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Uue aasta algul saabub maailma
suusaparemik taas Otepääle

Reedel, 10. jaanuaril kell 20 maailma karikavõistluste avamine Tehvandi suusastaadionil
Laupäeval, 11. jaanuaril
kell 10.30 NAISTE 15 km klassikasõit ühisstardist
kell 12.00 MEESTE 30 km klassikasõit ühisstardist
Pühapäeval, 12. jaanuaril
alates kella 10.30 NAISTE ja MEESTE sprindisõidud
kell 14.30 võistluste lõpetamine
Pääs võistlustele ainult piletiga, vaata täpsemalt: www.sportnet.ee/mk/

Ülehomme algab talv ja Otepääst
saab taas pealinn
Talvepealinna avamine 21. detsembril on
juba traditsiooniks kujunenud. Tänavu algab üritus kell 11 jõululaada avamisega
Otepää kultuurikeskuses. Toimub oksjon,
kus teemapealinnad enampakkumisel oma
sümboolikaga kauplevad. Osalevad suvepealinn Pärnu, kevadpealinn Türi, pärispealinn Tallinn, mudapealinn Haapsalu,
veinipealinn Põltsamaa ja sügispealinna
tiitli pretendent Rakvere. Keskpäeval saavad talvise seikluse otsijad kaasa elada talisportlikuma pealinna väljaselgitamisele
Kuutsemäel.
Kell 17 on nii talvepealinna elanikud kui
külalised kutsutud Otepää kultuurikeskusesse kuulama kontserti «Jõulumuusikat Manhattanilt». Kontserdi kuulajate vahel lähevad loosi Otepääl toimuva
FIS MK-etapi piletid.
Kell 19 toimub raekoja ees talvepealinna
avatseremoonia. Meelelahutust pakuvad
kohalikud ja külalisesinejad, saab putru ja
sooja jooki, heisatakse talvepealinna lipp.
Tallinn annab valitsemissaua üle Otepääle.
Kogu päevaprogrammi veab Ma N-Eurost.
Õhtu kulmineerub ilutulestikuga.

Tere tulemast talvepealinna
avapidustustele!

Algavad
järjekordsed
konkursid
talvepealinna
parima teenindaja
ning turismiobjekti
väljaselgitamiseks
Konkursside eesmärgiks on valida talvehooaja kliendisõbralikema teenindusega ettevõtja ja originaalseim turismiobjekt/projekt Otepääl, arvestades selle uudsust, teeninduse
head taset, klientide turvalisust jne.
Arvamuse andmisel saavad osaleda kõik Otepää
külastajad ja elanikud, täites arvamustalongi, mida saab
Otepää suurematest majutus- ja toitlustusettevõtetest,
Turismiinfokeskusest ja Otepää kodulehelt
www.otepaa.ee.
Täidetud talongi palume saata hiljemalt 3. märtsil
elektronpostiaadressile otepaa@visitestonia.com või
toimetada Talvepealinna postkasti Otepää Turismiinfokeskuses (Lipuväljak 13).
Parima teenindaja ja parima turismiobjekti/projekti selgitavad välja talvepealinna projekti nõukogu liikmed ja töögrupp. Hindamise aluseks on nõukogu ja töögrupi liikmete
tähelepanekud ning ettevõtete külastajate poolt täidetud arvamustalongid.
Konkursi tulemuste avalikustamine ja autasustamine
toimub talvepealinna lõpetamisel märtsis. Kõigi vastanute
vahel loositakse välja talvepealinna meened.
Konkursside korraldaja: Otepää vallavalitsus koostöös
Otepää Turismiinfokeskuse ja piirkonna ettevõtjatega.
Täpsem info konkursi kohta Otepää Turismiinfokeskuses.

neljapäeval

Vallavanemate tervitused
Kätte on jõudnud detsember – jõulukuu. Jõuluaeg on imeline aeg, mis muudab kõik ilusamaks ja
paremaks. Headus ja ilu on meis kõigis olemas, kuid
eriliselt avaldub see jõulude ajal.
Soovin, et leiaksime endas headust, elurõõmu ja
hingeilu ka uuel aastal.
Jõulud on aeg, kus me kõik soovime olla kodus
oma pere ning lähedaste keskel. Soovin kõikidele
kodu, soovin rahu ning neid soove liites – kodurahu. Kauneid lumiseid jõule soovib Heikki Kadaja.

Peagi on saabumas jõulud, mis on vaikse
mõtiskluse aeg. Isegi kiire elutempo ei suuda varjutada seda igavikulist ja helget tunnet, mis meid
sel ajal valdab.
Inimene vajab aeg-ajalt enda sisse vaatamist,
iseenda ja oma lähedastega koos olemist, et end
koguda ja puhastada. Et saada, tuleb vastu anda.
Jõulurahu ajal leiame ehk mahti mõelda, mida
igaüks meist on suutnud teistele pakkuda. Kas
oleme püüdnud kaasinimeste elu kasvõi veidigi
rõõmsamaks muuta?
Valitsegu meie hinges selgus ja tegudes kindlus!
Palupera valla rahvale kaunist jõulurahu ja lõbusat aastavahetust soovides Terje Korss.
21. detsembril saab Otepääst taas Eestimaa
talvepealinn. Kutsun kõiki talvepealinna avapidustustel osalema ja saabuvat talve tervitama. Loodetavasti tuleb talvehooaeg piisavalt külm ja lumine,
et kõik meie plaanid teostuksid ja ettevõtmised
õnnestuksid.
Soovin Otepää valla rahvale rahulikku jõuluaega, tujuküllast aastavahetust ja õnnelikku ning
edukat uut aastat!
Aivar Nigol

Otepää valla
meistrivõistlused
toimuvad 4.-5. jaanuaril. Võistluste eesmärgiks
on pakkuda vallaelanikele talviseid võistlemisvõimalusi ning selgitada Otepää valla
meistrid kabes, males, lauatennises, murdmaasuusatamises, naiste võrkpallis ja meeste korvpallis. Tulemuste põhjal moodustatakse parimatest valla sportlastest võistkond, kes esindab
Otepää valda vabariiklikel suvemängudel.
Võistlustele on oodatud kõik Otepää valla elanikud ja Otepää vallas põhitöökohaga töötavad
inimesed. Kuni 16-aastased lapsed saavad osaleda tasuta. Pensionäride ja õpilaste osalustasu on
15 krooni, täiskasvanutel 25 krooni.
Kõikide alade 3 paremat nii individuaal- kui
võistkondlikel aladel autasustatakse Otepää valla medalitega. Loosiauhinnad jagatakse kõikide
osavõtjate vahel. Eriauhinnad 3 sportlikumale
külale (osalevate külaelanike arvu järgi).
Info ja eelregistreerimine e-maili aadressil
osk@hot.ee või tel 055 42 648 ja (076) 79 452.
Registreeruda saab ka 4.jaanuaril kell 9-9.45
Pühajärve põhikooli spordihoones ja 5. jaanuaril
kell 9.30-10.30 Tehvandi suusastaadionil.
KALMER TRAMM,
valla spordijuht
Valla meistrivõistluste ajakava
Laupäev, 4.jaanuar
9.00 - 9.45
Võistlejate registreerimine
10.00 MV avamine Pühajärve spordihoones
10.00 Male, kabe, lauatennis
13.30 Naiste võrkpall
15.30 Meeste korvpall
18.30 Autasustamine.
Pühapäev, 5.jaanuar
10.00 - 10.30 Võistlejate registreerimine
10.30 Loosimine, stardiprotokollide koostamine
11.00 Murdmaasuusatamine
13.00 Autasustamine. Lipu langetamine.
13.30 Valla võistkonna koostamine vabariiklikeks
võistlusteks.
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Aivar Nigol teeb kokkuvõtteid ja
seab uusi sihte
Kätte on jõudmas aastavahetus ning paslik teha tagasivaade
mööduvale aastale.
Oli valimiste aasta, mis nii
otseselt kui ka kaudselt mõjutas
vallaelu. Järgmiseks kolmeks
aastaks valiti uus vallavolikogu
ja -valitsus. Vallavolikogu on
nüüdsest 21-liikmeline.
Vallavalitsus läks esimesena
Valga maakonnas üle elektroonilisele asjaajamisele. Sellega
muutus vallavalitsuse töö avatumaks ja läbipaistvamaks.
Samas viidi uuele tasemele
Otepää valla interneti kodulehekülg ning nüüdsest saab ka
Otepää Teatajat internetis vaadata-lugeda.
Oli investeeringute aasta, mil
alustati gümnaasiumi spordihoone ehitusega, huvikooli hoone
rekonstrueerimisega, vahetati välja gümnaasiumihoone aknad ning
korrastati garderoob ja tualettruumid, remonditi välistrepid.
Valmis Otepää hooldekodu. Algas
Otepää- Kääriku tee rekonstrueerimine.
Investeeriti vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitusse. Võrgurajoon ühendati linna veevärgiga.
Algas Uue ja Kesk tänavate torustike ehitus. Alustati linna keskväljaku rekonstrueerimisega.
Oli sportlik aasta, mil otepäälased saavutasid suure-

päraseid tulemusi olümpiamängudel. Käivitus Tehvandi keskuse suusahüppemäe ehitamise
projekt.
Pühajärvel toimusid sõjaväelaste
maailmameistrivõistlused triatlonis. Otepääle kinnitati EMvõistlused jalgrattaspordis 2004.
aastaks. Suurematesse külakeskustesse rajati spordiplatsid.
Oli tervise aasta ja Otepää
sai Eesti Tervislike Linnade võrgustiku liikmeks. See kohustab
meid arendama valda nõnda, et
igal vallakodanikul ja külalisel
oleks siin hea, turvaline ja tervislik elada.
Otepää Tervisekeskuses toimusid mitmed muutused:
perearstikeskuse väljaarenda-

mine, eriarstikabinettide remont
ja psühhiaatri vastuvõtu käivitamine, ruumide ümberkorraldused põetushoolduseks.
Otepää kiirabi läks Tartu Ülikooli Kliinikumi alluvusse.
Oli turismiaasta, mil Otepää
vallale omistati parima turismi
toetava omavalitsuse tiitel ning
parimaks turismi toetavaks ürituseks tunnistati Saku Suverull.
Pühajärve rand tunnistati kolmandat aastat järjest Sinilipu
ranna vääriliseks.
Talvepealinna projekt on
arenenud ning läbi talvepealinnaks olemise oleme jõulisemalt kujundanud Otepää mainet
turismi- ja spordipiirkonnana.
Kokkuvõttes oli mööduv aasta
Otepääle edukas.
Vallavanemaks tagasivalimisel ütlesin volikogus, et
mul on motivatsiooni vallavanemana jätkamiseks. Seda seetõttu, et oleme suutnud koostöös
riigi ja teiste institutsioonidega
algatada mitmed projektid,
mille käivitamine on Otepää kui
spordikeskuse arengu seisukohalt tähtis. Nendeks on Tehvandi olümpiakeskuse edasiarendamine
ja
suusahüppemäe ehituse käivitamine
ning Otepää spordihoone ehituse
alustamine.
Otepää infrastruktuuri areng

on samuti olnud üheks minu tegevuse prioriteediks. Realiseerimist vajab minu juhtimisel alustatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamise
abiprojekt, mida toetavad Phare
ja Sida. Tahan anda oma panuse
eelpoolnimetatud projektide
realiseerimiseks.
Valminud on kesklinna planeering, koostamisel Linnamäe
oru detailplaneering. Linna keskosa rekonstrueerimisega on alustatud, kuid tõsisem töö ootab ees
lähiaastatel.
Otepääle on suureks väljakutseks juunioride 2004.a EMvõistluste korraldamine jalgrattasõidus ning 2005.a suusatamise MM-võistluste korraldamine.
Otepää vallale on olulise tähtsusega Otepää-Kääriku ning
Vana-Otepää ja Kanepi teede rekonstrueerimine. Kui Kääriku
tee ehitusega on alustatud, siis
Vana-Otepää ja Kanepi teede
rekonstrueerimise käivitamise
kiirendamine on lähiaja prioriteediks.
Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamine on samuti üheks
väljakutseks ning esitab kohalikule
omavalitsusele nõudmisi projektide kirjutamisel, et saada toetusi
piirkonna arendustegevuseks.

Otepää volikogul enamik
komisjonide esimehi valitud
Volikogu otsustas 2. detsembri
istungil valida alatiste komisjonide juhtideks vastavalt: keskkonnakomisjoni esimeheks Ilmar Haak, hariduskomisjoni
esimeheks Mati Salundi,
turismikomisjoni esimeheks
Alar Arukuusk, spordikomisjoni esimeheks Neeme Ernits,
sotsiaalkomisjoni esimeheks
Evi Lill, kultuurikomisjoni esimeheks Valdur Sepp ning turvakomisjoni esimeheks Neeme
Nurmoja.
Valimata on veel kahe komisjoni, eelarve- ning revisjonikomisjonide esimehed. Vastavalt kolme erakonna liikmete
poolt allkirjastatud koalitsiooni-

lepingule hakkab eelarvekomisjoni juhtima reformierakondlasest Maa ja Linna Liidu liige
ning eeldatavasti valitakse sellele kohale asendusliikmena volikogusse pääsev Andres Arike.
Revisjonikomisjoni esimehe
koht täidetakse vastavalt koalitsioonilepingule Keskerakonna
liikmega ning OT-le teadaolevatel andmetel valitakse selleks
Rein Vikard.
Homsel volikogu istungil on
kavas kinnitada ka volikogu alatiste komisjonide koosseisud.
Teadmiseks OT lugejale, et
nimetatud komisjonide põhilised rollid on vastavalt valla
põhimäärusele läbi vaadata voli-

kogu esimehe poolt komisjoni
suunatud volikogu õigusaktide
eelnõud ja vallavalitsuse poolt
komisjoni arvamuse saamiseks
või informatsiooniks esitatud
materjalid, samuti isikute avaldused ning muud materjalid vastavalt komisjoni töövaldkonnale.
Komisjonil on ka õigus algatada volikogu õigusaktide eelnõusid; teha ettepanekuid volikogu istungi päevakorra ning volikogu ja teiste komisjonide
menetluses olevate materjalide
kohta. Komisjon võib kaasata
oma töösse ka teisi asjatundjaid
ja tellida ekspertiise kooskõlastades selle eelnevalt volikogu esimehega.

Orkester esitas väga huvitava ja samas
nõudliku kava. Kiidusõnad orkestri 21 liikmele ja Arno Antonile!
Hobikoor lausa säras emotsionaalse ja
noorusliku särtsuga, kõlasid kergemuusikapalad ja imearmsad jõululaulud. Kontserdi
lõpus tõusis publik püsti ja nõudis lisapalu.
Vesteldes hiljem lauljate ja pillimeestega,
leidsid kõik, et sellised esinemised annavad
tohutult positiivseid emotsioone, head esinemiskogemust ja loomulikult tõelist jõulumeeleolu.
Samas tahaksin südamest tänada meie
lugupeetud dirigente: Otepää gümnaasiumi
muusikaõpetajat Eve Eljandit, kes lihtsalt
paneb lapsed hästi laulma ja Otepää muusikakooli õpetajat Arno Antonit, kelle juhendamisel mängivad vapralt nii noored kui vanad (orkestri noorim liige oli Robert Pihelgas,
vanim liige hr Teet Saul).
Neid andekaid muusikuid ja kõiki meie
isetegevuskollektiivide juhte peaksime oskama väga hoida ja toetada, sest muidu võib juhAadress:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Tegevtoimetus:
Kolleegium:

Komisjon on kohustatud tema
menetlusse suunatud volikogu
õigusakti projekti läbi vaatama
hiljemalt kolme nädala jooksul,
muud avaldused ja kirjad hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
nende registreerimist valla kantseleis.
Samas muutub komisjon
tegutsemisvõimetuks, kui komisjon ei ole kahel korral järjest
tähtajaks toime tulnud volikogu
õigusaktide eelnõude ettevalmistamisega või ei ole
pidanud
otsustusvõimelisi
koosolekuid kolme kuu jooksul.
OT

Värvikaks aastavahetuseks
valmistutakse varakult, oodata on suuri tulevärke. Juba
ehmatavad poisikesed paugutamistega inimesi.
Tõenäoliselt nad ei tea, et 1.
novembrist 30. detsembrini on
paugutite kasutamine keelatud. Üle 14aastaste paharettide vahelejäämisel alustab
politsei väärteomenetlust,
nooremate tee viib alaealiste
komisjoni.
Vältida tuleb kodus olevate
pürotehniliste vahendite sattumist laste kätte. Suuremaid
rakette ning pöörlevaid kettaid
jms tohivad kasutada ainult
täiskasvanud (mõistagi alates
31. detsembrist).
Paugutada ei või kinnistes
ruumides. Igal vahendil peab
olema kaasas eestikeelne kasutusjuhend, millest tuleb
täpselt kinni pidada. Külge
mööda ei jookse maha müüjatelt lisateabe küsimine.
Rakette ei maksa enda ja teiste
tervise huvides purjuspäi lasta.
Kuna tulevärginduse müügil
on kindlad eareeglid, ei maksa
noorukitel mossitada, kui kaupmees küsib vanust tõendavat
dokumenti. Pürotehnikaga tohib kaubelda vaid litsentsiga
müügikohtades.
HANNO VALDMANN
Valga Politseiprefektuuri
pressiesindaja

Otepää gümnaasiumi ettepanekul plaanib Otepää vallavalitsus Koolitare tänava
liiklusohutuse parandamiseks
muuta praegune kahesuunaline liiklus ühesuunaliseks, suunaga Kopli tänavalt Tehvandi tänavale.
Kõigil, kellel on pretensioone
või ettepanekuid liikluskorralduse muudatuse kohta,
esitada need Otepää vallavalitsusele hiljemalt 31. detsembriks.
SILVER ARUJÕE

Detailplaneeringud

Otepää Kopli tn 9
detailplaneeringu
avalik väljapanek

tuda nii nagu praegu Saksamaal, kus ehtsat
rahvakunsti enam peaaegu ei eksisteeri. Eesti rahva tugevaks küljeks on aga just rahvamuusika ja rahvatantsu olemasolu.
Lõpuõhtul Tarpis tervitas meid linnapea hr
Peter Erichsen, kes on seda ametit pidanud
juba 20 aastat! Jõulutervitus kõikidele Tarpi
sõpradele (on ju paljud otepäälased käinud
Tarpis ja paljud tutvused kestavad veel siiani).
Jõulutervitusi saatsid veel hr. Horst
Fischer, kes on korraldanud kõikide kultuurigruppide esinemisi Tarpis (Tarp–Otepää
kontaktisik) ja Günter Will (otepäälastele
tuntud Winky nime all; õpilasgruppide alaline saatja), valitsusjuht Gerhard Beuck,
Hannelore Jeske ja paljud teised.
Ootame teid kontserdile 28. detsembril
kell 17 raekoja saalis, kus esinevad Tarpis
käinud orkester ja hobikoor.
MAILA VÄRK,
Otepää- Tarp kontaktisik

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

Ilutulestikku võib
teha alles aasta
viimasel päeval

Koolitare tänava
liikluskorralduse
muudatus

Jõulutervitus sõprusvallast Tarpist
Teoks on saanud järjekordne kontsertreis
Saksamaale, meie sõprusvalda Tarpi. Seekord võtsid pika reisi ette puhkpilliorkester
Pühajärve (dirigent Arno Anton) ja Otepää
gümnaasiumi hobikoor (koorijuht Eve Eljand). Advendikontserdid Tarpis ja ümbruskonnas on muutunud traditsiooniks
1992.aastast alates (siis laulis Relami Tarpis). Meie lauljaid, pillimängijaid ja tantsijaid oodatakse sinna pikisilmi.
Tänavu oli esimene esinemine Tarpis 1.
detsembri jumalateenistusel. Kvintett, hobikoor ja noor solist Tõnu Troon (Otepää gümnaasiumi õpilane) võitsid kohe kuulajate
südamed. Jõulukontserdid Tarpis, jõululaadal, kirikutes, sõpruskoolis, kaubanduskeskustes möödusid täiseduga. Esinemisi saatis alati tugev aplaus. Tarpi publik
paistis silma sõbralikkuse ja südamlikkusega.
Kõige õnnestunumad olid kontserdid Tarpi
rahvale (Bahnhofshoteli suures saalis) ja
Sieverstedti kirikus.

Te a d m i s e k s

Trükk:

Telefon
(07) 362 119

Otepää
vallavalitsuse
04.12.2002 korraldusega nr 24/808 võeti vastu Otepää linnas
Kopli tn 9 kinnistu detailplaneering.
Planeeringu tellija on Eesti
Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit.
Planeeringu eesmärk on
kindlaks teha võimalus rajada
kinnistule ühekorruseline
koguduse hoone ja seda teenindav parkla. Määratakse ehitusõiguse ala ja muudetakse
maa sihtotstarve.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 23. detsembrist 6. jaanuarini.
Avalik arutelu toimub 7. jaanuaril kell 11 Otepää vallavalitsuses.
AIRE PRIKS

Järgmine Otepää
Otepää
Teataja ilmub
kirikukoor
jaanuaril
kutsub 23.
vanu
ja uusi lauljaid
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Kristina migun taas Valgamaa
parim sportlane

Maakonna sportlaste paremik elab
ja treenib valdavalt Otepääl

ATV-matk on mõnus atraktiivne ajaviide motospordi- ja loodushuvilisele inimesele, mida saab harrastada iga ilmaga.

Andu matkamaja kasvas
tänu SAPARDi toetusele
Pedajamäel looduslikult kaunis kohas asuv Andu matkamaja avas 9. detsembril taas uksed.
Tänu SAPARDi rahalisele toetusele on hästi säilinud mahukast talukompleksist saanud
Otepää piirkonna omapärane
majutusettevõte.
Euroopa Liidu toetusrahad on
suur abi maaettevõtluse arendamiseks.
Lisaks kõigi mugavustega ööbimisvõimalustele on puhkajal

võimalus peale suusatamistuisutamist sõita ATVga või turnida põneval ronimisrajal, õues
on ka palliplatsid.
Avamisel tänati ehitajaid ja
teisi abilisi, tänu kellele projekt
teoks sai. Otepää valla esindajana osales üritusel volikogu esimees Jaanus Barkala. Pärast
pidulikku õhtusööki sõideti
ATVdega ja lõõgastuti vastremonditud saunas.
Vaata lisaks: www.andu.ee

Tunnustus
Pühajärve põhikoolile
Üle-euroopaline keeleprojekt
Comenius tunnustas Pühajärve põhikooli oma autasuga. Comeniuse keeleprojektide eesmärk on suurendada
noorte huvi, oskust ja julgust suhtlemiseks teistes Euroopa keeltes.
10. detsembril oli haridusministri
Mailis Ranna vastuvõtule Rahvusraamatukogu kuppelsaali kutsutud
16 kooli. Ainukese põhikoolina oli
esindatud Pühajärve põhikool, kus
keeleprojekti juhtis inglise keele
õpetaja Ene Kelder.

Comeniuse autasu.

Jõuluks «koju»
Põlvamaa Tilsi lastekodu
kasvandikud on tänulikud, kui
leiaksid ka Otepää-Puka-Palupera piirkonnas mõne tugipere,
kus veeta mõni kena nädalavahetus või jõuluvaheaeg.
Tänaseni on 70st lapsest juba
pooltel taoline turvaline koht leitud, kus igapäevase lastekoduelu
kõrval mõni kodune kogemus saada. Paljud lapsed on toonud rõõ-

mu ja elevust mitmesse peresse,
kus on juba kaua vaikne olnud.
Tugiperede soojust ootavad 4-12aastased mürakarud.
Kõigil headel inimestel, kel
ses suhtes väike huvi tekib,
palume lisainfot küsida Tilsi
lastekodu õppealajuhatajalt
Raido Kaljulalt telefonil (079) 29
368 või 052 76 931 või Marika
Dorbekilt telefonil 056 904 042.

Palupera põhikooli hoolekogus
Palupera põhikooli õpilaste
lastevanemate soovil alustab
kooli hoolekogu lühiülevaadetega oma töödest-tegemistest
ajalehes Otepää Teataja.
12. novembril toimunud hoolekogu eelmise koosseisu viimane
koosolek oli planeeritud aruandekoosolekuna lastevanemate
koosoleku ees. Päevakorras oli
hoolekogu esimees Jaan Uibo
aruanne hoolekogu tööst eelmisel
aruandeperioodil ning uue hoolekogu koosseisu valimine.
Hääletustulemusena kujunes
uue hoolekogu koosseis järgmiseks: Kalev Lõhmus (vallavolikogu esindaja), Jaan Uibo
(vilistlaste esindaja), Eva Ojakivi (õpetajate esindaja), Valentina Raig (lastevanemate esindaja), Kaja Lokk (lastevanemate
esindaja), Terje Korss (lastevanemate esindaja), Helju Voolaid (lastevanemate esindaja).
Hoolekogu uue koosseisu esimene koosolek toimus 2. det-

sembril ning päevakorras oli
hoolekogu esimehe, aseesimehe,
protokollija valimine; 7.klassi
õpilaste, õpetajate ja hoolekogu
ümarlaud leidmaks lahendusi
klassisisestele probleemidele;
uue koosseisu tutvustamine
hoolekogu põhimäärusega, selle
täiendamine ja muud jooksvad
küsimused.
Hoolekogu esimeheks valiti
ühehäälselt uuesti endine esimees
Jaan Uibo, aseesimeheks Terje
Korss, protokollijaks Eva Ojakivi.
Otsustati jõudumööda kaasa
aidata kooli jõulupeo organiseerimisel ja hankida jõulukuusk.
Viimastel aastatel on olnud
kenaks kombeks edukaid õpilasi võimaluste korral erinevate
väljasõitudega premeerida. Selle
poolaasta tublimad saavad
preemiareisiks sõidu Tartusse
kinno. Miks mitte minna aga
näiteks rongiga?
EVA OJAKIVI

Valgamaa Spordiliit tunnistas Valga maakonna 2002. aasta parimateks sportlasteks suusataja Kristina Ðmiguni Otepää
spordiklubist ja kergejõustiklase Pavel Loskutovi spordiklubist Maret-Sport.
Maakonna parimate valimisel
arvestati Valgamaal spordiklubide sportlaste tulemusi. Seega
ei saanud kandideerida maakonna parima tiitlile näiteks
Andrus Veerpalu ja Jaak Mae,
kes küll elavad Otepääl, aga
esindavad võistlustel teiste
maakondade spordiklubisid.
Naistest said ka teise ja kolmanda koha Otepää spordiklubi suusatajad Katrin Šmigun
ning Triin Peips. Meestest oli
teine suusahüppaja Jaan Jüris
(Otepää SK). Neidudest said esimese ja kolmanda koha Otepää
spordiklubi suusatajad Triinu
Tee ja Krislin Meema.
Noormeeste arvestuses tunnis-

tati vastavalt teiseks ja kolmandaks mäesuusataja Viljar
Raidmets (MSK Väike Munamägi) ja kahevõistleja Priidik Vesi
(Otepää SK). Teise koha sai naisveteranidest suusataja ja triatlonist Ene Aigro (spordiklubi Tehvandi). Ka meesveteranide hulgas
sai teise koha otepäälane Kaarel
Tigane.
Selgitati ka maakonna parimad võistkonnad. Nii täiskasvanute kui ka noorte arvestuses
hinnati kõrgemalt Otepää
spordiklubi suusatajate esinemist. Autasud saavad Eesti
meistriks tulnud teatesuusatamisnaiskond (Triin Peips,
Kristina Šmigun ja Katrin Šmigun) ning noorte meistrivõistlustel teatesõidus teise koha
saanud M18 klassi poisid (Taavi
Teder, Tauno Tõld ja Tarmo
Tammekivi).
Aasta treeneri selgitamisel
kogusid võrdselt punkte nii Pa-

vel Loskutovi toetav meeskond
(Raimond Luts, Harry Lemberg,
Ants Nurmekivi) kui ka Anatoli
Šmigun. Hindamissedelitelt
esikohtade lugemine andis Šmigunile teise koha. Kolmanda
treeneri tiitli saab Otepää suusatreener Kalmer Tramm.
Maakonna paremate sportlaste, treenerite ja spordiaktivistide austamine toimub 22.
detsembril Tartus Vanemuise
teatrimajas.
ARVO SAAL

Nõuni järvel saab internetti püüda
Alates novembrikuust on igal Tartust Otepääle sõitval
arvutikasutajal võimalus Nõuni küla mõnesajameetrisel
maanteelõigul kasutada tasuta raadiointerneti võrku.
Eelduseks muidugi kaasaskantava laptoparvuti varustatus ligi paarituhandekroonise WiFi raadiokaardiga.
Nõuni vaba raadiointerneti leviala võrk sai teoks Palupera vallavalitsuse, MTÜ Tehnokratt, MTÜ WiFi.ee ja
MTÜ Wiirus ettevõtmisel. Interneti välisühenduseks
kasutatakse Eesti Telefoni poolt kevadel Nõuni raamatukogule «Vaata maailma» projekti raames tasuta ehitatud püsiühendust, mille kuutasu kaetakse Palupera
valla eelarvest.
Valgamaal on nüüdseks viimase aasta jooksul kulutulena levima hakanud WiFi traadita internetivõrk
ööpäevaringselt kasutatav lisaks Nõunile veel Otepää
keskplatsil Rae kohvikus, Kuutsemäel, Scandic Hotell
Karupesas ning Valga maavalitsuses. Neist vaid Karupesa leviala on tasuline, kuid see eest ka kvaliteetne ja suure
ühenduskiirusega.
www.wifi.ee kodulehekülje andmeil on Tartu linnas hetkel sarnaseid kohti 7, Võru linnas 1 ning ülejäänud KaguEesti on veel päris ilma levialadeta.
Nõuni interneti vabakasutamise võimalus loodi ühe
sealse initsiaatori Siim Jänese sõnul eelkõige piirkonna
ettevõtluse toetamiseks. Interneti tarbija on ka potentsiaalne teiste teenuste tarbija. Piirkonna külastajaile pakutakse võimalust surfata olenemata ajast ja kasvõi paadiga Nõuni järvel olles. Samuti on võimalik oma tööasju
toimetada müügimeestel, ajakirjanikel ja teistel kaugtöö
tegijail. Mobiilsete töötajate arv arvatakse täna Eestimaal olevat ca 35 000.
Kas leidub asjast huvitatuid teisteski piirkondades?
TERJE KORSS / AIN KRUUSMAA

Foto: Kristiina Juhe
«Kuidas me internetti püsti ajasime».
Vasakult vallavanem Terje Korss, Peeter
Marvet alias tehnokratt ja Siim Jänes.

Teguderohked päevad Puka lasteaias
Istusime õpetajatega koos ja
arutasime, mida huvitavat korraldada. Mõtteid tuli igasuguseid, kuid kõlama jäi siiski idee:
teha midagi täiesti uut ja ebatavalist – keeraks õige kõik
tagurpidi. Mõte valmis, asusime
seda teostama. Tagurpidipäeva
hommikul pakkusime lastele
välja idee teha kõike vastupidi.
Ettepanek võeti rõõmuhüüetega
vastu. Kõigepealt tegid õpetajad
ennast lasteks ja osad lapsed
õpetajaks. Nalja oli kõvasti, kui
õpetaja patside ja lühikese kleidiga laste ette ilmus. Lapsed
keerasid särgid tagurpidi ja panid kingad valesse jalga. Iga laps
rakendas oma fantaasiat nii
palju, kui oskas. Kõik, mis vähegi võimalik, tehti teisiti. Hommikul sõime magustoitu ja õhtul
suppi. Lõunaks anti koguni torti.
Lõbusam osa oli aga siis, kui
«lapsed» (tegelikult õpetajad) istusid tunnis ja «õpetajad» (tege-

likult lapsed) viisid tegevusi läbi.
Selgus tõsiasi, et kõik «lapsed» ei
tunne tähti ja mõnel on püsivusega probleeme. Tähed kirjutasime tagurpidi ja proovisime
oma nime tagant ettepoole kirjutada. Laulu sõnad olid tagurpidi ja mängud algasid lõpust.
Limbot tantsisime mitte kõht
ees, vaid selg ees. Lõuna ajal
lapsed magasid, pea seal, kus
tavaliselt jalad. Ühesõnaga
tagurpidi oli kõik, mis olla sai.
Mõni laps, kes asja tõsisemalt
võttis, läks veel õhtul kojugi,
kombeka kapuuts lõua all ja lukk
selja taga.
Kui olime oma mõtted jälle
õigeks keeranud, asusime jõuluaskelduste juurde. Mitu päeva
tegelesime maja kaunistamisega, et päkapikud märkaksid
ka meid külastada.
Nädal enne jõule on väga sisutihe: teeme piparkooke ja korraldame tõelise jõulukontserdi,

tuletame meelde vanarahva jõulutraditsioone, külastame jõulumaad ja esinema tulevad koolilapsed näidendiga. Jõulupäeval sööme kogu lasteaia
perega pidulikult lõunat. Küllap
siis juba peaks saabuma ka
kaua oodatud jõuluvana. Tegemist on palju, aga hiljem on tore
seda kõike meenutada. Siinkohal tahame tänada kõiki, kes
nõu ja jõuga korraldamisel
abiks on.
Täname Söödimäe talu, kes
juba teist aastat sponsoreeris
meid jõulukuuskedega, Puka
keskkooli I ja IV klassi ning
nende klassijuhatajaid toreda
esinemise eest, lapsevanemaid,
kes aitasid maja kaunistada ja
jõulupäeva organiseerida.
Soovime kõigile, kes meie
lasteaiaga ühel või teisel moel
seotud on, kauneid jõule ja head
uut aastat.
TIINA TREES,
Puka lasteaia juhataja
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näitdanud ka salvestustele
saabunud rahvahulgad, kes
saate tegemisest ja laulmisest
rõõmu saanud.
Meediagrupp korraldas ka 3.
detsembril «Laulge kaasa»
kontserdi Vanemuise kontserdimajas. Koos õhtujuht Reet Linnaga astusid üles Jassi Zahharov, Pearu Paulus, Siiri Sisask, Kadi Toom, Jansa, Boris
Lehtlaan, ansambel Noorkuu ja
Tartu neidudekoor Kurekell. Samaks õhtuks ilmus ka «Laulge
kaasa» CD ja kassett.
Viimane uudis Süd-Estilt on
sünnipäevaks trükist tulnud
nime- ja sünnipäevade raamat.
Seda 144-leheküljelist raamatukest on ainulaadseks jõulukingituseks võimalik hankida
sidejaoskondadest, raamatupoest ja ka otse meediagrupist
Süd-Est, telefon 68 977.
ARVO SAAL

Otepää sepa Mart
Salumaa 10. tööjuubel
Mart Salumaa on sepatöö
demonstratsioone korraldanud
alates 1992. aastast. Sel aastal täitus 10 aastat esimesest
esinemisest.
Salumaa sõnul sai kõik alguse sellest, et ta aitas 1992. a
Ülenurme Põllumajandusmuuseumis seppade päeva
korraldada. Kuna probleemiks
oli väliääside nappus, ostis ta
ürituse paremaks läbiviimiseks endale väliääsi. Samal
ajal toimusid Tartus ka
hansapäevad, kus Salumaa
oma välisepikojaga seppade
päevale reklaami tegi. Rahva
huvi oli ootamatult suur ja just
sealt pärinebki mõte sarnast
etendust erinevatele kultuuriüritustele pakkuda. «Iga algus
on raske,» meenutab Salumaa,
«10 aastaga on etendus tundmatuseni muutunud. Alates

Jõuluteated

Peole saab sõita tasuta bussiga
• Vidrike-Anne-Otepää (peatused kellaajad:
Munamäe 14:04, Vidrike 14:16, Anne 14:19,
Pilkuse 14:38, Juusa 14:43)

Palupera kooli
jõulupeod
Palupera põhikoolis
on jõulupidu 20. detsembril kell 17 ja Nõuni
koolihoones 19. detsembril kell 19.
Mõlemal pool on oodatud ka piirkonna külalapsed.

Lasteaia
jõulupidu
Hellenurme lasteaias
algab jõulupidu 19. detsembril kell 16.30.
Oodatakse vaid lasteaialapsi koos peredega.

Aastavahetuse
õnnesoovid
Palupera vallavolikogu
esimees ja vallavanem
kutsuvad vallakodanikke uusaastaööl kell 00.30
vallamaja juurde ehitud
kuuse alla üksteist õnnitlema.

Kuulake
Õnnevakka
Palupera valla rahvale
on mõeldud õnnitlused
Vikerraadio Õnnevakas
24., 28. ja 31. detsembril.
Õnnitlejaks Palupera
vallavalitsus ja -volikogu.

Otepää valla
EAKATE JÕULUPIDU
26. detsembril kell 15
Otepää kultuurikeskuses
Sel aastal on valla kingituseks
eakatele kaunis kontsert Reet Linnalt
Iga osalejat ootab ka jõuluüllatus.
Kontsert on kõigile tasuta.

• Kastolatsi-Vana-Otepää-Otepää (peatused: Kastolatsi tee 12:36, Raiga 12:39, Vana-Otepää 12:46)
• Sihva-Vidrike-Tõutsi-Ilmjärve-Matu-Kannistiku-Otepää
(peatused: Sihva 13.30, Vidrike 13:35, Tõutsi 13:37, Ilmjärve 13:41, Matu 13:52, Sihva 13:58, Kannistiku 14:06,
Kirikuküla 14:16)
• Sihva-Luiga-Kassiratta-Sihva-Kääriku-Arula-Kannistiku-Otepää (peatused: Sihva 13:30, Luiga 13.35, Kassiratta 13:38, Voki 13:50, Kääriku 13:57, Laane 14:05, Pringi tee 14:10, Arula 14:12, Kannistiku 14:30)

Peo lõppedes väljuvad bussid kell 17 bussijaamast.
Liikumispuudega inimesed saavad peole sõiduks
tellida invabussi. Selleks tuleb hiljemalt 24. detsembriks teatada oma osalemissoov ja täpne aadress
sotsiaalameti telefonil 55 382.

Otepää valla aastalõpupidu

Otepää kultuurikeskuses
26. detsembril kell 20
Meeleolu aitavad luua:

tantsutrupp Five Smilers
ansambel Teemant ja Lihvimata Kivid
 tantsuansambel Hea Story
üllatusesinejad
õhtujuht Veiko Täär

Otepää valla
laste jõulupakk
Valla laste jõulupaki
saavad sel aastal kingiks
kõik kuni 12aastased
lapsed. Pakid toimetatakse kõikide lasteasutuste jõulupidudele.
Pakke saab kätte ka
vallavalitsuse sotsiaalametist alates 17. detsembrist. Info tel 55 382.

Palupera valla

aastalõpupidu

toimub 27. detsembril
kell 20 Nõuni
kultuurimajas

Tantsumuusika Ma & W
Õhtujuht Helve Pärtel
Jõuluvana

Pilet 40 krooni.

Jõulupakid Puka
valla lastele
Puka vald teeb kõikidele eelkooliealistele
lastele jõulupakid. Kätte
saab vallamajast tööpäevadel kell 9 - 12.
Lasteaias
käivad
lapsed saavad pakid
kätte lasteaiast.
Info telefonil (076) 69 414.

1997. aastast olen esinenud
välisriikides. Olen pidevalt
täiustanud oma töövahendeid,
võin vaatajatele pakkuda
sepikodasid viikingiajast või
19. sajandi lõpust. Esinemise
juurde kuulub ka ajale vastav
kostüüm. Paremaks suhtlemiseks olen õppinud võõrkeeli.
Mind võiks pidada ka ühe rolli
näitlejaks.»
Selgi aastal on Mart Salumaa sepistanud paljudel
kodu- ja välismaistel üritustel.
Ka on ta tänavu korraldanud
kaks näitust.
Salumaa arvates kutsutakse teda Rootsi ja Saksamaa
üritustele seetõttu, et nendes
riikides on töö ja töötegija au
sees. «Iga sepp on ka inimkonna kultuuripärandi hoidja,»
võtab meistersepp teema
kokku.

○

Meediagrupp Süd-Est loodi
eesmärgiga luua koostöösuhted
kõikvõimalike ajakirjanduskanalitega piirkonna elu kajastamiseks, osaleda mitmesuguste ürituste korraldamisel,
tegeleda kirjastamisega, korraldada suveniiride ja reklaamide
valmistamist.
Vastavalt oma võimalustele
ja võimetele on Süd-Est nende
asjadega ka tegelenud. Nii mõnigi Valgamaa uudis on suurde
ajakirjandusse jõudnud SüdEsti kaudu. Süd-Est haldab ka
maakonna internetiväravat
valgamaa.ee.
Kogu Eestimaa aga teab Eesti Televisiooni saatesarja «Laulge kaasa», mida Süd-Est koostöös ETV-ga on juba mitu aastat
korraldanud. Läinud suvel läks
eetrisse 24 saadet, mille reiting
on pidevalt kasvanud. Huvi on

19. detsember 2002

○

4
Meediagrupp Süd-Est
sai kolmeseks

tervitusðampanja
kesköine magus üllatus
 töötavad baarid

Eelmüük kultuurimajas,
Nõuni kaupluses ja
vallamajas.

Info tel 57 443

Piletid saadaval Otepää turismiinfokeskuses

75 kr (eelmüügist) ja 100 kr (kohapeal)

Kontsert Tarpi sõpradele

laupäeval, 28. detsembril kell 17 Otepää raekoja saalis
Puhkpilliorkester
Pühajärve

(dirigent Arno Anton)

Otepää gümnaasiumi
hobikoor
(koorijuht Eve Eljand)

Olete oodatud!

Sünnipäevad
Aleksander Õigus Otepää
Alma Otsa Puka
Olga Siirak Otepää
Linda Vesterstein Puka
Valter Tiidemäe Meegaste
Berta Vähi Raudsepa
Ella-Amanda Paatsi Otepää
Alviine Ode Purtsi
Klaara Huik Otepää
Nikolai Juurma Otepää
Salme Liivak Räbi
Ekaterina Ardel Otepää
Maria Kuldoja Otepää
Marta Parts Vidrike
Miili Niklus Otepää
Olga Lütikainen Nõuni
Richard Ilves Otepää
Pauline Visnapuu Kuigatsi
Alfred Jelle Neeruti
Linda-Rosalie Johansoo Sihva
Hilja Sasi Pilkuse
Elga-Amanda Kõll Päidla
Linda Saarmann Puka
Johannes Pihu Puka
Linda Loot Purtsi
Kadri Gross Pilkuse
Linda Jõesaar Ilmjärve
Ilmar Kasemets Otepää
Salme Reimand Otepää
Salme Ruusa Otepää
Osvald Siinmaa Truuta
Linda Napp Otepää
Elmar Elbson Hellenurme
Kalju Lõhmus Atra
Ilmar Ernits Otepää
Rein Meidla Otepää
Valve Teder Otepää
Kaljo Viin Pilkuse
Einu Kõiv Neeruti
Leida Muttik Palupera
Valve Toover Lutike
Laine Uibo Miti
Anni Sirel Puka
Voldemar Sarapuu Kibena
Ella Tamm Aakre
Johannes Aug Puka
Luule Barkala Otepää
Oliver Kaljuvald Vana-Otepää
Eino-Meinhard Konno Otepää
Laine Kõiv Otepää
Kalju Niit Otepää
Ellen Tammistu Vidrike
Hilda-Elfriide Tanni Pilkuse
Raimond Teder Otepää
Hilja Kroonberg Palupera
Koidula Tuisk Hellenurme
Helju Jaani Aakre
Laine Lenk Puka
Leida Taur Kähri
Helmuth Teder Kuigatsi
Maimu Allev Sihva
Arno Kollak Otepää
Aino Kärner Otepää
Ilmar Soe Päidla
Vilma Tamm Purtsi
Rein Arusalu Pedajamäe
Ellen Linnamägi Otepää
Genadi Mihhailov Pilkuse
Ilver Vosmi Otepää
Enno Arike Lutike
Udo Trees Kibena
Aide Ozolin Pedaste
Enno-Tõnu Kuus Puka
Tiiu Konrad Puka
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Sünnid
ANNEMARI SARV 11. november
SOFIA NÄMI 3. detsember
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Tegus jõululaat
Pähklikeses
Esmakordselt lasteaia ajaloos
toimus 12. detsembril Pähklikeses heategevuslik jõululaat.
Meie sooviks oli pakkuda vanematele enne kiiret jõulupidude
aega mõnusat koosolemist lastega. Laadalised said kohvikus
nautida maitsvaid jõulukooke,
kirjutada kirja jõuluvanale ja
meisterdada päkapiku töötoas.
Müügiks pakkusime suurte ja
väikeste päkapikkude meisterdatud jõulukaunistusi ja -kaarte.
Väga suur tänu lapsevanem
Toomas Oinusele ja tema sõbralikule hobusele, kes tegid vähesest lumest hoolimata lastele
toredat saanisõitu. Aitäh
kõikidele laadakülastajatele!
Teie abiga on meil olemas üle
poole summast, mis on vaja suurte ehitusklotside komplekti ostmiseks.
Soovime rahulikku jõuluaega,
sõbralikkust ja üksteisemõistmist kõigile, kes meie ümber!
Pähklikese pere

Laadamelu

Murdmaasuusatajad uue hooaja eel
Kalendritalv on kohe-kohe uksele koputamas ja algamas on
järjekordne suusahooaeg.
Eesti Suusliidu võistluskalender avati eile Tehvandi kodustel suusaradadel Otepää spordiklubi jõulusprindiga. Osalejate
hulgas olid ka lähiaastate tegijad noorte- ja järelkasvukoondistest.
Juba homme korraldab Audentese Otepää filiaal Aivar Laanese III mälestusvõistlused.
Kavas on jõuproovid nii 8aastastele kui põhiklassides
startijatele.

Kes on need noored, kes
jätkuvalt hoiavad kõrgel
Otepää kui juhtiva suusakeskuse mainet?
Audentese Otepää filiaalis
õpib ja treenib murdmaasuusatamise treeningrühmades riiklikul koolitustellimusel 32 tulevikulootust, 6 tüdrukut ja 26
poissi. Treeneriteks Jaanus Teppan, Margus Uibo ja Kalmer
Tramm. Kodukoha järgi on esindatud Hiiumaa, Pärnu, LääneViru, Ida-Viru, Viljandi, Põlva,
Võru ja Valga maakonnad ning
Tartu linn.
Sügiseste võistluste tulemused kinnitasid eriti noormeeste osas Audentese kooli õpilaste liidripositsiooni, kuid edukalt on võistelnud ka neiud. Eesti
10-liikmelisse noortekoondisesse kuulub Audentese koolist
9 noormeest. Neidudest kuulub
Triinu Tee Eesti järelkasvukoondisesse.
Nii noorte- kui järelkasvukoondis on saanud nime peasponsorite järgi. Noortekoondis
kannab nime Merko 2005 ja
järelkasvukoondis nime Eesti
Telefon 2006. Noortekoondise

lõppeesmärk on edukas esinemine kodustel Otepää radadel
juunioride maailmameistrivõistlustel 2005. aasta talvel
ning järelkasvukoondise liikmetel pääs Eesti täiskasvanute
rahvuskoondisesse ning edukad
stardid Torino olümpiamängudel 2006. aasta talvel.
Lisaks Audentese kooli 10.-12.
klassi õpilastele osaleb laste
treeningrühmades nii Audentese Otepää filiaali kui Otepää
spordiklubi treenerite (Kalju ja
Ülle Ojaste) juhendamisel ühtekokku 40 õpilast. Lõviosa on
Otepää linnas elavad lapsed,
kuid noori tulevikulootusi on ka
Otepää ümbruse küladest, Vidrikelt, Paluperast, Sangastest ja
Helme vallastki.
Selline arv teeb ainult rõõmu.
Andrus Veerpalu, Jaak Mae,
Kristina ja Katrin Ðmiguni
suurepärased tulemused maailmaradadel on vilja kandnud.
Selleks, et lapsed treeningutele jõuaksid ja sinna ka pidama jääksid, on väga oluline
emade-isade toetus. Kui arvestada kokku summad, mida vanemad on kulutanud lastele suusavarustuse ostmiseks, treeninglaagrites osalemiseks ja võistlustele sõitmiseks, siis arvan, et
ei liialda, kui pakun selleks summaks kahe viimase aasta peale
250 tuhat krooni 40 lapse kohta.
Täna võib juba öelda, et
Otepääl on kujunemas järjepidevus uute annete esilekerkimises.
Alustades 1982. aastal sündinutest ja lõpetades 1995. aastal
sündinutega, leidub pea igast
järgnevast aastakäigust vähemalt üks tüdruk või poiss, kes
kuulub oma vanuseklassi
paremiku hulka ning osaleb regulaarselt vabariiklikel võistlustel. See tähendab, et tegevusse on

haaratud 14 aastakäigu suusalootused.
Sellest, milliseks eeloleva
talve tulemused kujunevad, saab
OT lugeja teada järgmistes lehenumbrites.

Noorsuusatajaid on
abistanud mitmed ettevõtted
Selles, et noored suusatajad on
sedavõrd edukalt esinenud, on
oluline osa ka kohalikel ettevõtjatel. Tahakski tänada AS
Edgar, AS Pühajärve Puidutööstus, Scandic Hotel Karupesa, AS
Pühajärve Puhkekodu, AS
Oteks, AS Nordest. Palju on
toetanud nii Valgamaa Kultuurkapital kui Eesti Kultuurkapital. Lisaks veel toetajad väljastpoolt koduvalda.
Suured teened on kindlasti ka
Tehvandi keskusel. Tänu kunstlumesüsteemile on sellelgi aastal Otepää valla elanikel olnud
võimalik suusakilomeetreid
koguda juba pea 2 nädalat. See,
millise tempoga valmis eelolevaks talveks 7,5km pikkune
MK-etapi rada, on imekspandav.
Uuest nädalast ja loodusliku
lume abiga saab kindlasti suusatamiskõlbulikuks ka laugem
rajalõik suusastaadionilt Väikese Munamäe alla.
Käärikul aga ootab Kekkose
rada ning ka üks päris suur üllatus raja kõrgeimas punktis Harimäel. Mis täpselt, seda peab
igaüks oma silmaga nägema!
Ilmaennustajaid uskudes soovitakski lõpetuseks kõigile, kel
kindel plaan sel talvel suusalund nautida – ärge pikalt venitage, vaadake juba täna varustus üle ning olge homme rajal!
KALMER TRAMM

Audentese Otepää filiaalis tehti
kokkuvõtteid lasterühmade tegevusest
11.detsembril tegid Audentese
Otepää filiaali murdmaa- ja
laskesuusatamise treeningrühmade õpilased ja nende emadisad kokkuvõtteid tehtud tööst.
Koos nauditi Otepää muusikakooli 2.-3. klassi õpilaste pillimängu ja laulu ning jagati kommikotte. Laskesuusatajate rühma õpilasi ja tegevust tutvustas
Ants Orasson ning murdmaa-

suusatajate tegemisi Kalmer
Tramm.
Lapsevanemad tänasid jõulukingiga treenereid lastes spordihuvi tekitamise ning suusatamis- ja laskmisoskuste omandamise eest.
Kõik osalejad said murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise võistluskalendrid 2002/
2003 hooaja kohta Eestis.

Vana-aasta viimasel päeval,
31.detsembril toimub Käärikul
Kekkose matkarajal laste- ja
lastevanemate ühine suusamatk.
Ühine start on kell 12 Kääriku
suusastaadionilt. Kõikidele
osalejatele soe jook ja saiake
peale võidukat lõppu.
KALMER TRAMM,
Audentese Otepää filiaali treener

Kultuur/sport
19. dets kell 18 Otepää gümnaasiumi vanema astme jõulupidu
20. dets kell 12 Aivar Laanese III mälestusvõistlused murdmaasuusatamises Tehvandi suusastaadionil
20. dets kell 18 Pühajärve põhikooli jõulupidu
21.-22. dets noorte avavõistlused laskesuusatamises Ansomäe
lasketiirus
21. dets kell 11 sööstlaskumisvõistlused (igal laupäeval) Väikesel Munamäel
21. dets TALVEPEALINN’2002-2003
kell 10-15 talvepealinna jõululaat kultuurikeskuses
kell 17 «Jõulumuusikat Manhattanilt» (Pille Lill ja Tallinna
saksofonikvartett) kultuurikeskuses
kell 19 talvepealinna pidulik avamine raekoja ees (ilutulestik
ja kontsert, teiste pealinnade tervitused)
21. dets pubimuusikat ansamblilt Nostalgia Setanta Iiri pubis
22. dets kell 11 suusa- ja lumelauakrossid Väikesel Munamäel
22. dets kell 12.30 vanamuusikaansambli kontsert talvekirikus
24. dets kell 17 jõulujumalateenistus Otepää kirikus
25. dets kell 17 jõulujumalateenistus Otepää talvekirikus
26. dets kell 15 Otepää valla jõulupidu eakatele kultuurikeskuses
26. dets kell 20 Otepää valla aastalõpupidu kultuurikeskuses
27. dets kell 18 jõulupühade noorteõhtu, kohtumine gaidide ja
Tartu Halley klubiga kultuurikeskuses
27.-28. dets aastalõpuvõistlused kahevõistluses ja suusahüpetes
/ ETV-Honda KV Tehvandi suusastaadionil ja Apteekrimäel
27. dets kell 11 Eesti täiskasvanute MV murdmaasuusatamises,
I etapp, sprint (vabatehnika) Kääriku suusastaadionil
27. dets pubimuusikat ansamblilt Qvalda Setanta Iiri pubis
27. detsembril kell 20 Palupera valla aastalõpupidu Nõuni kultuurimajas
28. dets pubimuusika, Setanta Iiri pubis laulab Fjodor Koltðin
28. dets ETV – Visu – AS Kalev noorte karikasari murdmaasuusatamises Tehvandi suusastaadionil
29. dets Eesti täiskasvanute MV laskesuusatamises Ansomäe
lasketiirus
29. dets Eesti täiskasvanute MV murdmaasuusatamises, I etapp
Tehvandi suusastaadionil
31. dets Pühajärve puhkekeskuse pubis laulab Fjodor Koltðin
31. dets kell 16 vana-aasta jumalateenistus Otepää kirikus
31. dets kell 23.30 vana aasta ärasaatmine orelimuusikaga Otepää
kirikus
1. jaan kell 12 uue aasta jumalateenistus Otepää talvekirikus
3. jaan pubimuusikat, Setanta Iiri pubis laulab Jüri Homenja
4. jaan pubimuusikat ansamblilt Nööp Setanta Iiri pubis
4. jaan kell 11 Otepää Õhujõudude lumelauavõistlused ja afterski
Kuutsemäel ja kultuurikeskuses
4.jaan kell 9 «Otepää karikas 2003» I etapivõistlus Setanta
Iiri pubis. Registreerimine tel. 055 943684 või 076 55094
4.-5. jaan Otepää valla meistrivõistlused Otepää valla spordirajatistes
4.-5. jaan kell 12-18 laste lumefestival Linnamäe orus
6. jaan kell 18 kolmekuningapäev – jõulukuuskede põletamine
kultuurikeskuse pargis
10. jaan pubimuusikat ansamblilt Hoovus Setanta Iiri pubis
11. jaan pubimuusikat ansamblilt Hea Story Setanta Iiri pubis
11. jaan kell 12 «Laulge kaasa» telesaate avalik lindistus Kuutsemäel
11. jaan kell 19 «Laulge kaasa» telesaate avalik lindistus Otepääl
11.-12. jaan FIS MK-etapp murdmaasuusatamises Tehvandi
suusastaadionil
14.-15. jaan MM katsevõistlused laskesuusatamises Ansomäe
lasketiirus
17. jaan kell 19 «Laulame neid laule jälle» (näärikombed ja -laulud) kultuurikeskuses
17. jaan pubimuusikat ansamblilt Reliikvia Setanta Iiri pubis
18. jaan pubimuusikat ansamblilt Qvalda Setanta Iiri pubis
18. jaan Raadio Uuno päev Kuutsemäel
18. jaan Otepää uusaasta võrkpalliturniir`2003 Otepää gümnaasiumi spordisaalis
18.-19. jaan noortesarja I etapp suurslaalomis Tehvandi slaalomimäel, osaleb kogu Eesti paremik
18.-19. jaan Eesti noorte MV murdmaasuusatamises I etapp Tehvandi suusastaadionil
24. jaan kell 20:30 kultuurikollektiivide uusaastapidu kultuurikeskuses
24. jaan kell 19 Hortus Musicus «Keskaja virtuoosid» kultuurikeskuses
24. jaan pubimuusikat ansamblilt Mini MTJ Setanta Iiri pubis
25. jaan pubimuusikat ansamblilt Priit&Andrus Setanta Iiri pubis
24.-25. jaan Raadio Sky Plus talvepäevad Otepääl:
24. jaan kell 22 Hannah + Sky Plusi diskorid Nightclubis Comeback
25. jaan kell 13 sportmängud Eesti juhtivate spordikommentaatorite juhtimisel Snowtubing Pargis
kell 19 karaokeralli Sky Plusi DJ-de eeslaulmisel Oti pubis
31. jaan pubimuusikat ansamblilt Kolmen Setanta Iiri pubis
31. jaan Eesti täiskasvanute MV murdmaasuusatamises II etapp
Tehvandi suusastaadionil
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Palupera
vallavolikogus

Otepää
vallavalitsuses

1. Kinnitati Palupera valla
jäätmehoolduseeskiri.
2. Kinnitati alatise maamajandus- ja ettevõtluskomisjoni esimehe ettepanekul
komisjoni liikmeteks: Anti
Kulasalu, Tõnu Riivik, Anu
Narits ja Kalle Kompus.
3. Tehti muudatusi Palupera
valla korra eeskirjades.
4. Nimetati esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liitu
Terje Korss ja Vambola
Sipelgas.
5. Tehti muudatusi Palupera
valla 2002.a. eelarves.

1. Väljastati kauplemisluba
OÜle Otepää Oskar põllumajandussaaduste tootmiseks, töötlemiseks ja
müügiks ning transporditeenuse osutamiseks aadressil
Vana-Otepää küla Otepää
vald; OÜle Otepää Oskar
Tamme külalistemajas toitlustamiseks, toidukaupade,
alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jaemüügiks aadressi Tamme pst 6 Otepää;
FIEle Ene Pooland giiditeenuse osutamiseks, tõlketööde
teostamiseks ja keeltekursuste korraldamiseks aadressil Kopli 1a-12 Otepää, OÜle
Merker MK rändkaupluse
korraldamiseks toidukaupade, tööstuskaupade, alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jaemüügiks; MustWalge Sisustuse OÜle Kuutsemäe mäesuusakeskuses
mootorkelkude laenutamiseks ja EMV mootorkelgukrossi etappide korraldamiseks aadressil Arula küla
Otepää vald; OÜle IMS Elve
kaupluses I ja II klassi
pürotehniliste toodete jaemüügiks aadressil Munamäe
tn 6 Otepää; OÜle Ilutulestiku Keskus Arnika Otepää
Kaubakeskuses EDU I ja II
klassi pürotehniliste toodede
jaemüügiks aadressil Lipuväljak 28 Otepää; FIEle Evi
Lill peremeditsiiniteenuse
osutamiseks aadressil Tartu
2a Otepää; ASile Esmofon
mobiiltelefonide ja ET Atlas
püsiühenduse jaemüügiks
aadressil Lipuväljak 28
Otepää; OÜle Jaanson &
Lääne psühhiaatri vastuvõtuks aadressil Tartu mnt 2

Kõikide vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla
raamatukogudes ja vallavalitsuses.

Palupera
vallavalitsuses
1. Anti nõusolek OÜle Päidla vee erikasutusloa väljastamiseks.
2. Nimetati Pastaku külas
2,42 ha suurune vaba põllumajandusmaa nr 94V ArbiKiilu maaüksuseks. Maa
erastajaks suulise enampakkumise võitja PPF Nurme
OÜ.
3. Anti korraldus tagastada
Tanel Armolikule Neeruti
külas 30,79 ha suurune Ütsi
maaüksus.

Otepää linn; ASile LehtiMaja Eesti toidu- ja tööstuskaupade
jaemüügiks
aadressil Lipuväljak Otepää;
OÜle Sport 200 International karastusjookide, pakendatud maiustuste, toidukaupade, lahjade alkohoolsete
jookide ja kuumade jookide
serveerimiseks aadressil
Nüpli küla Otepää; ASile
Scandic Hotels Eesti
toitlustamiseks, toidukaupade, tööstuskaupade, alkohoolsete jookide ja tubakatoodedte jaemüügiks aadresil
T e h v a d i 1 a O t e p ä ä ; F I El e
Maie
Kikkas
Kikka
külalistemajas toitlustamiseks, toidukaupade ja
tubakatoodete jaemüügiks
aadressil Tamme pst 9
Otepää; OÜle Landberg
sporditarvete laenutuseks,
slaalomimäe teenuse osutamiseks, suusa ja lumelaua
õpetamise korraldamiseks
asukohaga Anso nr 9 talu kinnistul Nüpli külas Otepää
vallas; OÜle Puhkus ja Harrastus tööstuskaupade jaemüügiks ja sporditarvete
hoolduseks
aadressil
Pühajärve tee 3a Otepää;
ASile Nordest Raekohvikus
toitlustamiseks, toidukaupade, alkohoolsete jookide ja
tubakatoodete jaemüügiks
aadressil Lipuväljak 15
Otepää; FIEle Marika Kapp
kaupluses Aedlinn kiirtoitlustamiseks, toidukaupade,
tööstuskaupade, alkohoolsete
jookide ja tubakatoodete jaemüügiks aadressil Kesk 21
Otepää.
2. Väljastati projekteerimistingimused Toomas Mõtsale
väliselektrivarustuse liitumisühenduse ehitusprojekti
koostamiseks Nõlvaku maa-

üksusel Otepää külas Otepää
vallas; Mati Roosilehele ,
Uno Roosilehele, Tiia
Alunurmele väliselektrivarustuse liitumisühenduse
ehitusprojekti koostamiseks
Sannamäe maaüksusel Mäha
külas Otepää vallas; OÜl e
Otepää Lihatööstus Edgar
sõiduvahendite diagnostikakeskus-pesula kompleksi ehitusprojekti koostamiseks
Vana-Otepää külas Otepää
vallas;
3. Väljastati kasutusluba
OÜle Hera Kinnisvara kuuluvale elamule asukohaga
Vidrike küla Otepää vald;
Otepää vallale kuuluvale
hooldekodule asukohaga Kastolatsi tee 25 Otepää linn;
OÜle Saarememmed kuuluvale motellile asukohaga
Saare puhkemaja maaüksusel Sihva külas Otepää vallas; Kalle Kikkasele kuuluvale külalistemaja-baarile
asukohaga Tamme pst 9
Otepää;
OÜle
Otepää
Lihatööstus Edgar kuuluvale külalistemaja-toitlustuskaupluse hoonele asukohaga
Lipuväljak 3 Otepää; Tartu
Ülikooli Kääriku Spordi- ja
Puhkekeskusele kuuluvale
Kekkose saunale asukohaga
Kääriku küla Otepää vald;
OÜle Otepää Kommerts
kuuluvale toitlustus- ja kaupluste hoonele asukohaga Tartu mnt 1 Otepää.
4. Väljastati ehitusluba Aire
Priksile puurkaevu rajamiseks Jalaja talu maaüksusel Pühajärve külas.
5. Anti nõusolek moodustada
Kaarli katastriüksuse piires
uued katastriüksused: Kaarli
pindalaga 24,53 ha ja ÄäreKauru pindalaga 6,60 ha; Lan-

nusaare katastriüksuse piires
uued katastriüksused: Lannusaare pindalaga 24,39 ha ja
Muusa pindalaga 2,6106 ha;
Inni katastriüksuse piires
uued katastriüksused: Inni
pindalaga 30,70 ha ja Järvevana pindalaga 1,8865 ha.
6. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud Karljärve maaüksus asukohaga
Kaurutootsi küla Aniita Mölderi omandisse; Vana-Savilaane maaüksus asukohaga
Otepää küla Lia Kõuhkna
omandisse; Niiluse maaüksus
asukohaga Pilkuse küla Algo
Rämmeri omadisse; Lõõndre
III maaüksus asukohaga
Kääriku küla Rein Mitti
omandisse; Vidrikemõisa
maaüksus asukohaga Vidrike
küla Taavi Siilbeki omandisse.
7. Otsustati kinnitada õigusvastaselt võõrandatud Tansoo nr 10 talu, asukohaga
Nüpli küla, maa maksumuse
määramise akt ning määrata
Ilmi Haikile kompensatsioon.
8. Tunnustati majutusettevõtte Ski külaliskorter,
asukohaga Lipuväljak 1a
Otepää linn, vastavust
külaliskorterile esitatavatele
kohustuslikele nõuetele.
9. Otsustati võtta vastu Kopli tn 9 Otepää linn kinnistu
detailplaneering.
10. Anti nõusolek olümpiakeskuse Tehvandi kinnistul
metsa raadamiseks 1,0565 ha
ulatuses Tehvandi K-90 suusahüppemäe juurdepääsutee
ehitamiseks.
11. Anti luba ASile Biltex
korraldada Pühajärve Puhkekodu territooriumil 21.detsembril 2002 ilutulestik.
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Puka vallavalitsuses
1. Väljastati kauplemisluba
Marko R-Jaamad OÜle kauplemiseks ööpäevaringselt Kolli
külas asuvas tanklas kütuse,
toidukaupade, tööstuskaupade,
tubakatoodete ja alkohoolsete
jookidega; OÜle Wessel komisjonikaupade müümiseks Puka
valla territooriumil. Pikendati
kauplemisluba FIE Endel Leppundil kauplemiseks Puka alevikus Kesk 4 kaupluses Õunake
toidukaupadega, tööstuskaupadega, alkohoolsete jookidega
ning anti nõusolek taara kokkuostuks. Pikendati kauplemisluba OÜ Raave–H kauplemiseks
kauplusbussilt Puka valla territooriumil.
2. Otsustati maksta matusetoetust 1000 krooni ulatuses.
3. Otsustati maksta toimetulekutoetust 29 taotlejale.
4. Toetati majanduslikult
raskes olukorras olevaid peresid
kokku 12 250 krooni ulatuses.
5. Kinnitati Kalju Kurvitsale
endise Pühaste külas asuva Teilepi tagastamata jäänud
talumaade (5,47 ha) eest kompensatsioon.
6. Anti nõusolek vabade põllumajandusmaade ja metsamaade enampakkumisel omandatud maaüksuste erastamiseks: vabad põllumaad OÜle
Päikesepõld Pedaste külas
Saarepõllu maaüksus 22,30 ha,
Karikakra maaüksus 5,55 ha,
Aakre külas Tuuse maaüksus
33,61 ha; vaba metsamaa 18v
Benno Milvekile Adolfi maaüksus 3,06 ha; vaba metsamaa 45v
Raimo Roobale Rooba-Kuti
maaüksus 12,01 ha;
7. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks Leelo
Jegorovale Pedaste külas Miku
maaüksus 15,18 ha; Merily
Bandisele ja Marko Bandisele

Kibena külas Niidumäe maaüksus 16 732 m2; Jüri Kaldmäele
Vaardi külas asuva Uue-Kompuse maaüksus 3,32 ha.
8. Väljastati kasutusluba Heikki Kadajale kuuluvatele Komsi
külas asuvatele hoonetele,
Kalev Brikkerile kuuluvatele
Komsi külas asuvatele laudale
ja aiamajale; Ants Kallise elamule ja kõrvalhoonetele Puka
alevikus, Tartu mnt 4.
9. Väljastati projekteerimistingimused Kalju Venskile temale kuuluvale elumajale
juurdeehituse tegemiseks Aakre
külas.
10. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Lennar
Sildile Prange külas Pärna
maaomand 11,70 ha; Heldur
Hurdale Kibane külas Kentsi
maaomand 5383 m2; Leo Kangrole Pedaste külas Riidu maaomand 12,17 ha; Joosep Frantzule Kuigatsi külas Soosaare
maaomand 13,2 ha; Janek Mäggile Vaardi külas Torga maaomand 21,38 ha.
11. Määrati hooldajad sügava
ja raske puudega inimestele.

Puka vallavolikogus
10. detsembril
1. Valgamaa Omavalitsuste Liidu esindajateks Puka vallast
nimetati Heikki Kadaja ja Karin Kõrgesaar.
2. Kehtestati Puka lasteaias õppevahendite kulude katmiseks lastevanemate poolt
kaetava osa määraks aiarühmas 30 krooni kuus ja liitrühmas 25 krooni kuus.
3. Moodustati revisjonikomisjon koosseisus esimees TõnisRein Ainso ja liikmed Heldur
Vaht ja Taisi Grünberg.
4. Valiti alatiste komisjonide
esimehed: sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – Maie Mesipuu;
majanduskomisjon – Endel

KURSUS NOORTELE!
Kursus aitab noortel muuta oma hoiakuid, suhtumist ja
arusaamist, toetada ennast ja oma kaaslasi konstruktiivsete
valikute tegemisel.
KURSUSE «Noorte teadlik valik oma elu ja karjääri
planeerimisel»:
EESMÄRK: loovalt ennast tundma õppida, selleks et teistest
sõltumise asemel osata ise oma elus valikuid teha, ise vastutada, riskida ja oma suhteid parandada.
TEEMAD:
- minu võimed, võimalused ja vastutus
- elukutsevalik ja karjäär
- kas elukutse, millest unistan, sobib mulle
- mida ma saan oma oleviku ja tuleviku heaks praegu teha
- edasiõppimisvõimalusi pidurdavate valikute teadlik muutmine
- oma edasiõppimise ja karjääri kujundamise võimaluste
avardamine

Leppund; hariduskomisjon –
Ilme Hõbemägi; keskkonna- ja
korrakaitsekomisjon – Kalle
Põldmägi, eelarvekomisjon –
Heldur Vaht.
5. MTÜ Elva Haigla palub rahalist abi Puka vallalt 2900
krooni ulatuses seoses röntgeniaparaadi röntgenitoru väljavahetamisega (kogusumma 200
000 krooni). Otsustati toetada.
6. Tarbijakaitsega tegelevaks
ametiisikuks Puka vallas määrati Riina Siik.
7. Volikogu esindajana Puka
keskkooli hoolekogusse määrati Heldur Vaht ja Aakre lasteaed-algkooli hoolekogusse Tiina
Trees.
8. Kinnitati vallavalitsuse koosseis: Airin Hermann, Elve
Danilson, Kalev Brikker ja
Adu Kurg.
9. Määrati töötasu vallavanemale, hüvitise suurus volikogu
esimehele ning kinnitati kord
volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste ning volikogu tööst osavõtu hüvitise maksmise kohta.
10. Otsustati müüa enapakkumisel vallale kuuluv buss KT
201 alghinnaga 9000 krooni.
11. Otsustati taotleda maa
munitsipaliseerimist järgmiste objektide juurde: Puka
lasteaed, Puka saun, Puka vallavalitsuse hoone, Puka rahvamaja koos spordiväljaku ja tehisjärvega, Puka keskkool koos pargiga, Ääre tänaval asuvad puurkaevud (2 tk), haljasalad, Puka
tsehhi reoveepuhasti, Pukamõisa reoveepuhasti, Aakre lasteaed-algkool, Aakre rahvamaja,
Aakre katlamaja, Aakre puurkaev, Aakre biopuhasti, Kuigatsi raamatukogu, Kibena I nr 1
veehoidla, Kibena I nr 2 veehoidla, Kibena II veehoidla, Puka alevikus keskuse veehoidla, Aakre
paistiigid (3 tk).

Otepää
Turismiinfokeskuse
telefoninumber
on muutunud.

Uus number on
(076) 61 200

Lp SÄÄSTUKAARDI
OMANIK!
Palun jälgige säästukaardi
kehtivuse aega.
Uue kaardi saamiseks palume kaardiomanikel end registreerida Otepää Kaubanduskeskuse I korruse majatarvete osakonnas.
Kaardid, mis kaotavad kehtivuse detsembris, vahetatakse
alates 9. detsembrist Otepää Kaubanduskeskuse majatarvete osakonnas.
Hilisema kehtivuse tähtajaga kaardiomanikel palume uue
kaardi saamiseks registreeruda vähemalt 2 kuud enne
tähtaja lõppu Otepää Kaubanduskeskuse I k majatarvete
osakonnas. Õigeaegne registreerimine tagab uue kaardi
kättesaamise kaardi viimase kehtivuse kuu teisel poolel.
Uue kaardi saate samast kohast, kus end registreerisite.
Ühistu liikmele on kaardi vahetus tasuta.

OTEPÄÄ,Valga
Valgapõik
põik3 3
OTEPÄÄ,
TelTel(0 7(076)
6 ) 6 61
1 8890
90

METSAM E T S A-JA
J A AIATÖÖRIISTAD
AIAT ÖÖR I IS T AD
hooldus
varuosad
H ooldus jajavar
uos ad
keti
teritus
ja
remont
K eti t er it us ja remont

M E T S AT ÖÖVAR U S T U S
METSATÖÖVARUSTUS
H us qvarna päk
apik k udel on kon
ingitus
ed valmis valmis!
!
Husqvarna
päkapikkudel
kingitused
OL
E M E AVAT
U D, T U L TULGE
GE K AE MKAEMA!
A!
OLEME
AVATUD,

Elu andis muret, vaeva,
elu andis õnne ka

Sügav kaastunne tütrele
perega

MAIMU LUIK´I
20. I 1924 - 11. XII 2002

ARTHUR RAUDSEPP

surma puhul.
Õie

29. VII 1951 - 29. XI 2002

SIHTGRUPP: 15-18-aastased noored
MEETOD: grupitöö: psühholoogilised ja loovusharjutused,
rollimängud, ajurünnakud, õppefilm, analüüsimine, tagasiside,
karjääri plaani koostamine
GRUPI SUURUS: 10 noort
ALGUS JA KESTUS: veebruar 2003, 30 tundi, kokku 6 päeva
HIND: 220 krooni päev
LÄBIVIIJAD: psühholoogiline nõustaja Ines Vajakas ja TÜ
haridusteaduskonna lektor-teadur Tiiu Kadajane
INFO JA REGISTREERIMINE: tel (076) 69 812 või 050 53 327

ELFRIEDE TUVI
21. XII 1924 - 9. XII 2002

HELGI LOKK
22. VII 1923 - 26. XI 2002

HILDA MÖLDER

Südamlik kaastunne
Maimale ema

MAIMU
Majakaaslased ja
Õuna 11 elanikud

10. VI 1910 - 27. XI 2002

5. III 1936 - 15. XII 2002

kaotuse puhul.

Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega

29. X 1912 - 2. XII 2002

Avaldame kaastunnet
Elmale

Südamlik kaastunne
omastele

VALVE MEEMA

UNO PILVE

ANTS KASE

ELMAR METSAOJA

kaotuse puhul.

Mälestame 1. surma-aastapäeval

Mälestame endist
töömeest

ALEKSANDER SOLODOVI

ANTS AART

ANTS AARTI

16. VI 1940 - 11. XII 2002

ja avaldame kaastunnet
omastele.

Eksabikaasa Kaie, tütar Katrin tütre Demiga,
poeg Kristjan, isa, ema, vend ja vennapoeg
perekondadega.

VALVE MEEMA

surma puhul.

Mälestame head ja abivalmis naabrit ning tunneme
kaasa omastele.

20. IV 1954 - 23. XII 2001

Südamlik kaastunne
Harryle, Peetrile, Toomasele ja Elvele kalli abikaasa,
ema, vanaema ja õe

Silvi, Liivia, Elsa, Karmen, Ivi
ja Edgar peredega

OÜ Ternes
Muld mälestust matta ei suuda

Su tugev elutahe vaikselt väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.
Vaid mälestuste maailmas
Sa ikka oled meiega

Perekonnad G. Tamm, K.Tamm ja
Saar, Edda ja Jaan, Olga ja Mati.

OÜ Ternes

surma puhul.
35. lend ja klassijuhataja

Mälestame kallist ema

LINDA URBMETSA
16. III 1917 - 22. XII 1999

3. surma-aastapäeval.
Tütar Maie,
tütrelapsed Rander ja Alar
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19. detsember 2002

Häid jõule ja rõõmsat aastavahetust!

OÜ MERKER
SOODUSPAKKUMISED
DETSEMBRIS!
Kauplus KAKS, Lipuväljak
• Esva kalapulgad 250 gr
• Gevalia kohv
500 gr
• Lauaviin
0,5 l
• Kalewi jahu
1 kg
• Toiduõli
1l

5
10.90
32.90
45.90
5.60
13.90

TÖÖSTUSKAUBAD, Lipuväljak 22a
Müügil jõulukaubad
• Lai valik «Eveline» kosmeetikatooteid ja kreeme
• Suur valik mänguasju
MÜLLERI KELDER
SOODSAD PAKKUMISED
JÕULUPIDUDE KORRALDAMISEKS!
RAADIOINTERNETI LAHENDUSED
INTERNETIÜHENDUSTE JAGAMINE
KASUTATUD SÜLEARVUTID
ARVUTITARVIKUD
Detsembris jõulusoodustused

KUUTSEMÄE SUUSABUSSI
SÕIDUPLAAN

www.hot.ee/sjk
sjk@hot.ee
GSM 051 82 461

Müüa tellija projekti
järgi olemasolevale
vundamendile ehitatud
maja Otepääl
Kolga tee 18b
 linna vesi ja kanal.
 krunt 1240 m²
 metsa ääres

Otepää Ehitaja OÜ
Tel 051 44 509

REEDE

16.30
16.35
16.40
16.55
10.30
10.35
10.40
10.55
10.30
10.35
10.40
10.55

Otepää bussijaam
Aedlinn
Hotell Pühajärve
Kuutsemäe

21.25
21.20
21.15
21.00

LAUPÄEV (k.a riiklikud pühad)

11.30
11.35
11.40
11.55

16.30
16.35
16.40
16.55

15.30
15.35
15.40
15.55

Otepää bussijaam 18.25
Aedlinn
18.20
Hotell Pühajärve 18.15
Kuutsemäe
18.00

PÜHAPÄEV

Otepää bussijaam
Aedlinn
Hotell Pühajärve
Kuutsemäe

15.25
15.20
15.15
15.00

21.25
21.20
21.15
21.00
18.25
18.20
18.15
18.00

Täiendav info ja busside tellimine telefonidel:
051 87 306 Andrus
053 412 876 Kalle

PS! Talvisel koolivaheajal eraldi sõiduplaan
Otepää Kinnisvara

Inna Velt
Mäe 11 Otepää 67402
051 58137, (076) 63700
e-mail: innavelt@hot.ee
http://innavelt.nss.ee

VÄGA KIIRE:
• üürime või ostame 2- ja
1-toalise korteri
• ostame järve-äärsed krundid, majad Otepää ümbruses (Sihva, Kääriku)

Ilusaid jõule!

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

Hall-lepa palki

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

Ostan kuivi küttepuid (30 cm).
Tel 052 11 919.

Transpordivõimalus

INFO tel. 051 66 430

8-kuune poiss Sihvalt otsib hoidjat.
Tel 56 148 või 055 33 816 Anneli.

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

Ostan ahiküttega korteri Otepääl
(3toal või suurem 2toal). Tel 051 64 491.

Soovin osta krundi või maatüki
looduskaunis kohas soovitavalt
järve ääres. Tel 050 52 042.
Soovin osta talumaja, kuhu vanainimene võib sisse elama jääda.
Tel 055 522 436.

