutsar  Otepää  78
Aino Ojaste  Koigu  78

Sulev Puiestee  Kassiratta  78
Olev Terve  Otepää  78
Sinaida Plaat  Puka  78

Erna Sokk  Soontaga  78
Asta-Alice Mägi  Pühaste  78

Ellen Märtson  Aakre  78
Hilja Kruus  Vana-Otepää  77
Manivalde Kutsar  Sihva  77

Osvald-Aleksander  Lomp Otepää  77
Lonni Nurmoja  Otepää  77

Luile Muld  Otepää  76
Osvald Puurits  Pühaste  76

Aino-Antonina Pehk  Puka  76
Alma Jäär  Otepää  75

Maimu Laan  Otepää  75
Linda Pilv  Otepää  75
Neiti Saar  Otepää  75

August Vernik  Tõutsi  75
Helju Rohtla  Lutike  75

Maria Ojala  Aakre  75
Asta Sarv  Arula  70

Arno Vosman  Otepää  70
Harri Teder  Palupera  70

Viivi Treiel  Päidla  70
Alvine Kõks  Aakre  70
Aita Kalde  Otepää  65

Maia Kõrda  Otepää  65
Tiiu Maasik  Otepää  65
Linda Alvere  Puka  65

Koit Leppik  Kuigatsi  65
Milvi Pajumäe  Puka  65

Vaike Uffert  Puka  65
Õie Kosemets  Puka  65

Endel Oja  Otepää  60
Mare Vosman  Otepää  60

Pühajärve puhkpilliorkester puhkpillipäevadel Tallinnas, esireas dirigent Arvo Anton.

Aprilli alguses oli Nuustaku noortel
suusalootustel võimalus oma võimeid ja
oskusi võrrelda põhjanaabrite eakaas-
lastega. Oti-Audentese spordiklubi noored
osalesid traditsioonilisel suusavõistlusel
Hailikisat Soomes Virolahti vallas Klami-
las.

Hailikisat on Eesti suusatajate seas
tuntud ka kui räimevõistlus. Seda põhju-
sel, et iga võistlusel osaleja saab ergutus-
auhinnaks kaasa väikse koti suitsuräimi.
Seekordsed võistlused olid arvult juba 37.
Varasematel aastatel on sellel jõuproovil
osalenud nii Kristina Smigun, Andrus
Veerpalu kui Jaak Mae.  Samuti on Klami-
la radadel võistlemas käinud tuntud itaal-
lasi, venelasi, rootslasi. Seega on võistlu-
sel selja taga kuulsusrikas ajalugu.

Laupäeval külastati ka 20km kaugusel
asuvat Hamina linna ning Otepää väike
delegatsioon kohtus Anjalankoski linna
esindajatega. Pidulikul lõunasöögil tut-
vustasid mõlema omavalitsuse juhid oma
kodupaika ning sportlikku tegevust.
Soome poolt olid  osalemas Anjalankoski suurima
suusaklubi, Anjalan Liitto esindajad ning maailma
suurima metsatööstuse valdkonnas tegutseva fir-
ma, Stora Enso OY esindaja. Anjalankoski linna
poolt oli kutse osaleda järgmisel talvel peetaval 24
tunni suusatamisel ning Otepää kutsus osalema
50.Otepää mängudele.

Ühtekokku oli Otepää delegatsioon 40-liikmeline,
neist 31 noort suusalootust. Eestist osales kokku
74 suusatajat, peale Nuustaku noorte osalesid
võistlustel veel Viljandi suusaklubi, Saarepeedi
suusaklubi ja suusaklubi Margus.

Otepää noored võistlesid hästi ja auhinnalisi kohti
tuli arvukalt. Parimaks tulemuseks oli kindlasti
Karl Laasiku 39sekundiline võit M12 vanuseklas-
si 3km rajal. Kolmandale poodiumiastmele tõusid
M10 klassis Siim Lehismets ja M14 klassis Keio
Kütt. Autasustatavate hulka jõudsid ka  Siim
Raudsepp, Keidy Kütt, Keit Rootsma, Taavi
Lassmann, Henri Mündi, Grete-Ann Tadolder,
Rolf-Otto Rootsma, Timo Tigane, Paul Teearu.

Tänu kordaläinud võistlusreisi eest kuulub meie
toetajatele: OÜ Valga Teed, UPM Kymmene OY Otepää
vineeritehasele, Otepää lihatööstusele Edgar, AS
Oteks, AS Nordest ning kindlasti OÜ ESNO Otepää
bussifirmale. Eraldi tänud kuuluvad meeldiva sõidu
eest bussijuht Kalle Adovile. Suure panuse reisi ette-
valmistustöödes andis lapsevanem Kersti Raudsepp.

Väga olulise ja tänuväärse panuse laste ülevoolava
energia vaoshoidmiseks ning igakülgseks toetuseks
raja ääres andsid ka kõik teised lapsevanemad. Sel-
line toetus vähendas oluliselt treenerite Kalmer Tram-
mi ja Ants Orassoni koormust ning tekitas ühtse esin-
duse tunde.

KALMER TRAMM

Eesti parimad
mälumängurid käisid
Otepääl

3.aprillil korraldasid
Otepää linnaraamatukogu ja
AS Bach mälumängu Otepää
Kevad.

 Võistlema kogunes ligi 30
paari üle Eesti, Tallinnast
Räpinani välja. Humoorikas
mängujuht Aarne Steinbach
esitas 50 küsimust võima-
likult erinevatel teemadel.
Tasavägise heitluse võitsid
Arko Olesk ja Tiit Naarits Tar-
tust. Miljonimängu kangelane
Jevgeni Nurmla jäeti koos
oma paarilise Madis Repliku-
ga kolmandaks.

Eraldiarvestust peeti Val-
gamaa esindajatele, selgita-
maks maakonna parimaid.
Esikoha said Evelin Kõrvel –
Mairold Kõrvel, järgnesid
Hannes Margusson – Madis
Margusson. Pronksmedalid
läksid Kalev Lõhmusele ja
Margus Keldole.

Mängurid avaldasid soovi
tuleval aastal taas tagasi tul-
la. Soovitati võistlus pidada
talvel, et mälumängurid saak-
sid peredega tulla ning nauti-
da talvemõnusid ajuragista-
mise kõrvalt.

Võistluse läbiviijad täna-
vad abi eest Otepää vallavalit-
sust, Otepää kultuurikeskust
ja Otepää raamatupoodi.
Eriline tänu AS Lignator rah-
vale, kes aitasid teha
pildiküsimuste värvikoopiad.
Isegi Eesti esivõistlustel on
senini näidatud mustvalgeid
pilte.

KAIDO MÄGI,
Otepää linnaraamatukogu

juhataja

Oti-Audentese spordiklubi
noorsuusatajad võistlusreisil Soomes

Oti-Audentese suusapoisid ja -tüdrukud treenin-
gul võistlusrajal Klamilas. Taga paremal Karl
Laasik, parima tulemuse saavutanud Karupesa
Team´i võistleja.
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Otepää eksliibrise-
klubi saab kokku
22. aprillil kell 19
kultuurikeskuses.

KULTUURITEATED

23. aprillil   Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Bassein
24. aprillil   Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Kolmen
24. aprillil kell 11 kultuuri-
keskuses Lõuna-Eesti laste ja
noorte rahvamuusikafestival
«Karupoja trall». Kell 11.20
Otepää noorte kontsert ja kell 16
lõpukontsert
30. aprillil   Pühajärve puhke-
keskuses ansambel    Bassein
30. aprillil kell 19 kultuuri-
keskuses Rakvere teatri etendus
«Tavalised inimesed»
1. mail kell 16 kultuurikeskuses
Pühajärve puhkpilliorkestri 80.
aastapäeva juubelikontsert
1.mail Pühajärve puhke-
keskuses ansambel    Reliikvia
6.-7. mail kultuurikeskuses Ees-
ti Tervislike Linnade Võrgustiku
konverents
7. mail Pühajärve puhkekes-
kuses ansambel  Günf
8. mail  Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Bassein
8. mail kell 20 kultuurikeskuses
tantsuõhtu, ansambel Gigolo
9. mail kell 11 Ühispanga 22.
Tartu jooksumaraton, start Teh-
vandi suusastaadionilt.
9. mail kell 17 kultuurikeskuses
emadepäevakontsert
14. mail Pühajärve puhke-
keskuses Arlet Palmiste karaoke
15. mail Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Kolmen
17. mail Pühajärve põhikoolis
korvpallivõistlus «Laps-paps-
mamps-õps»
21. mail Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Bassein
22. mail Pühajärve puhke-
keskuses ans Nukker Kukeke
25. mail kultuurikeskuses VAT-
Teatri etendus «Teener»
28. mail Pühajärve puhke-
keskuses ansambel  Günf
29. mail Pühajärve puhke-
keskuses ansambel Bassein

Karaokelauljad kohtuvad Pühajärvel
Karaokelauljate esimene üle-eestiline kokkutulek toimub

Pühajärve laululaval 3. juulil. Kokku tullakse selleks, et valida fi-
nalistid, kes lähevad Eestit esindama Soome, Heinolasse, kus 28.–
31. juulil  toimub karaoke MM. Esimene finalist, Kaido Sapas val-
iti Kuldkaraokel, 14. veebruaril Pühajärvel.

Samuti on võimalik kaasa elada  erinevatele karaoke show pro-
grammidele.  Lisaks toimub Raadio 2 «Oma laulu» finaal, millest
on otseülekanne. Peale karaoke on laululaval  ka parimad Eesti
ansamblid. Õhtul astuvad üles Genialistid. Pidu lõpeb ansambli
Singer Vinger võimsa showga. Avatud on ka rahva karaokelava, kus
soovijad saavad oma oskusi proovida-lihvida. Lähem info telefonil
521 5703 ja koduleheküljel  www.kuldkala.ee.

RISTO VUORINEN

Otepää kevadlaat
Laupäeval, 15. mail kell 8

toimub aiandusmaja esisel plat-
sil kevadlaat. Müügil köögivil-
jade ja lillede taimed, istikud,
viljapuud-põõsad, aiatarvikud,
väetised, lillesibulad, seemned,
toidu- ja tööstuskaubad, käsi-
tööd, talurahvatoodang. Toimub
vahavahetus ja kunstkärgede
müük. Käsitööde näitus. Töötab
einelaud, loterii.

Otepää AMSi liikmetele
Palume teid laupäeval, 24.

aprillil kell 9 aiandusmaja juur-
de (J. Hurda 5) heakorrastus-
töödele. Kaasa võtta käru, reha,
luud, hang. Kohvilaud.

Tänu
Pühajärve põhikooli rahva-

tantsurühm Linavästrik avaldab
tänu Eesti Kultuurkapitalile toe-
tuse eest tantsurühma rahva-
riiete muretsemisel ja Sihva
Sabaka korraldamisel.

24. aprillil kogunevad Lõuna-Eesti muusikud Otepää kultuurikes-
kusesse laste ja noorte rahvamuusikafestivalile «Karupoja trall».

Teist korda toimuva «Karupoja tralli» eesmärkideks on laste ja
noorte hulgas rahvakultuuri vastu huvi tekitamine ja rahvamuusi-
ka järjepidevuse hoidmine. Festivalil on noortel muusikutel või-
malus ennast näidata ja teisi näha, saada esinemiskogemusi ning
mängida koos ühises koondorkestris.

Eelmisel aastal osales «Karupoja trallil» 106 noort muusikut,
tänavu on registreerunud juba 160 osalejat kuuest maakonnast.
Otepääle tulevad mängijad Valga, Viljandi, Võru, Põlva, Tartu ja
Jõgeva maakondadest. Kuna üleriigilised rahvamuusikute päevad
toimuvad üle aasta ning sealne repertuaar on lastekollektiividele
raske, siis soovivad «Karupoja tralli» korraldajad laiendada oma
festivali esialgu üleriigiliseks ning tulevikus juba rahvusvaheliseks
ürituseks.

Lõuna-Eesti laste ja noorte rahvamuusikafestivali «Karupoja
trall» korraldab MTÜ Pillipuu Lille Tali ning Merle Soonbergi
eestvedamisel.

Meediagrupp Süd-Est

Noorte rahvamuusikute festival

Käsitööinfopäev
ettevõtjatele

Eesti rahvakunsti ja käsitöö-
liidu teabepäev toimub Otepääl
4.mail. Ootame maakonnas
tegutsevate käsitööühenduste
esindajaid, üksikmeistreid,
käsitöökaupluste omanikke jt.
väikeettevõtjaid, maakonna rah-
vakultuuri spetsialiste, rah-
vamajade juhte, käsitööõpeta-
jaid jne.

Info ja eelregistreerimine:
5646 6720 Marge Tadolder.
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Laulukonkurss «5 VIIMAST»
Otepää gümnaasiumis

23. aprill
17.00 VÕISTLUSKONTSERT

(pilet 20.-/10.-)
Võistlevad 12.-14. a, 15.-16. a.

21.00 Esineb ansambel Cardinals
(pilet 60.-/30.-)

24. aprill
16.00 VÕISTLUSKONTSERT

Võistlevad 17.-19. a. ja ansamblid
19.00 Esinevad Joel Juht ja

breiktantsijad ning hip-hop lauljad
MC s‘Poom ja DJ Kayot

21.00 Disko (diskor Kristjan Hirmo)

Pilet:kell 21.00 – 10.-
kell 22.00 – 25.-
kell 23.00 – 50.-

Mummila Martad on ühen-
dus, mis toetab Lõuna-Eesti
lastekodunoori eelkõige ame-
tialase koolituse omandamisel.
Uusimaa martade koostöö Ees-
ti naiste ja lastekodulastega
algas 1989.aastal.

Otepää naiste kaudu saadi
kontakt Valga, Hellenurme ja
Kuigatsi lastekodudega. Laste-
kodud on saanud konkreetset
abi: riideid, kingi, pesumasina,
torude remondi jm. Mõni Kui-
gatsi laps on saanud Soomest
oma tädi, «ristiema», nagu nad
ütlevad.

Neli aastat tagasi tõdesid
martad, et Kuigatsi lapsed on
laiali pudenenud: kes Kohtla-
Järvele, kes Viljandisse, kes
Tallinnasse. Noored soovisid, et
nad võiksid aeg-ajalt kohtuda.
Soome välisministeeriumi ja
Uusimaa martade ühisel jõul
hangiti Kanepi vallas väike
maakoht, mis on talgutega kor-

da tehtud. Kohta kutsutakse
Mummilaks, vanaema taluks.
Noored on leidnud kohtumis-
paiga – möödunud aastal regist-
reeriti üle 700 külastuse.

Sel kevadel võttis Mummila
Martade aastakoosolekust
Soomes osa Ingrid Rüütel, kes
esines teemal «Rahvalaul piir-
kondliku ja rahvusliku identitee-
di kujundajana ja väljendajana
Eestis». Proua Rüütel tutvus ka
martade aastaid kestnud Lõu-
na-Eesti lastekodunoorte abista-
mistööga.

Otepää naisselts on olnud
suureks abiks Mummila toimi-
misel. Nende vabatahtlik tööpa-
nus  on olnud märkimisväärne.
Martad tänavad kõiki Otepää
naisseltsi liikmeid. Meie moto
on olnud: kogu maailma ei ole
võimalik päästa, küll aga tüki-
kest sellest.

KAIA KANGASNIEMI,
Mummila Martade esimees

Soome naised toetavad
lastekodulapsi

Ootame kõiki muusikasõpru
meid kuulama

pühapäeval, 25. aprillil kell 12
Otepää talvekirikusse ja kell 15

Hellenurme kirikusse.
Taas on Otepää varajase muusika

ansamblil valminud uus kava. See-
kordne muusikavalik on pärit 13.-16.
sajandi Prantsusmaalt, Saksamaalt
ja Inglismaalt. Ettekandele tuleb ühe
kuni kolmehäälne instrumentaal- ja
vokaalmuusika. Mängitakse nii  kesk-
aja kui ka kaasaegsetel instrumen-
tidel.

ARNO ANTON,
ansambli kunstiline juht

Keskajaga kevadesse

Kaija Kangasniemi ulatab proua Rüütlile klaasist küünlajala
mälestuseks martadelt. Kõrval Kuldar Lohberg Valga laste-
kodust, kes õpib Soomes naturaalmetsamajandust.

Käesoleva aasta aprillis-mais toimub
20 Eestimaa koolis ansambli Terminaator

koolituur «OLE tubakaVABA»,
mille eesmärgiks on tubakakasutamise

vähendamine noorte seas.
6. mail kell 19

Otepää gümnaasiumis
T E R M I N A A T O R

Pilet: 25.-
NB! Kaasa õpilaspilet!

Soodustuusikud lastelaagritesse
Pakkumisel on 5 soodustuusikut järgnevatesse laagritesse:
•3 tuusikut Luunja noortelaagrisse 11.-19. juunil 7-12
aastastele lastele.
Tuusiku eest tuleb lapsevanemal tasuda 558 krooni.
• 2 tuusikut Valgemetsa noortelaagrisse 10.-19. augustil 7-
14aastastele lastele.
Tuusiku eest tuleb lapsevanemal tasuda 670 krooni.
Palume kõikidel lapsevanematel, kes soovivad soodustuusikut,
teatada oma soovist hiljemalt 1. maiks sotsiaal- ja haridus-
teenistusele telefonil 765 5382 või piret.pensa@otepaa.ee või
helgi.hobejarv@otepaa.ee

Forellipüük Palu-Veskil
Hooaja avamine 1. mail

R L P   kell 13 - 21
Info: 510 8434

528 6977

Pilet 65.- ja 45.-.

Osades: Marika Vaarik, Erik Ruus
ja Hannes Prikk.Piletid eelmüügis
Otepää turismiinfokeskuses ja
Otepää kultuurikeskuses.

30. aprillil kell 19 kultuuri-
keskuses Rakvere teatri etendus
«TAVALISED INIMESED»

Puka valla päevad 22. mail
Olete kõik oodatud kevadlaadale, traditsioonilistele

vallapäeva üritustele ja õhtut veetma
ansambliga Meie Mees.
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(algus eelmises OTs)
85 a tagasi (23. XI 1919) lahutati Nuustaku ale-
vik Pühajärve vallast, saadi iseseisva alevi õi-
gused. Ajutiseks alevivanemaks kinnitati kooli-
õpetaja Hugo Neumann. Esimeseks valitud ale-
vivanemaks sai Hendrik Steinfeld.
85 a tagasi (1919) saadi luba Nuustaku progüm-
naasiumi edasiarendamiseks gümnaasiumiks.
85 a tagasi (3. XII 1919) sündis Kalju Ruuven,
teeneline kultuuritöötaja, Otepää rahvateatri ra-
jaja, näitejuht ja lavastaja, Otepää linna aukoda-
nik (1991). Surnud 1996. a.
80 a tagasi (1924) lõpetas Otepää gümnaasiu-
mi I lend, kokku 12 õpilast.
80 a tagasi (20. XII 1919) moodustati Kaitse-
maleva Otepää rühm (juht Hermann Vares).
80 a tagasi (1924) oli Otepää alevis 292 elamut,
kus elas 1777 inimest (769 meest ja 1008 naist).
Alevis oli 34 kauplust ja 5 tööstuslikku ettevõtet.
75 a tagasi (1929) asutati Otepääle Meestelau-
lu Selts. Koorijuhtidena tegutsesid August
Krents ja Otepää gümnaasiumi direktor Evald
Laanpere, kes esines ka solistina.
75 a tagasi (28. II 1929) sündis nimekas Otepää
ühiskonnategelane ja tunnustatud pedagoog
Harald Veeroja.
75 a tagasi (19. IX 1929) sündis Otepää mailt välja
kasvanud kirjanik ja kirjandusteadlane, filosoofia-
doktor Oskar Kruus.
75 a tagasi (1929) võeti EV valitsuse otsusega
terviskaitse?? alla Pühajärve suvituskoht koos
Pühajärvega.
70 a tagasi (1934) elas rahvaloenduse andmetel Otepää
alevis 2006 elanikku (866 meest  ja 1140 naist).
70 a tagasi (25. I 1934) sündis Otepää nimekas
muusikapedagoog ja ansamblijuht Evi Savi.
70 a tagasi (3. VII 1934) avati Otepää kiriku välis-
seinal sinimustvalge lipu mälestustahvlid.

Tahvlid laskis valmistada graniidipulbrist Eesti
Üliõpilaste Selts kujur Voldemar Melliku kavan-
dite järgi. Tahvlid purustati nõukogude okupan-
tide poolt 1950. aastal.
70 a tagasi (1. IV 1934)  ühendati Otepää alevi
valdusse Pühajärve pargipealne maa-ala
(aedlinn).
70 a tagasi (8. VII 1934) toimus Otepää Linnamäel
«Vanemuise» näitleja hr. Türk´i juhatusel ja
kaastegevusel H. Visnapuu massimäng
«Otepää all». Tegelasi oli 200 ümber, etendust
jälgis üle 4000 inimese.
65 a tagasi (27. XII 1939) peeti vastvalminud Ap-
teekrimäe suusahüppetrampliinil avavõist-
lused. Mäelt oli võimalik sooritada 25 m pikku-
seid hüppeid.
65 a tagasi (1939) ilmus Juhan Vaheri koostatud
turismibroshüür «Otepää-Pühajärve» (48 lk.).
65 a tagasi (5. IV 1939) sündis Otepää teenekas
pedagoog ja isetegevuslik kunstnik Tiiu Maasik.
65 a tagasi (1939) moodustati Tartumaal Otepää vald
Palupera, Pilkuse, Päidla, Valgjärve ja Vana-Otepää
valdade osast. Uues vallas elas 4570 inimest.
60 a tagasi (21. VIII 1944) hävis sõjatules suu-
rem osa Otepää linnast. Elumajadest põlesid
üle poole, 33 kauplusest-ettevõttest hävisid 20,
lakkasid olemast uus algkoolimaja, tuletõrjema-
ja, kooperatiivi kauplusehoone, pangamaja,
võitööstus, sidekontor, söökla-restoran. 22. au-
gustil 1944 vahetus Otepääl okupatsioonivõim.
60 a tagasi (24. XI 1944) ühendati Otepää mit-
tetäielik keskkool (1.-7. kl., direktor Hugo Pär-
na) Otepää keskkooliga (8.-11. kl.). Otepää kesk-
kooli direktoriks kinnitati Adolf Berg (1889-1977),
kes töötas sellel ametikohal 1947. aastani.
60 a tagasi (30. XII 1944) anti välja Tartumaa
tervishoiuosakonna juhataja käskkiri Otepääle
haigla asutamiseks.

55 a tagasi (1944) rajati Pühajärve tuber-
kuloosisanatoorium. Endine Pühajärve loss
taastati muudetud kujul 1951. aastaks. 1967.
aastal reorganiseeriti sanatoorium üldtüüpi
puhkekoduks.
50 a tagasi (1954) filmiti Otepää mail hulk
kaadreid esimesest eesti värvilisest kontsert-
filmist «Kui saabub õhtu». Filmis osalesid ka
otepäälased.
50 a tagasi (13. II 1954) sündis Otepää teenekas
rahvamuusika viljeleja Lille Tali.
50 a tagasi (6. XI 1954) toimus äsjavalminud
Otepää kultuurimaja avamine. 7. novembril
mängiti siin kultuurimaja näiteringi poolt V. Kata-
jevi  lavatükki «Puhkepäev» (lavastaja K. Ruuven).
45 a tagasi (1959) loodi Eesti NSV MN määrusega
Pühajärve (8,7 km  ) ja Väike-Munamäe-
Tedremäe (3,55  km) maastikukaitseala.
45 a tagasi (20. V 1959) alustas tegevust
Otepää autoremonditehas nr. 4. Direktorina
alustas Avo Raid, peainsenerina Otto Pensa.
45 a tagasi (1959) moodustati Otepääle Aianduse
ja Mesinduse Seltsi Tartu osakonna filiaal.
Iseseisev Otepää osakond moodustati 1971. a.
45 a tagasi (1. IX 1959) alustas tegevust Otepää
internaatkool, mis aastatel 1972-1975 kujun-
dati vabariiklikuks suusakooliks.
40 a tagasi (1964) viibis Käärikul Soome Vaba-
riigi president Urho Kaleva Kekkonen oma
abikaasaga, tehes siin kaasa ka 25 km suusasõidu.
25 a tagasi (2. VIII 1979) valmis Otepää Aian-
duse ja Mesinduse Seltsi oma maja, milline
ehitati ühistöö tulemusena seltsi esimehe Juhan
Jägeli (1904-1984) eestvõttel. Aiandusmaja pro-
jekti autoriks oli Ingrid Mardi.
25 a tagasi (1979) avastati endise Vana-Otepää
kõrtsihoone (praegune tekstiilivabrik) ümber-
ehitustööde käigus muistne sooraua töötle-

mise koht.
25 a tagasi (1979) moodustati Eesti NSV MN 24.
sept. 1979. a. määrusega nr. 497 Otepää maas-
tikukaitseala (23 031 ha).
15 a tagasi(17. VI 1989) avati J. Hurda 150. sün-
ni-aastapäeva tähistamiseks Otepää kiriku torni-
osa siseseinal J. Hurda bareljeef ning sama
aasta 25. novembril avati Otepää pastoraadi esi-
sel väljakul Jakob Hurda mälestussammas.
15 a tagasi (15.VII 1989) taasavati Otepää kiriku
välisseinal sinimustvalge lipu õnnistamise-
le (1884) pühendatud bareljeefid, samal
päeval taasavati Otepääl Vabadussõjas lange-
nute mälestussammas (organisaator Karl
Ojaver).
15 a tagasi (19. XII 1989) nimetati Otepää Linna
volikogu otsusega Otepää Linna RSN
Täitevkomitee ümber Otepää linnavalit-
suseks. Otepää linnapeaks valiti Jaanus
Raidal. 21. veebruaril 1991 kinnitati EV Ülem-
nõukogu Presiidiumi poolt Otepää linnale oma-
valitsuse staatus.
15 a tagasi (7. XII 1989) hakkas taasilmuma
Otepää Teataja. Ajalehe väljaandmist organi-
seeris Otepää Arenduskeskus, lehe toimeta-
jaks oli Aili Miks.
15 a tagasi (1989) oli Otepää linnas ca 2600 ela-
nikku, neist 97,4% eestlased (andmed EE-st).
5 a tagasi (5. I 1999)  viidi esmakordselt Otepääl läbi
murdmaasuusatamise maailma karikavõist-
luste etapp, kus osales 103 võistlejat 18 riigist.
    5 a tagasi (17. X 1999) kohalike omavalitsuste
valimise tulemusena ühinesid Pühajärve vald ja
Otepää linn Otepää ühisvallaks. Vallavane-
maks valiti Riho Raave, volikogu esimeheks
Aivar Nigol.

     Koostas: HEINO MÄGI

Keda või mida meenutada Otepää mail 2004. aastal

Palupera
vallavalitsuses
1. Määrati hooldajad kolmele
sügava puudega inimesele.
2. Nõustuti Neeruti külas asuva
Neeruti karjääri IV aluse maa
jätmisega riigi omandisse.
3. Anti nõusolek Räbi külas
Kõrgemäe kinnistule väike-
ehituste ehitamiseks.
4. Väljastati ehitusload:
• Miti külas Oinamäe 0,4kV
kaabelliini kaablikilpide välja-
ehitamiseks.
• Päidla külas Masti kinnistul
nr. 173 asuvale EMT antenni-
masti ehitamiseks.
• Nõuni külas  Ilusa kinnistul
elamu ehitamiseks.
• Räbi külas Jõeristi kinnistule
nr. 13243 elamu ehitamiseks.
5. Väljastati kasutusluba
Neeruti külas MP Vara OÜ ja
Räbi külas Lõuna-Raiga  kinnis-
tul asuvale K. Orase liitumis-
ühendustele.
6. Kinnitati munitsipaaloman-
disse taotletava Palupera
puurkaevu maa maksumus ja
määrati sihtotstarve.
7. Väljastati Daniel Kangurile
projekteerimistingimused Pas-
taku külas asuvale Aru kinnis-
tule majandushoone ehita-
miseks.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetule-
kutoetust märtsis 27 taotlejale.
2. Väljastati kauplemisluba füü-
silisest isikust ettevõtjale En-
del Leppundile kauplemiseks
Puka ja Aakre rahvamajades
toimuvatel aprillikuu üritustel.
3. Otsustati maksta sünnitoe-
tust 4000 krooni ulatuses.
4. Anti nõusolek Puka alevikus
Oja 27 korteri 23 üürnikuga
üürilepingu lõpetamiseks.
5. Määrati kindlaks endise Väl-
jaotsa A-40 talumaa õigustatud
subjektile tagastamisele kuulu-
va ja sellel maal asuvate hoonete
omanikule ostueesõigusega eras-
tamisele kuuluva maa piirid ja
ligikaudne suurus.

AMETLIK INFO

Valla koristustalgud
Vahetult enne emadepäeva kulmineerub koristuskuu ülevalla-
liste koristustalgutega.
Ootame 7. maini vallakodanike prügiveo tõestusmaterjali möö-
dunud talveperioodi kohta (prügiveolepingu koopia, prügila mak-
sekviitung, teatis prügi matmise kohta oma kinnistule). 7. maini
võivad aga kõik vallakodanikud (NB! Ka need, kes tõestusmater-
jali saatsid) registreerida  end teenuse saajate nimekirja. Kel
tõestusmaterjali esitada polnud, saab end samuti registreerida,
tasudes eelnevalt vallavalitsusele 50 krooni ettemaksu.
Prügitalgud toimuvad laupäeval, 8 mail. Veel on paras aeg vaa-
data kriitilise pilguga üle oma kodu, kelder, trepikoda ja garaaþ.
Veoauto hakkab liikuma alates kella 8st. Otstarbekas on olme-
prügi eelnevalt veoautole sobivasse kohta toimetada, et autot kola
väljatassimise ajal mitte kinni pidada. Liikumistee ja kiirus ole-
nevad sellest, kui palju on registreerunuid ning kui palju prügi.
Seega registreeri oma majapidamine 7. maiks ja oota prügiautot
laupäeval. Prügi tuleb ise autole visata, vajadusel pakutakse abi.
Eelnevad aastad on näidanud, et teenust kasutatakse aktiivselt
ja kahele veoautole jätkub vallas tööd terveks päevaks.
Korratute ümbrusega hoonete omanikud! Vaadake oma kor-
ralagedust võõra vaataja silmadega ja mida te tunnete?
Kõigile head tahet, jõudu ja edu koduvalla korrastamisel!

TERJE KORSS,
vallavanem

30. aprillil Neeruti küla koristustalgud
Palun koguneda kell 19 külaplatsile.

Müüa majandushoone
Palupera vallavalitsus müüb  enampakkumisel Hellenurmes
asuva majandushoone (nn. end. Mustamäe saun). Majandushoone
üldpind 30,7 m² ja enampakkumise alghind (AS Arco Vara eks-
perthinanngul) 3000 krooni. Enampakkumine toimub 4.mail kell
10 Palupera vallamajas. Enampakkumise osavõtutasu on 500
krooni, mis tasuda Palupera vallavalitsuse arvele
10202008202009 EÜP. Ostu-müügihind kuulub tasumisele ra-
has hiljemalt 7.mail 2004.a. Enampakkumisel osalemiseks esi-
tada müüjale avaldus 30. aprilliks. Avaldusele lisada:
• maksekorraldus osavõtutasu tasumise kohta;
• passi koopia (füüsilisest isikust ostja);
• äriregistri B-kaardi koopia (juriidilisest isikust ostja).
Kontaktisikuks vallavanem Terje Korss (517 4740).

Avaliku pakkumisega konkurss
Palupera vallavalitsus kuulutab välja avaliku pakkumisega
konkursi:
• Bussipeatuse Neeruti lasteaed bussiootepaviljoni ehitaja ja
paigaldaja  leidmiseks (sarnane Kintsli, Ristimäe omadega)
• Hellenurme Bioclere ümber aia ehitaja leidmiseks (teisalda-
tav või võrk, ühe laia väravaga, 1.80 kõrge)
Täpsem info vallavanem Terje Korsilt (517 4740). Pakkumised
esitada kirjalikult 3.maiks Palupera vallamajja.

6. Anti nõusolek maa ostuees-
õigusega erastamiseks: Edith
Hermannile Kibena külas
Vana-Ella maaüksus 18,84 ha;
Allan Vuttile Kolli  külas Suure-
Jaani maaüksus 48,42 ha; Leivo
Vindile Rebaste külas Mäe-Hel-
mi maaüksus 12,88 ha.
7. Anti nõusolek Laose katastri-
üksuse jagamiseks: Mäe-Laose
15,15 ha, maatulundusmaa ja
Laose 6,72 ha maatulundusmaa;
Aakre metskonna maatükk nr
42  jagamiseks: metsaülema
elamu 10 814 m2, elamumaa;
Soontaga kordoni 9359 m2, ela-
mumaa; garaa•-töökoja 2686
m2, ärimaa ja Aakre metskonna
maatükk nr 42  12168 m2,
ärimaa.
8. Toetati  majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid
kokku 800 krooni ulatuses.
9. Kinnitati õigusvastaselt võõ-
randatud maade maksumused
ja kompensatsioonisummad ta-
gastamata jäänud Linnamäe
nr 8 talumaade eest.
10. Määrati hooldajad neljale
puudega inimesele,  hooldus
lõpetati kahele puudega ini-
mesele.

Otepää vallavalitsuses
1. Algatati detailplaneeringud
(täpsemalt loe tänase OT lk 2)
2. Tagastati Vello Pettile Otsa-
Andrese maaüksus Mõha külas
pindalaga 36,05 ha; Heldur
Kõrranile Külmalätte maaük-
sus, Truuta külas pindalaga
15,82 h.
3. Nõustuti Arvo Kahro oman-
dis oleva  Nugise kinnistu, asu-
kohaga Märdi küla, jagamisega
kaheks katastriüksuseks; Jaak
Paali omandis oleva Otsa
kinnistu, asukohaga Märdi küla,
jagamiseks kaheks katastriük-
suseks; Krista Aigro ja Kalev
Aigro kaasomandis oleva Kõi-
vumäe kinnistu, asukohaga Kas-
tolatsi küla,  jagamisega kaheks
katastriüksuseks; Reet Dalber-
gi omandis oleva Pursa kinnistu,
asukohaga Mäha küla, jaga-
miseks kaheks katastriük-
suseks;
3. Anti nõusolek maa ostu-
eesõigusega erastamiseks Mar-

je Seppale, erastatava maa asu-
koht Kolga tee 27, pindala 876
m²; Kersti Tobrelutsule,
erastatava maa asukoht Põllu tn
19, pindala 2090 m²; Maie
Kroonile ja Silvi Näkkile, eras-
tatava maa asukoht Kastani 12,
pindala 8556 m².
4. Väljastati projekteerimis-
tingimused OÜle Robinsoni
Restoranid majutus ja toitlus-
tushoone rekonstrueerimiseks,
aadressil Tennisevälja 1 Otepää
linn; Alfred Kihole suvila ehita-
miseks Vana-Mäeotsa kinnis-
tule Sihva külas; Sven Kir-
simäele elamu ja abihoone ehi-
tamiseks Unimäe kinnistule
Pilkuse külas.
5. Anti kasutusluba OÜle KR-
Investeeringud Mäha puhke-
maja peahoone, aida, sauna,
tõllakuuri kasutamiseks; Ero
Karole elamu, asukohaga Niidu
tn 6, kasutamiseks.
6. Väljastati ehitusluba Raul
Kinksile elamu ja abihoone ehi-
tamises Väike-Madsa maaük-
susele Arula külas; Kagu Teede-
valitsusele Valga maantee re-
konstrueerimiseks; EO ÕTK
Tehvandile Anso lasketiiru
vertikaalplaneerimiseks;
7. Tühistati  seoses hilisema pro-
jekteerimistingimuste taotlemi-
sega Tarvo Laasile väljastatud
kirjalik nõusolek väikehoone ehi-
tamiseks Väike Laasi kinnistule
Vidrike külas.
8. Väljastati kauplemisluba
OÜle Karupesa Hotell toitlus-
tamise ja kaubanduse kor-
raldamiseks Karupesa hotellis;
9. Tunnustati Karupesa hotelli
vastavust hotellile esitatavatele
kohustuslikele nõuetele;
10. Kuultati välja riigihange
Otepää valla haljasalade hool-
damiseks.
11. Anti  Alo Kullerkannule kir-
jalik nõusolek väikehoone kuur-
garaaþi ehitamiseks Mõngaste
kinnistule Ilmjärve külas.
12. Tehti ettepanek Valga maa-
vanemale OÜ Annimatsi oman-
dis oleva Annimatsi kämpingu
peahoone ja majutushoone õigus-
tatud subjektile mitte tagas-
tamise otsustamiseks.

PALUPERA VALLA TEATED
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Inimestel on tekkinud palju küsimusi saabuvate muudatuste
kohta Euroopa Liiduga liitumisel selle aasta 1.mail. Ka kinnis-
vara valdkonnas on igapäevaseks teemaks inimeste huvi hindade
muutumise ning saabuvate muude nõuete osas kinnisvarale. Tege-
likult pole muretsemiseks põhjust, sest kinnisvaraturg on siiski
lokaalne ning mõjutatud peamiselt kohalikest teguritest. Kind-
lasti ei ole hindade hüppelist kasvu oodata, pigem sõltub hinna-
tase Otepää ja selle lähipiirkonna üldisest arengust ja väljavaa-
detest, mis omakorda ka kinnisvara soetamist piirkonda mõjutab.

Kui vaadata senist välismaalaste huvi Otepää kinnisvara vas-
tu, siis peab tõdema, et see on suhteliselt madal. Kindlasti ei tasu
karta, et meie kodumaa ning kõrge emotsionaalsusega paigad
välismaalastele maha müüakse. Samuti ei maksa oma kinnisvara
eest ülemäära kõrget, läänele vastavat hinda nõuda, sest peamine
ostjaskond ja huvilised on siiski eestlased. Välismaalaste osas
saab välja tuua huvi mõningate eriliselt väärtuslike objektide
vastu, mis tõenäoliselt ka kiiremini hinnas tõusevad – looduskau-
nid paigad, veekogu vahetu lähedus, privaatsust pakkuv maaük-
sus vms - ehk teisisõnu, hinda võib tõsta kõik eriline, ajalooline,
kordumatu.

Üks muudatus, millest tasuks veel seoses kinnisavara ja ELiga liitumisega rääkida, on 1.mail
jõustuv uus käibemaksuseadus. Vaatleme, keda ja mis juhtudel uuenenud käibemaksuseadus
kinnisvaratehingute valguses puudutab. Kui praegu on käibemaksuga maksustatud kinnisvara
vahendusteenus: müümine, rentimine, ostmine, siis 1. maist hakkab käibemaksuseadus kehti-
ma ka ehitistele, ehitiste osadele ja maale. Nimelt maksustatakse uue käibemaksuseaduse
kohaselt alates 1. maist lisaks nii ehitisi, mis müüakse enne esmast kasutuselevõttu kui ka
krundi müüki. Uus seadus puudutab eelkõige kinnisvara arendajaid – isikuid, kes ehitavad maju
müügiks. Kui inimene ise endale maja ehitab, siis see tegevus ei ole ettevõtlus - tema ei ehita
maja müügiks. Seega ei pea ta ka käibemaksu tasuma. Seaduse rakendumisel kehtib ka suhte-
liselt leebe üleminekuperiood – maksustamine ei laiene nendele ehitistele, mille ehitusluba anti
enne 1. maid. Kruntide müügi osas on üleminekuperiood veelgi leebem – krundi müüki (millel
puudub ehitis) ei maksustata juhul, kui maatükk on soetatud enne 1. maid. Soetamise hetkel
võis  maatükk olla ka põllumaa, mis  alles hiljem (pärast 1. maid)  müüakse kruntidena - ka sel
juhul maksukohustust ei rakendata. Seega kuna tegemist leebete üleminekuperioodidega, siis
tõenäoliselt pole hüppelist kinnisvarahindade tõusu oodata.

Seega ei tasu kindlasti kinnisvara puhul ootamatusi karta ning ka oma uue kodu otsingutel
soovitaks varuda põhjalikult aega, uurida objekti kohta kõikehõlmavat infot ning pidada ka
maakleriga nõu, et soetatav elamine vastaks just Teie vajadustele.

JANEK MOROS –
Arco Vara maakler Otepääl
Tel 529 4294
Janek.Moros@arcovara.ee
www.arcovara.ee/otepaa

Euroopa Liit ja Eesti kinnisvaraturg

Kaunilt kumab elukallas,
aga mure meelevallas

inimkäed on abitud.

Südamlik kaastunne Mairi
Trumsi perekonnale kalli isa,

äia ja vanaisa

HEIKI-MELVIN KULLI
surma puhul.

Perekonnad Roose ja Ventsel

Südamlik kaastunne Ennole
ja Annele armsa ema ja

ämma

ARMILDE KAHKI
kaotuse puhul.

Perek. Pilv, Linnamägi, Keemu,
Palmiste ning Maila ja Herta

Avaldame kaastunnet
Heli Linnamägile
perekonnaga kalli

NADEZDA ILVESE
9. IX 1927 - 9. IV 2004

surma puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

Liigvara pidid
lahkuma Sa siit.
Ei iial enam
kuule Sinu
lauluviit.

Mälestame 50.
sünnipäeval

endist abikaasat, isa, vanaisa,
äia, poega, venda, lelle

ALEKSANDER
SOLODOVI

20.4.1954-23.12.2001

Eksabikaasa, tütar  Katrin tütre
Demiga, poeg Kristjan, vend

Andrus ja pojapoeg Ingo perekon-
dadega, isa, ema

Kultuurikeskus vajab NOORSOOTÖÖTAJAT
Tööülesanded: valla noorsootöö koordineerimine ja juhtimine; noorteüri-
tuste korraldamine; suhtlemine valla noorteorganisatsioonide ja õpilasomav-
alitsustega; noorsootöö alaste projektide juhtimine.
Kandidaadilt eeldame: noorsoo- või huvitöö alane haridus (võib olla
omandamisel); head suhtlemiskogemust noortega; iseseisvust ja algatus-
võimet; koostöövalmidust piirkonna haridus- ja kultuuriasutustega; kas-
uks tuleb projektitöö kogemus.
CV koos palgasooviga saata 30. aprilliks aadressile: Otepää kultuurikeskus, Virulom-
bi 2, 67404 Otepää või e-postiga: margus.moll@otepaa.ee; faksil 76 61 214.
Info: 76 55212; 52 27 899 või 76 55 382

Seoses Otepää muusikakooli DIREKTORI ja lasteaed
Pähklike JUHATAJA tähtajaliste töölepingute lõppemisega kuulutab
Otepää vallavalitsus välja konkursi vabanevatele ametikohtadele.

Kandidaatidelt eeldame: vastavust kvalifikatsiooninõuetele; oskust
korraldada alluvate tööd; majandusalaseid üldteadmisi; võõrkeelte oskust;
kasuks tuleb juhtimiskogemus.
CV, kirjalik avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad palume esitada 17. maiks
Otepää vallavalitsuse aadressil: Lipuväljak 13, 67405  Otepää. Info: tel 765 5382 Piret
Pensa.

Otepää gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmistele
ametikohtadele 2004/2005 õ.-a
• ÕPPEALAJUHATAJA (1.-4. klass) 0,5 ametikohta
• SAKSA KEELE ÕPETAJA 1,0 ametikohta
• AJALOO JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA osaline või täiskoormus
• Samuti vajatakse 2 MATEMAATIKA ASENDUSÕPETAJAT ja
1 SAKSA KEELE ASENDUSÕPETAJAT
Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele. Avaldus, CV ja kvalifikatsioo-
ni tõestavate dokumentide koopiad esitada 3. maiks: Otepää gümnaasi-
um, Koolitare 5, 67403 Otepää  Info: 766 8240 direktor, 766 8241 sekretär

Avaldame kaastunnet Elvile
kalli venna

RUDOLF KÜNNAPUU
surma puhul.

Viive ja Lembi peredega

Mälestame head sõpra
ja naabrit

ENDEL PUUSEPPA
10. IX 1930 - 26. III 2004

ja avaldame kaastunnet
lastele perekondadega.

Perek. J. Raudsepp, G. Tamm ning
Olga ja Mati

Kinnisvara ost ja müük

512 7229
766 1805

28. ja 29. aprillil toimub Karupesa hotellis
praktiline täiendkoolitus:

TAIMETOIT
restoranis, kohvikus, baaris

Koolituse läbiviija: Ljudmilla Krajuhhina, 12-aastase koge-
musega taimetoitlustamise ekspert.
Koolitus on kahepäevane: mõlemal päeval on teoreetiline osa
ja praktiline toitude valmistamine.
Osavõtutasu: 1300 krooni (hind sisaldab konspekti, retsepte ja
toiduaineid praktikumi kasutamiseks)
Info ja osavõtuks registreerumine: tel 739 9990; 521 3743 või
e-mail: jkoolitus@hot.ee.

Südamlik kaastunne Mairile
perega

KALLI ISA
kaotuse puhul.

Riina ja Merje

PUKA TANKLA
HINNAD

98 EURO
95 EURO
DEURO FILT.-36 cº

DERI (sinine)  FILT.-36 cº

9.10
8.90
7.60
5.30

LAHTINE
TOSOOL  A-40
DIISELÕLI (M10G2)

9.50/1L
7.50/1L
MIN. KOGUS 5L

TEEME LIIKLUSKINDLUSTUST
OLEME AVATUD IGA KELL

TEL TANKLAS: 769 2294

HELDUR HURT
28. IV 1931 - 7. IV 2004

KOIDULA REBANE
23. I 1914 - 25. III 2004

HERMAN VARES
20. III 1912 - 14. IV 2004

ADELHEID PURGA
11. XI 1921 - 31. III 2004

Ei kustu leinavalu hinges,
ei kuiva silmist pisarad.

Kallist abikaasat ja ema

HELJU KIVIMAAD
5. XI 1926 - 22. III 2003

mälestavad 1. surma-aastapäeval
abikaasa ja poeg Reinu pere.

KONKURSID AMETIKOHTADELE OTEPÄÄL

MÜÜA elamukrundid
Otepää aedlinnas Sulaojal

www.otepaamaja.ee
Otepää Maja OÜ

Lipuväljak 11
Tel 505 5545

Vallavalitsus  võtab 1. juunist tööle TURISMISPETSIALISTI
Kandidaadilt eeldame vähemalt 2 võõrkeele oskust, suhtlemis- ja arvuti-
kasutusoskust. CV ja essee ühel A4 lehel teemal «Millisena ma näen Otepää
turismi arengut aastaks 2007» esitada Otepää vallavalitsusse 21.maiks.
Info: tel 765 5581.

Samuti vajatakse turismiinfokeskusesse suvehooajaks (15.mai-15. septem-
ber) KLIENDITEENINDAJAT. Kandidaadilt eeldame vähemalt 2 võõr-
keele oskust suhtlemistasandil ja arvutikasutusoskust. Info: Otepää turis-
miinfokeskusest tel. 766 1200 või 527 7583 (Mare Raid).



22. aprill 20048

müügil seemned
ja tippsibulad

j

REBASE TALU

• müüb istikuid
• teeb haljastusprojekte
• nõustab aiandusalal

Helista 528 6605
või 766 7424
Ahti Tiirmaa

MÜÜA
• ehituslikku saemater-
jali, haava voodrilauda
ning lavalauda
• järgatud küttepindu

OSTAME
• metsakuiva palki

Osutame saekaatri
teenust.

Tel 529 5948

OÜ Ökoteh
ostab
• kasvavat metsa ja maad

müüb:
• ehituslikku saematerjali
• haava ja männi voodrilaudu
• 3m küttepuid

ARVUTITE
hooldus, remont,

internetilehed
(keskmine leht 1500.-)

Lipuväljak 11
(Ühispanga hoone)

E- R 10-18
     L 10-14

info@darelle.ee
www.darelle.ee

OSTAN

Otepää lähedal
1-4toalise korteri

Tel 5660 0738

KRUUSA
MÜÜK

koos
transpordiga

Tel    736 7384
513 4647

Ostan 1 ha metsa Otepää lähedalt.
Tel 5660 0738.

Ostan 1-2toalise korteri kesklin-
nas. Tel  5660 0738.

Müüa kaevurõngaid otse tootjalt.
Hind 275 kr. Transpordivõimalus.
Tel 525 7121.

Katlaseadmete, küttesüsteemide
ja santehnilised tööd. Garantii.
Tel 506 8509.

Ekskavaatorid
KAEVAVAD TIIKE

Tel 5569 7176

Anda rendile kaupluseks või
bürooks sobivad ruumid Püha-
järve tee 3a. Tel 5067240.

Vana-Otepää sõnnikuhoidlast
saate ainult veokuluga sõnnikut.
Kelle vajadus, sõitke järele.
Tel 765 4280. Külalistemaja Otepääl

ootab oma meeskonda
aktiivse ellusuhtumisega

ausat ja töökat

KLIENDITEENINDKLIENDITEENINDKLIENDITEENINDKLIENDITEENINDKLIENDITEENINDAAAAAJAJAJAJAJATTTTT
CV ja sooviavaldus saata

hiljemalt 3. maiks aadressil:
alionesto@hot.ee

Vajadusel info tel 524 2745

TÖÖ
Pakun hooajalist tööd

HÜDRAULILISEHÜDRAULILISEHÜDRAULILISEHÜDRAULILISEHÜDRAULILISE

EKSKEKSKEKSKEKSKEKSKAAAAAVVVVVAAAAAAAAAATTTTTORIORIORIORIORI     JUHILEJUHILEJUHILEJUHILEJUHILE

tel 5569 7176

TÖÖ

Ostan 3- või 4toalise korteri
Otepääl või Nõunis. Tel 529 4294.

ReeDe Villa ILUSALONG
Pühajärve tee 3
AVATUD:   T – R  9 -20  •  E ja L  9 -14

EMADEPÄEVA KINKEKAART ja meie poolt Sinu emale

• 10% soodustust kõigilt müügitoodetelt
• maniküür +külmparafiin jalgadele 100.-
• keemilised lokid koos juurdekuuluvaga 150.-

Kena kevadet ka rõõmurohket emadepäeva!
Info ja aegade tellimine tel 766 3606

Müüa 4toaline korter Otepää lin-
nas. Tel 5342 2103.

Jalgrattad kogu perele!

Müüa kaminasüda «Radiantes»;
üürin korteri, maja, toa eramajas. Tel
58053751.

2 ravi + ujumine 125.-
pakett kehtib kell 10-17

Uudis!
Tule ja lõõgastu

NeoQi tervisekookonis
Info: 766 5555

hinnad alates
895 krooni

Mellex-Auto OÜ

Lipuväljak 28a

tel 765 5168

www.tandem.ee

soodne!

Veel on vabu kohti Hispaania ring-
reisile 16.-29.aug, (5590 kr) Tel
5698 1670, Tiiu.

Valga põik 3

Otepää
E - R 8-17 ja L 9-13

Tel 766 1890

Muruniidukitele ja mootorsaagedele järelmaksuvõimalus

• Mootorsaed alates  3490.-
• Bensiinimootoriga trimmerid alates  2995.-
• Bensiinimootoriga muruniidukid alates  2990.-
• Murutraktorid alates  21990.-
 Kohapeal professionaalne nõuanne, remont ja hooldus
• Hüdrovoolikute valmistamine, ka Vene päritolu masinatele
• Fiskarsi köögi- ja aiatööriistad

Astu läbi ja veendu ise, hinnad on sulanud
koos lumega!

MEIE ABIGA ÕUED JA
PARGID KORDA!


