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neljapäeval

Eesti ja Otepää tõestasid end maailmale
järjekordse särava suusapeoga
12. jaanuari MK-etapi korraldamisega
tõestasid Eesti ja Otepää maailmale oma
valmisolekut, oskust ja suutlikkust korraldada tasemel suurvõistlust, võtta vastu maailma suusaparemikku ning võõrustada arvukat publikut.
Pooleteise nädala tagune suusapidu
Otepääl ei olnud siinmail esmakordne
taoline, küll aga saadab tänavust üritust
erilise õnnestumise oreool. Võistluse peakorraldaja Alar Arukuuse sõnutsi pole
Otepää etapp pelgalt ametnike määratud
võistluspaik, vaid sportlaste poolt heakskiidetud ja hinnatud koht, kuhu nad alati
meelsasti tulla tahavad.
Tänavu usaldati Eestile esmakordselt
korraldada murdmaasuusatamise MKsarja kahepäevane etapp, millest kahjuks
ilmataadi külmatrikkide tõttu lõpuks
ikka ühepäevane sai. Küll olid võistluse
korraldajad ja võistlejad ürituse täismahus toimumiseks igati valmis ja publikki kohal. Laupäev kujunes aga just tänu
ärajäänud võistlusele Otepää sööma- ja

joomakohtadele rekordkäibepäevaks ja
ühtlasi tõsiseks proovikiviks. Tahtsid ju
kõik talvepealinna saabunud spordisõbrad kuskil järgmise päeva ootusärevust välja elada, nina soojendada ja
kõhtu täita.
Pühapäevane võistlus kujunes tõeliseks rahvapeoks. Rahvas elas maruliselt kaasa kõigile võistlejaile. Parimaks tasuks kodupublikule olid teadagi Eesti sportlaste head tulemused.
Norra suursaadiku Eestis Per Kristian
Pederseni hinnang Otepää võistlusele
kõlas: «Siin on hea olla ja hea võita. Kõik
on väga hästi korraldatud. Võite enda üle
uhked olla.» Kiitvaid hinnanguid jagati
teisigi. Nii näitasid suusaföderatsiooni
murdmaasuusatamise juhi Bengt Erik
Bengtssoni hinnangul nii ETV kui korraldajad taas kord oma võimekust perfektse võistluse organiseerimisel.
Otepää MK-etappi vaatas ETV vahendusel ligi 300 000 Eesti elanikku.
OT

Naiste 15 km sõit pakkus pealtvaatajaile oodatud duelli Kristina Ðmiguni ja
Bente Skari vahel. Kahjuks pidi Kristina tunnistama norralanna üleolekut.
Kolmandana lõpetas distantsi Soome suusataja Kaisa Varis.

Päevateema
Allpool toome kokkuvõtvalt vallavanem Aivar Nigoli ja kõnealuses küsimuses
valda esindava vandeadvokaat Aivar Pilve poolt esitatud sündmuste käigu. OT
trükkimineku ajal toimub Valga Maakohtu istung, mille tulemustest saame OT
lugejat informeerida ehk järgmises OTs.

Kas Otepää vald rikub MTÜ Tehvandi Tervisekeskus õigusi?
Käesoleval aastal Otepääl toimunud
murdmaasuusatamise MK etapp tõstis
avalikkuse erakordse tähelepanu alla
Otepää valla ja MTÜ Tehvandi Tervisekeskus (edaspidi siin: MTÜ) kohtuvaidluse seoses osaliselt suusaradade alla jääva kinnistu omandiõigusega.
Otepää vald kui kohtuvaidluse pool ei ole
senini õigeks ja põhjendatuks pidanud ajakirjanduses vaidluse asjaolude kajastamist enne kohtuotsuse kuulutamist ning
meediavahendite kaudu avaliku arvamuse
kujundamist. Paraku sunnivad MTÜ tegelikkust moonutavad ja avalikkust teadlikult eksitavad avaldused selgitama
kõnesoleva kinnistu omandivaidlusega seotud asjaolusid faktide ja seaduse alusel.
• 22. mail 2001 omandas MTÜ vaidlusaluse kinnistu.
• 29. mail 2001 kanti MTÜ omanikuna
kinnistusraamatusse.
• Kuni 1. jaanuarini 2002 oli Otepää vallal asjaõigusseaduse kohaselt ostueesõigus nimetatud kinnisasja suhtes.
• 21. juunil 2001 otsustaski Otepää vallavolikogu teostada ostueesõigust
kõnesoleva kinnistu suhtes.
• 3. juulil 2001 teatas Otepää vald MTÜle oma soovist kasutada kõnesoleva maa
suhtes ostueesõigust notari poolt seaduses
ettenähtud korras tõestatud avaldusega,
asudes ostueesõiguse teostamise sooviavalduse esitamisega lepingus ostja ehk
MTÜ asemele. Sellest tulenevalt tekkis
Otepää vallal kohustus tasuda MTÜ-le
ostu-müügilepingujärgne ostja poolt müüjale tasutud hind ja lepingu sõlmimisega
seotud kulud.
• 13. juuli 2001 notariaalselt tõestatud
avaldusega deponeeris Otepää vald notari deposiitkontole eelpoolnimetatud kinnistu ostu-müügihinna ja lepingu tõestamise kulud. Seega täitis Otepää vald
korrektselt kõik seaduses ette nähtud kohustused.
• 2001. aasta määratud kuupäevadel ei il-

munud MTÜ vaatamata notari poolt väljastatud korduvatele kutsetele tehingu
vormistamisele. Seetõttu ei saanud
Otepää valda kanda omanikuna kinnistusraamatusse.
• 13. detsembril 2001 esitas Otepää
vald oma õiguste kaitseks (ostueesõiguse
realiseerimiseks, omandiõiguse tunnustamiseks kinnistule ja kinnistusraamatusse Otepää valla kui omaniku kohta
kande tegemiseks) hagi MTÜ vastu Valga Maakohtusse. Kohtuvaidlus käesolevas asjas on pooleli.
• 2001. aastal on MTÜ, olles teadlik
Otepää valla poolt ostueesõiguse kasutamisest, teadlikult asunud kinnistut
koormama erinevate võla- ja asjaõiguslike koormatistega:
• Väidetavalt 31. mail 2001 on MTÜ
sõlminud Otepää Spordiklubiga rendilepingu, millega vaidlusalune maa anti
spordiklubile rendile 99 aastaks. Seejuures on rentnik rendi tasumisest esimesel
kuuel aastal(!) vabastatud.
• 21. novembril 2001 on MTÜ andnud
OÜ-le Ricco Ehitus hoonestusõiguse samal kinnistul (mille ta eelnevalt oli juba
välja rentinud Otepää Spordiklubile) ja
seda enam kui neli kuud peale valla ostueesõiguse kasutamisest teadasaamist.
Notar juhtis hoonestusõiguse seadmise
lepingus MTÜ ja OÜ Ricco Ehitus
tähelepanu asjaolule, et Otepää vald on
otsustanud kasutada ostueesõigust ning
Otepää vallal on oma õiguse teostamisel
õigus nõuda seatud piiratud asjaõiguste
kustutamist.
On enam kui küsitav, kas eelpool kirjeldatud tegevust saab pidada heauskseks ning oma põhiõiguste ja vabaduste
kaitsmiseks. Kas MTÜ Tehvandi Tervisekeskuse väidetav põhiõiguste ja vabaduste kaitsmine võib toimuda Otepää
valla õiguste ja huvide järjepideva rikkumise arvel? Loodetavasti annab kõigile
küsimustele objektiivse hinnangu kohus.

Meeste 30 km sõit oli algusest peale võitlus suusamaailma tugevaimate
vahel. Suurepäraselt sõitsid mõlemad otepäälased: Andrus Veerpalu jõudis
esmakordselt MK-etapi 3. kohale, suure osa distantsist võistlust vedanud Jaak
Mae jäi lõpuks seitsmendaks. Esikoha võitis üllatuslikult rohkem sprinterina
tuntud rootslane Jörgen Brink. Teisena väljus finiðiheitlusest Anders Aukland.
Kokkuvõttes oli Otepää etapp eestlastele edukas, norralaste ülemvõim sai
murtud ja lootus Eesti esindaja võidust kodusel Tehvandi suusastaadionil
tugevneb. Ehk juhtub see juba järmisel aastal?

Jaan Jüris
jõudis
maailmakarikavõistlustel
punktikohale
Suusahüppajate MK-sarja
Tðehhi etapil jõudis Jaan
Jüris esmakordselt punktikohale, 27.- 28. koht on
Eesti suusahüppajate viimase aja parim tulemus.
Zakopane-etapi valikvõistlusel sai Otepää
noormees 35. koha ning
pääses viimasena põhivõistlusele, viiekümne
parema hulka.
Hoiame Otepää spordiklubi
esindajale pöialt järgmiseks võistluseks.
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Vallakantselei möödunud
aasta tööst läbi arvude
prisma

Otepää valla
planeeringutest

Mullu registreeriti Otepää vallas 32 sündi, neist poisse 19 ja tüdrukuid 13. Surmatunnistus vormistati 55 juhul. Otepää valda saabus Eesti teistest piirkondadest elama 138 isikut, vallast mujale asus elama
125 inimest. Kokku määratleti elukoha
aadressandmeid 350 isikul.

Kirjadest lepinguteni
Vallakantselei registreeris saabunud ja
saadetud kirju kokku 3080. Nendest kodanikelt ja asutustelt laekus vallavalitsusele lahendamiseks kokku 1844 avaldust ja kirja.
Kokku valmistasid ametnikud ette ning
vallavalitsuse istungitel võeti vastu 923 korraldust. (Samas võeti Palupera vallavalitsuses vastu 196, Puka vallavalitsuses
443, Sangaste vallavalitsuses 195, Helme vallavalitsuses 282, Tõrva linnavalitsuses 277 ja Valga linnavalitsuses 754 korraldust). Koostati ja esitati volikogule
vastuvõtmiseks kokku 64 otsuse ja 14 määruse eelnõud.
Ettevõtjatele väljastati kokku 153 kauplemisluba, 48 alkoholi jaemüügi tegevusluba. Otepää vallas tunnustati 38 majutusasutust. (Samas tunnustati mujal
Valga maakonnas kokku 17 majutusasutust.)
Kodanikele ja ettevõtjatele väljastati 52 korral projekteerimistingimused, 52
ehitusluba ja 51 kasutusluba. Vallas algatati 11 planeeringut (2001. aastal vastavalt 6) ja korraldati 22 vähempakkumismenetlust, millest 7 olid riigihanked.
Vallavalitsuse poolt valmistati ette, allkirjastati ja lepingute registris registreeriti
kokku 200 lepingut.
Juunis uuendatud Otepää valla kodulehekülje külastatavus on tõusuteel. Nii
näiteks on Otepää Teataja internetiväljaannet novembris külastatud ligi 300
korda ja detsembris juba 725 korda. Iga päev külastatab Otepää kodulehte keskmiselt 141 huvilist.
ANTS MANGLUS,
vallasekretär

Planeerimine on erinevate elualade
arengukavasid koordineeriv ja
demokraatlik ruumilise arengu kavandamine. Arvestatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning
looduskeskkonna arengu pikaajalisi
suundumusi ja vajadusi. Planeeringu
koostamine läbib järgmised etapid:
algatamine ja planeeringu koostamine;
kooskõlastamine ja vastuvõtmine; avalik
väljapanek ja kehtestamine.
Planeeringute koostamise eesmärk on
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine
linnades ja tiheasustusega aladel ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel.
Eelmist aastat kokku võttes võib väita, et
Otepää vallas on detailplaneeringute koostamine ja osalemine avalikustamise protsessides hoogustunud. Teadvustatakse planeeringute tähtsust ja osalemist kogu protsessis. Avalike väljapanekute ajal tehakse
ettepanekuid ja avaldadakse oma arvamust.
Kokku algatati aasta jooksul 11 detailplaneeringut, vastu võeti vallavalitsuse otsusega 4 ja volikogu otsusega 3 ning kehtestamiseni jõudis 4 detailplaneeringut.
Avalike arutelude käigus tekkisid vaidlusküsimused ja maavanemale esitati
järelvalve teostamiseks kolm detailplaneeringut, neist kehtestatud on üks.

Täpset aasta jooksul tehtut numbrid ei
kajasta, kuna on planeeringuid, mille koostamise protsess ei lõpe ühe aastaga. Ettevalmistamisel ja koostamisel on kuus
detailplaneeringut.
Lõppjärgus on vallavalitsuse poolt volikogule kehtestamiseks esitatud: Lipuväljak, Pärna, Lille, Virulombi tn kvartali detailplaneeringu muutmise planeering; Savikoja ja Sulaoja kinnistute detailplaneering Sulaoja kinnistu osas; Kopli tn 9 kinnistu detailplaneering.
Tööd jätkuvad järgmiste detailplaneeringute osas: Linnamäe kvartali detailplaneering-krundijaotuskava on esitatud vallavalitsusele kooskõlastamiseks; Otepää turismiküla detailplaneering esitati Valga
maavalitsusele järelvalve teostamiseks ja
seisukoha võtmiseks lahendamata jäänud
planeeringu vaidluse osas; Pühajärve ranna
ja rannapargi detailplaneering koos keskkonnamõjude hindamisega on vallavalitsuse poolt vastu võetud ja esitatakse avalikule väljapanekule 31.jaanuarist kuni 14.
veebruarini 2003. Avalik arutelu toimub 18.
veebruaril 2003 kell 11.
Ootame ja loodame kodanike jätkuvale
huvile valla arengu ja keskkonna
kujundamisel!
AIRE PRIKS,
Otepää vallavalitsuse maanõunik

Milliseks kujuneb Otepää valla
2003.aasta spordieelarve?
Kas vähestele palju või
paljudele vähe?

Vastus pealkirjas esitatud
küsimusele huvitab kindlasti
paljusid ning eelkõige neid, kes
esitasid taotlused toetuse
saamiseks.
Tänaseks (spordikomisjoni istung toimus 15. jaanuaril) on
spordikomisjon esitanud valla
spordieelarve projekti volikogule. Spordikomisjoni juhib
Neeme Ernits, aseesimees on
Alar Arukuusk ning liikmeteks
Kalmer Tramm, Toomas Liiva,
Avo Orav, Indrek Kapp ja Andrus
Kuusk.

Vald toetab erinevaid
spordialasid
Planeeritud eelarve maht on
710 000 krooni, mis moodustab
valla eelarvest 2,4%. See jaotub
4 osasse: eraldised spordiorganisatsioonidele, spordirajatised,
spordiüritused ja reserv.
1999-2002 aastatel on spordile eraldatud summa olnud
omavalitsuse eelarvest 2,2-2,5%.
Eelmisel aastal eraldati spordile
610 000 krooni.
Lähtuvalt Otepää valla arengukavast 2001-2005 on spordivaldkonnas eesmärgiks:
1. Otepää kui Eestis ja mujal
maailmas tunnustatud spordikeskuse jätkuv arendamine
2. Parandatakse tingimusi:
kohalikele elanikele spordiga
tegelemiseks; turistidele aastaringseks aktiivse puhkuse veetmiseks; rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks
3. Otepääl on jätkuvalt olemas
kohapealne meeskond võistluste
ja ürituste läbiviimiseks
2003.aastal moodustab spordiorganisatsioonidele eraldatav
summa spordi eelarvest ca 60%.
Spordialad, mida omavalitsus
toetab, on murdmaasuusatamine, kahevõistlus, mäesuusata-

KALMER TRAMM,
Otepää valla spordijuht
mine, laskesuusatamine, kergejõustik, võrkpall, jalgpall, orienteerumine, mudellend.
Toetus kantakse vastavalt
omavalitsuse ning spordiorganisatsiooni vahel sõlmitud
lepingule kas igakuiselt või vastavalt maksegraafikule toetuse
saaja pangaarvele.
Vastavalt lepingule tagab toetuse saaja treeninggruppide juhendamise, osalemise võistlustel,
spordiürituste korraldamise ning
spordirajatiste hooldamise, samuti esitab gruppide õpilaste ning
treenerite nimed.
Hetkel on Otepää vallas viis
spordiklubi (spordikooli), kus tegutsevad laste ja noorte treeninggrupid:
MSK Väike Munamägi, Oti spordiklubi, Otepää spordiklubi, Audentese
Otepää filiaal ning FC Elva. 850-st
Otepää valla õpilasest on haaratud
treeningtöösse 180 tüdrukut-poissi,
mis on pisut üle 20%.
Spordieelarve projektiga on huvilistel võimalik tutvuda valla
sekretäri juures. Samuti saab teavet
kõikidelt spordikomisjoni liikmetelt.
Aadress:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Tegevtoimetus:

Toetatavate spordialade arvu
osas on kindlasti erinevaid arvamusi. On neid, kes pooldavad
vaid 1-2 spordiala maksimaalset
arendamist sellises väikses
omavalitsuses, nagu Otepää
vald on. On ka teise äärmuse
esindajad, kelle arvates peaks
toetama võimalikult laia spordialade mosaiiki.
Kui üks eluvaldkond soovib
endale saada suuremat toetust,
tuleb kuskilt mujalt koomale
tõmmata. Piiratud ressursside
juures on valikud alati rasked
ning tekitavad pingeid ning vaidlusi. Sellist olukorda, kus kõik
rahul oleksid, ei oska ilmselt keegi ette kujutada.
Tegevustoetuse eraldamisel
võetakse arvesse õpilaste sportlikke tulemusi, samuti hinnatakse treeneri tegevust pedagoogina lapse kui isiksuse kasvatamisel. Ka ei saa me unustada, et isegi talvepealinnas
Otepääl soovivad lapsed lisaks
talispordialadele tegeleda pallimängudega ja suviste spordialadega. Lähtuvalt Eesti V
Spordikongressi lõppdokumentidest on omavalitsuse
jätkuvaks kohustuseks sportimistingimuste loomine kõikidele
huvigruppidele ning võimalikult
suurema arvu õpilaste toomine
spordi juurde.
Võrreldes 2002.aastaga on
eelarve maht suurenenud
100 000 krooni võrra. Kui arvestada juurde investeeringud
Otepää gümnaasiumi spordihoone ehitusse, Otepää-Kääriku
jalgrattatee rajamisse ning K90
m hüppemäe rajamisse, on
sportimistingimuste parandamisse suunatud ressursside

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
(076) 55 355
(076) 61 214
oteataja@hot.ee
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Te a d m i s e k s

maht võrreldav tunduvalt suuremate omavalitsustega.
Spordirajatiste osas on kavandatud jätkuvalt toetada Otepää
tenniseväljakute hooldamist.
Jätkatakse mänguväljakute rajamist küladesse. Sellel aastal
on soov lõpetada tööd Otepää
Keskuse tänava majade juures
ning Otepää aedlinnas vaateratta juures. Treeningvõimaluste
tagamiseks noorte treeninggruppidele tagab omavalitsus renditud spordirajatiste üüri tasumise. Jätkuvalt saavad Otepää
valla elanikud kasutada tasuta
Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooli pallisaale
treeninguteks ning vallasiseste
spordivõistluste korraldamiseks.
Omavalitsus peab oluliseks
loodusliikumisradade jätkuvat
arendamist ning korrashoidu.
Sellel eesmärgil toetatakse Kekkose matkaraja hooldamist,
Kekkose rahvaspordiürituste
korraldamist ning OtepääKääriku vahelise suusaraja hooldamist talveperioodil. Spordirajatistele eraldatav toetus
moodustab pisut üle 20%
spordieelarvest.
Spordiürituste osas (15%
spordieelarvest) esitati kõige rohkem taotlusi toetuse saamiseks.
Spordiorganisatsioonidel on kavas 2003.aastal korraldada vallas ühtekokku 40 spordiüritust,
see teeb keskmiselt 3-4 üritust
kuus. Kui lisada väljastpoolt
Otepääd organisatsioonid, kes
siinsetes rajatistes üritusi korraldavad, siis võib öelda, et sport
ja Otepää on lahutamatult seotud aastaringselt.
Selline oleks lühikokkuvõte
kujunevast 2003. aasta spordi
eelarvest.

Trükk:

Telefon (07) 362 119

IV karikavõistlused
võrkpallis
Laupäeval toimusid Oti
spordiklubi korraldamisel
Otepää valla IV karikavõistlused võrkpallis. Võistlustest võtsid osa meeskonnad ja naiskonnad Võrust,
Viljandist, Tartust, Puhjast, Elvast, Põlvast ja
Otepäält.
Parim meeskond oli Tartu
ning naiskond Viljandi.
Kokkuvõttes kuulub sel
aastal võitjate karikas Viljandile. Võõrustajatest
saavutas parima tulemuse
Otepää naiskond II kohaga.
NEEME ERNITS

Autoorienteerumine
4.
jaanuaril
toimus
võistlussarja «Otepää karikas 2003» I etapivõistlus
suundorienteerumises.
Esikoht läks Põlvasse,
teise kohta said Tõnu Sõrmus – Mati Raud Valgamaalt ja kolmanda koha
Tarmo ja Heivo Kikkatalo
Otepäält, kuhu jäi veel 6.
koht Kristjan Rästa – Ken
Varik, 9. koht Marko Kattai
– Jüri Karask, 10. koht
Rainer Korss – Iljar Kabral.
Võistlustel osales 15 ekipaaþi.
Võistlussarja II etapivõistlus öises valikorienteerumises toimub 5. aprillil
algusega kell 19 Lutsu turismitalus.
Võistlusjuhendid internetis www.hot.ee/autoorient/.
HALDOR MÖLDER

Järgmine Otepää
Otepää
Teataja ilmub
kirikukoor
veebruaril
kutsub27.
vanu
ja uusi lauljaid
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Palupera valla reoveepuhastid renoveeritud
Möödunud aasta viimastel kuudel
said renoveeritud Palupera valla
nelja küla reoveesüsteemid. Kõikjal olid reoveepuhastid amortiseerunud või ei töötanud üldse.
Kanalisatsioonitorustikud on aga
üldiselt rahuldavas seisus. Veesüsteemid renoveeriti neis külades
juba aastal 2001. Heakorratööd objektidel jäid ilmastikutingimuste
tõttu aga veel selle aasta kevadesse. Ehitus-renoveerimistöid
teostas AS Valmap Grupp Valgamaalt. Tervisekaitse- ja keskkonnahoiu tingimuste täitmine on iga
kohaliku omavalitsuse ülesanne.
Renoveerimistööde projektid
koostas AS Kobras juba 2000. a.
Nelja küla reoveepuhasti renoveerimistöödeks eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus 1,87
milj. krooni. Omaosalusena lisas
kohalik omavalitsus põhiliselt
laenu kaudu 1,07 milj. krooni.
Päidla külas rajati looduslähedane puhasti, filterpeenar koos
mehhaanilise eelpuhastiga ehk
kolmekambrilise septikuga. Pinnasfiltri läbinud vesi juhitakse
kraavi kaudu Kalme järve. Ehitustööd läksid maksma 331 tuhat
krooni. Reovett tekib Päidla külas
aastas ca 500 m³. Probleemiks on
aga siiski sealse lauda vesi, mida
ei tohi juhtida ka olmereoveekanalisatsiooni.
Sarnane looduslähedane puhas-

ti rajati reovee puhastamiseks ka
Palupera külla. Seal juhitakse aga
võrekaevu ja pinnasfiltri läbinud vesi
kahte puhastatud biotiiki ning sealt
eesvoolu. Ehitustööd läksid maksma 555 tuhat krooni. Reovett tekib
Palupera külas aastas ca 900 m³.
Suurema tarbimisega külad vajavad aga teistsugust reovee puhastussüsteemi. Nii paigaldati
Nõuni külla, kus tekib reovett aastas ca 2500 m³, kompaktpuhasti
Bioclere B150. Kevadel süvendatakse veel biotiigi üks külg ja rekonstrueeritakse piirdeaed. Enne suuri
talvekülmi jõuti rekonstrueerida
Nõunis ka kaks ülepumpamisjaama – Kaasiku ja Kullipesa. Ehitustööd Nõunis läksid maksma
999 tuhat krooni.
Kompaktpuhasti Bioclere KB 45
paigaldati aga Hellenurme külla.
Siin tuli rekonstrueerida ka mõisahoone ja Jõe tänava kanalisatsioonitrass. Endise aktiivmudapuhasti OXYD 90 ja ühenduskanalisatsioonitrassi rekonstrueerimist
ei peetud enam vajalikuks, kuna
tööstusreovee arvelt on reostuskoormus Hellenurmes oluliselt
vähenenud – reovett tekib aastas
ca 3300 m³. Uus puhasti paigaldati asulale lähemale, HellenurmePäidla tee äärde. Ehitustööd Hellenurmes läksid maksma 1, 056
miljonit krooni.
Palupera vallas tarbib tsent-

21. veebruaril kell 18
Otepää kultuurikeskuses
«Laulame neid laule jälle»
• külaliseks maavanem
Rein Randver jt
• tsirkuseartistid
• ansambel Suveniir
• töötab baar
Seekord õhtu tasuta, kostitajaks Rahvaliit
Transport tasuta, jälgige reklaami!

Ühistegevus Otepää
looduspargis
Alanud on Otepää Loodusseltsi, Otepää Looduspargi,
Otepää gümnaasiumi ning
Pühajärve põhikooli koostööprojekt «Otepää noorte säästev
foorum ning ühistegevus Otepää
looduspargis». Projekti eesmärgiks on aktiivse tegevuse kaudu
kaasata noori säästva arengu
arutellu, viimaks ellu säästva
Otepää piirkonna idee, millest
tulenevalt on kavas läbi viia kolm
mõttepäeva ning mitmesuguseid
aktiivseid tegevusi (matkad,
küsitlused, aktsioonid, talgud).
Projekti tulemusena annavad
noored Otepää valla ning looduspargi juhtidele konkreetseid ideid
piirkonna säästvamaks muutmiseks, samas aitavad ka ise
vabatahtliku ühistööna kaasa
piirkonna oluliste objektide
hooldamisele. Talgutest ning
ühisaktsioonidest on oodatud osa
võtma kõik vallaelanikud. Projekt
kestab juulini. Eelseisvatest
sündmustest antakse teada
Otepää Teataja kaudu, informatsiooni saab ka Otepää Loodusseltsi värskelt kodulehelt.
Projekti läbiviimist toetab Balti Ameerika Partnerlusprogramm.
Otepää Loodusselts on koostöös Otepää Looduspargi ning
Eesti Ornitoloogiaühinguga
alustanud pilootprojekti «Avalikkuse kaasamine Natura 2000
Otepää hoiuala piiri ja kaitseeeskirja täpsustamiseks» elluviimist.
Eesti Ornitoloogiaühing esi-

tas 2002. aasta lõpul Keskkonnaministeeriumile üle-euroopalise looduskaitsealade
võrgustiku (Natura 2000) linnuhoiualade nimekirja, kus 75 ala
sees on ka Otepää linnuhoiuala.
Otepää linnuhoiuala hõlmab
kogu Otepää looduspargi territooriumi ning sellega piirnevad
alad Valgjärve ja Otepää vallas.
Kokku on Otepää hoiuala pindala ca 270 km2. Inspireeriva ja
mitmekesise maastiku kõrval on
siinseteks looduskaitselisteks
väärtusteks sellised Euroopas
hääbuvad liigid nagu must
toonekurg, kalakotkas,väikekonnakotkas, sookurg, rukkirääk, jäälind.
Nimetatud alal elab ca 2500
inimest. Projekti eesmärgiks on
kohaliku elanikkonna informeerimine ning kaasamine Natura
2000 Otepää hoiuala piiri ja
kaitse-eeskirja väljatöötamisele. Ootame eelseisvatest aruteludest aktiivset osavõttu. Vaid
üheskoos töötades jõuame kõiki
rahuldava tulemuseni!
Pilootprojekti läbiviimist
toetab rahvusvaheline organisatsioon Kesk- ja Ida- Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus
(REC), mille eesmärgiks on edendada koostööd piirkonna erinevate keskkonnaorganisatsioonide
ja huvigruppide vahel ning kaasa aidata keskkonnaprobleemide lahendamisele.
MARGIT TURB,
Otepää Loodusselts

raalse vee-ja kanalisatsioonisüsteemi teenust ca 25% elanikkonnast + asutused (põhikool,
hooldekodu, lasteaed). Joogivee ja
reovee müügihinna määravad
eelkõige tegelikud kulutused. Veeettevõtja OÜ Palu-Teenus esitas
vallavalitsusele vastavad kalkulatsioonid, mis näitasid, et kvaliteetse teenuse pakkumine käib
endiste müügihindade juures üle
jõu. Loomulikult on oodatud uued
liitujad, sest hulgi on ikka odavam
toota. Kuigi Päidlas ja Paluperas
on kulutused rahas tunduvalt
väiksemad kompaktpuhasteid
kasutavate küladega võrreldes,
saab seal müügihinna määramisel oluliseks tarbijate väike arv.
Puhastatud reovesi vastab kõikjal
veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetele.
Seepärast kehtestas Palupera
vallavalitsus 27.12.2002 oma
määrusega heitvee ärajuhtimise uueks hinnaks Palupera vallas 14 kr/m³. Hinnale
lisandub käibemaks.
Joogivee uue müügihinna
määramisel sai lisaks tegelikele
kulutustele oluliseks tarbitava
vee kvaliteet. Kuigi vesi vastab
kõikides külades mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate järgi
standardile, on parameetrid siiski
võrreldavad, kuna bioloogiline või
keemiline veepuhasti paigaldati

vaid suurema tarbimisega küladesse – Nõuni ja Hellenurme. Nii
kehtestas vallavalitsus sama
määrusega ka joogiveele uued
müügihinnad alljärgnevalt: Nõuni
ja Hellenurme puurkaevust müüdavale veele 13 kr/m³, Palupera
puurkaevust 8 kr/m³ ning Kullipesa ja Päidla puurkaevust 6.50 kr/
m³. Hindadele lisandub käibemaks. Uued hinnad hakkavad kehtima alles 1. aprillist 2003.
Uued hinnad tagavad OÜ PaluTeenus poolse teenuse jätkuva
pakkumise omahinnaga, kasumi
saamine pole 100% kohaliku
omavalitsuse osalusega eksisteeriva osaühingu eesmärk. Samas pole ka õige, et ülejäänud 75%
valla elanikkonnast peaks jäämagi tsentraalteenuse saajat
doteerima. Eramajade ja talude
omanikel pole sugugi odav kodus
mugavalt kraanist vett keerata ja
nõuetele vastavalt reovett koguda.
Kuigi 2001. aastal olime veel
arvamusel, et joogivee müügihind
oluliselt ei muutu, toimus joogivee
müük juba sel ajal kohaliku omavalitsuse doteerimisel. Laenukoormus, pidev teenuste hinna
tõus jm. kippusid doteerimise
jätkamiseks aga valla eelarves
leidma teiste kulutuste arvelt
kokkuhoidu. Millise aga? Õigem ja
arusaadavam kõigi teiste suhtes
on siiski see, et ostetud teenuse

eest tasub iga tarbija ise. 2003.
aasta pingelist eelarvet koostades
näevad vallavalitsus ja vallavolikogu komisjonid, et kedagi pole
enam võimalik doteerida.
TERJE KORSS,
vallavanem

Palupera valla
planeeringutest
Palupera vallavalitsuse korraldusega nr. 190 (27.12.2002) algatati Silla kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärkideks on maa-ala jagamine
kruntideks, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määratlemine, teede maa-alad ja
liikluskorralduse põhimõtted,
ehitistevahelised kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutus,
keskkonnakaitseabinõud, maakasutamise ja ehitamise erinõuded, olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele ja servituutide vajadus. Detailplaneeringu koostamise õigus antakse üle OÜle Gepa Maa-ja
Ehituskorraldus.

Palupera vallavolikogu järgmine istung toimub 28. jaanuaril algusega kell 15 vallamajas.

Otepää esindaja Jaanus Raidal nr 101 EV Riigikogusse!
SUUR RAHVAKOOSOLEK
6. veebruaril 2003. aastal kell 18 toimub Otepää kultuurikeskuses
kohtumine Otepää valla esindajaga, saadikukandidaadiga nr101
EV Riigikogusse, Jaanus Raidaliga.
Päevakord:

TULE

Otepää valla arengu valupunktid
Otepää rollist Eesti Vabariigi poliitika kujundamisel
Eesti riik täna ja homme

JA OTSUSTA

SINAGI,

MIDA ETTE VÕTTA

OTEPÄÄ

JA

EESTIMAA

ELU PAREMAKS MUUTMISEL.

NB! Parimatele ettepanekute esitajatele auhinnaks Jaanus Raidali autobiograafiline teos «Jääda
iseendaks»

Sinu kandidaat Lõuna-Eestist
EV Riigikogusse nr 101 aastal 2003  2007
Jaanus Raidal
AUSTATUD LÕUNA-EESTI VALIJA ! (Valga-, Võru- ja Põlvamaal)
Soovin Sulle palju õnne, usku ja lootust Eesti Vabariigi 85. aastapäeva puhul!
Esitan oma põhilised eesmärgid ja nendest tulenevad ülesanded, mille eest ma luban võidelda järgmise nelja aasta jooksul minu valimise korral Eesti Vabariigi Riigikogusse:
 Taaselustada maaelu Lõuna-Eestis, Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal; arendada seltsielu, kultuuri
ja haridust; teha arstiabi kõigile kättesaadavaks, muutes olemasoleva tervishoiusüsteemi senist korraldust.
 Rakendada õppetoetuste süsteem, mis teeks hariduse omandamise võimalikuks kõigile inimestele.
Kaotada kultuuriürituste täiendav maksustamine piletitelt käibemaksu kaotamise teel.
 Tagada ühistranspordi (autobussi-ja rongiliiklus) kasutamise võimalus igas vallas ja külas; muuta
Lõuna-Eesti teed tolmuvabaks.
 Luua püsivad sideliinid igasse kodusse, muuta Interneti kasutamise teenus kõigile soovijatele kättesaadavaks.
 Luua Lõuna-Eestis 5000 uut töökohta, tagades investeeringute soodustamise ja kaitse.
 Tõsta vanaduspension 2007. aastaks 5000 Eesti kroonini kuus.
 Arendada suhteid Lõuna-Eesti regiooni naabritega; saavutada kauplemise taasavamine regiooni piirialadega Venemaal ja Lätis, kaotades kaupadelt võetavad topelttollid.
 Taotleda kohustusliku ajateenistuse lõpetamist 2005. aastaks, asendades selle NATO standarditele
vastava palgaarmeega.
 Monopoolsete ettevõtete kontrollimatu tegevuse ohjeldamine ( Eesti Energia, Eesti Telefon jne.),
luues selleks vastavad piirangud.
 Muuta valimisseadust selliselt, et valmiste tulemused vastaksid valijate enamuse tahtele; soovin:
Presidendi otsevalimist rahva poolt; Riigikogu liikmete otsevalimist üle kogu Eesti moodustades selleks riigis ühe valimisringkonna;
 Linnapeade, vallavanemate, kohalike omavalitsuste volikogude esimeeste otsevalimist ning volikogude liikmete arvu vähendamist.
 Viia lõpuni haldusreform, et riigijuhtimine muutuks efektiivseks ja inimestele arusaadavaks.
 Riigiametnikud peavad saama riigielu korraldamisel rahva teenriteks, mitte aga jääma valitsejateks!
SINU KANDIDAAT EESTI VABARIIGI RIIGIKOGUSSE
JAANUS RAIDAL NR. 101
EUROSKEPTIK
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Agu Kivi  70

Sünnipäevad

Agu Kivi on sündinud 26. jaanuaril 1933. aastal Valgamaal Kaagjärve vallas. Kooliharidust on Agu Kivi omandanud Otepää algkoolis, Vana-Piigaste algkoolis, Otepää
keskkoolis, Saku tehnikumis, Kunstiinstituudis ja Pedagoogilise Instituudi täiendusteaduskonnas.
Agu Kivi on oma elu jooksul pidanud mitmeid ameteid:
töötanud maamõõtjana, näiteringi juht-dekoraatorina,
ajakirjanikuna Otepää Teatajas, raamatukogu laenutajana, televisiooni kunstnikuna, Kunstikombinaadis kujunduskunstnikuna, ülikoolis asendusõppejõuna ja Tartu
kunstikooli õpetajana.
Pensionipõlves on Agu Kivi sügavale Otepää-maile juurdunud. Siinne loodus on inspireerinud mitmeid kunstnikke ja ka Agu on Otepää kuppelmaastikke väga palju
oma graafilistele lehtedele jäädvustanud. Agu eksliibristest võiks teha Otepää elu kroonika, võib julgelt väita, et
kõik tähtsamad sündmused ja tähtpäevad on tänase juubilari poolt linooli lõigatud.
Agu Kivi on meisterklassi kalligraaf, ta on teinud näituste ja muuseumide kujundusi, nahkehistöö ja tekstiili
kavandeid. Peale selle tegelenud metall-ehistöö ja
raamatuköitmisega. Stiilsed ja Agule iseloomulikud on
viimastel aastatel valminud väikesed batiktehnikas
kaantega graafilistest lehtedest köidetud raamatukesed
(näiteks «Õrn ööbik», «Sügis»).
Õpitud erialal (graafikas) on Agu Kivi teinud peamiselt
plastiklõiketehnikas loodusvaateid ja hulgaliselt eksliibriseid (üle tuhande). Agu on praegu Otepääl tegutseva
eksliibriseklubi hingeks ja vedajaks olnud juba 1994.
aastast.
Soovime Agule veel paljudeks aastateks tervist ja tööindu oma ideedekuhja elluviimiseks!
AVE KRUUSMAA,
eksliibriseklubi liige

Keda või mida meenutada 2003. aastal
795 a. tagasi (1208) algas
muistsete eestlaste vabadusvõitlus saksa ristisõdijate vastu. Põletati maha Otepää linnus, rööviti ümbruskonnas.
660 a. tagasi (1343) toimus
Eesti talurahva Jüriöö
ülestõus. Otepää lähistel
toimus lahing sakslaste ja
venelaste vahel, kes olid eestlaste poolt appi kutsutud.
625 a. tagasi (1378) märgitakse
kirjalikult Pühajärve mõisa
seoskonnas Voeste küla (Wöddus, 1419 – Wodis), praegune
Sihva küla.
495 a. tagasi (1508) märgitakse
esmakordselt kirjalikult Nüpli mõisat – esialgu Monenberge,
hiljem Knippelshof. Mõis jaotati taludeks 1868. a.
445 a. tagasi (1558, enne Liivi
sõda) olid Tartu piiskopkonna
alal olemas Neeruti, Nüpli,
Palupera, Pilkuse, Päidu ja
Puka mõisad.
320 a. tagasi (1683) annetati
Otepää kirikule kell H.
Billinghauseni ja S. Taube
poolt. Kell vahetati välja 1990.
a. Soome sõprusvalla Vihti
poolt kingitud kella vastu.
315 a. tagasi (1688) asus
Otepää pastorina tööle
Kristof Clajus, kes töötas siin
1692. aastani. Tema ajal valmis Otepääl uus kirikuhoone,
millist ehitati alates 1671.
aastast.
275 a. tagasi (1723) tuli
Otepääle pastoriks Johann
Christoph Clare, kes koostas
eesti-saksa sõnaraamatu
(1730). Käsikiri asub Tartu
Kirjandusmuuseumis ning see
pakub väärtuslikku allikmaterjali lõuna-eesti keele kohta. J.
C. Clare suri Otepääl 1743. a.
255 a. tagasi (1748) pärineb
vanim Otepää koguduse personaalraamat (Personalbuch).
Sugupuude uurijad leiavad sellest tänuväärset materjali.
240 a. tagasi (1763) alustas
Päidlas tööd talurahvakool.
195 a. tagasi (1808) alustas te-

gevust Otepää kihelkonnakool, milline oli Kanepi (asutatud 1805) järel teine kogu
Eestimaal.
135 a. tagasi (1868) lahutati
Vana-Otepää ja VastseOtepää vallad.
130 a. tagasi (1873) valmis
Kastolatsi Apostliku Õigeusu
Neitsi Maarja Rõõmukuulutamise püha auks pühendatud kirik. Otepää sovhoosi
tegutsemise aastatel kohandati kirik heinajahuveskiks.
120 a. tagasi (1883) ilmus
Gustav Wulff-Õie ja Karl
Rammi koorilaul «Ööbikule»
esitrükk Eesti Postimehe Lisalehes nr. 5/6, lk. 20-21.
120 a. tagasi (1883) asus jutukirjanik Jakob Pärn tööle
Otepää kihelkonnakooli koolmeistriks, kus töötas 25 aastat.
115 a. tagasi (1888) mängisid
kohalikud näitlejad Nuustakul
näitemänge «Kroonu onu» ja
«Joodik Jaska Härg».
110 a. tagasi (1893) ühendati
Nüpli ja Kastolatsi ning
Neeruti ja Päidla vallad.
100 a. tagasi (15. 02. 1903)
sündis hilisem Otepää nimekas dirigent ja muusikapeda
goog August Krents (19031979).
100 a. tagasi (1903) ehitati
Otepää aleviku servale vennastekoguduse palvemaja. Täna
päeval tunneme seda Nüpli
palvemajana.
90 a. tagasi (1913) alustas
Nuustaku alevikus tegevust
üheklassiline ministeeriumikool. Kool oli vene õppekeelega,
seal õppimine oli tasuta.
85 a. tagasi (1918) alustati bioloogiadoktorite
Hendrik
Bekkeri ja Aleksander Audova
poolt kompleksset Pühajärve
uurimist, mis viidi lõpule
1919. aastal. Uurimistulemused avaldati eriraamatuna.
80 a. tagasi (1923) ehitati
Otepää surnuaiale müür ümber. Surnuaeda laiendati kuue
vakamaa võrra.

75 a. tagasi (1928) avati
Otepääl Vabadussõjas langenute
mälestussammas
(kunstnik Voldemar Mellik,
kiviraidur P.Veeber). Mälestussammas purustati 1950.aastal, taasavati 15. juulil 1989. a.
70 a. tagasi (26. 01. 1933)
sündis Otepää nimekas kunstnik Ago Kivi.
70 a. tagasi (15. 06. 1933)
sündis Otepää Rahvateatri
nimekas näitleja Arne Laos.
70 a. tagasi (1933) ehitati
ühiskondlikus korras Apteekrimäele suusahüppetrampliin, kus oli võimalik
hüpata 10-12 m.
65 a. tagasi (27. 11. 1938) ühendati Otepää linn Ulila elektrijaama võrku. Sõjakeerises
Ulila jõujaam purustati. Riiklikku energiasüsteemi lülitati
Otepää 1957. aastal.
65 a. tagasi (16. 12. 1938) hakkas Otepää tuletõrjemajas
tööle statsionaarne kino.
Filme oli Otepääl näidatud
alates 1936. aastast.
65 a. tagasi (1938) ehitati Apteekrimäele 20 m võimsusega suusahüppetrampliin.
55 a. tagasi (1948) valmis
Otepääl algkoolimaja alusmüüridele ehitatud kinohoone, Kopli tänaval valmis 2korruseline tööliselamu (projekti autor Erits).
55 a. tagasi (1948) alustas tegevust Pühajärve puhkekodu.
Ühes vahetuses sai siin puhata
120 inimest.
45 a. tagasi (1958) valmis
Otepääl tuletõrje depoohoone.
45 a. tagasi (1958) asutati
Otepää sovhoos, esimeseks direktoriks sai Kaarel Tamm.
45 a. tagasi (1958) viidi
Otepääl esmakordselt läbi
üleliidulised murdmaasuusatamise esivõistlused.
40 a. tagasi (1963) rajati endise
Vana-Otepää koolimaja baasil

Tallinna Pedagoogilise
Instituudi õppebaas.
40 a. tagasi (1963) valmis Apteekrimäele 40 m võimsusega suusahüppetrampliin.
35 a. tagasi (1968) esines
otepäälane Tõnu Haljand kahevõistluses Grenoble´i
taliolümpial, kus saavutas 12.
koha.
30 a. tagasi (1973) moodustati
Otepää internaatkooli baasil
Tallinna Spordiinternaat
kooli Otepää filiaal, mida
hakkas juhtima internaatkooli
direktor H. Veeroja.
25 a. tagasi (1978) valmis
Otepää linnaservale Üleliidulise Spordikomitee suusaspordi Tehvandi õppetreeningkeskus. Projekteerisid hoone T. Jänes ja T. Mellik.
5 aastat hiljem valmisid õppetreeningkeskuse suusastaadion ja mänguväljakud
20 a. tagasi (1983) valmis
Otepää Tarbijate Kooperatiivi
poolt ehitatud Otepää kauplus-sööklahoone.
15 a. tagasi (1988) valmis
Otepää linna polikliiniku
hoone (arhitekt Urve Rukki).
15 a. tagasi (1988) valmis
Otepää uue kalmistu juurde
leinamaja.
10 a. tagasi (31. 05. 1993) põles
maha valmimisjärgus olnud
Tehvandi hotell.
10 a. tagasi (28. 05. 1993) avati pidulikult Pühajärve põhikooli uus koolihoone
(projekti autor Maarja Nummert).
5 a. tagasi (10. 12. 1998) võttis
Otepää linnavolikogu ja
Pühajärve
vallavolikogu
ühisistungil vastu ühinemisotsuse. Uus omavalitsusüksus
võttis nimeks Otepää vald.
5 a. tagasi (18.-20. XII 1998)
viidi Otepääl läbi maailmakarika B-grupi kahevõistluse
etapp, kus osales 83 võistlejat
16 riigist (10 eestlast).
Koostas Heino Mägi

Liidia Puusepp Purtsi 94
Aleksander Zeik Palupera 93
Koidula Rebane Pedajamäe 89
Meeta Domanovski Otepää 88
Aino -Marie Lillemaa Nõuni 88
Heldela Pihl Palupera 88
Elinore Sibold Kolli 88
Johanna Siim Kähri 88
Anna Mumm Plika 86
Aino Vaks Otepää 85
Linda Virks Rebaste 84
Artur Kergand Otepää 83
Aksella Türk Tõutsi 83
August Vaks Otepää 83
Veera Lehola Palupera 83
Jaan Laos Otepää 82
Manivald Milk Otepää 82
Aino Visnapuu Otepää 82
Salme Saarma Kibena 82
Hilja Kuus Otepää 81
August Luik Aakre 81
Amanda Urm Hellenurme 81
Kalju Lokk Koigu 80
Aino Peetersoo Otepää 80
Lehte Teos Koigu 80
Evald Urm Otepää 80
Endel Pehk Puka 80
Austra Mõistus Meegaste 80
Laine-Johanna Hirch
Meegaste 80
Salme Männiste Atra 80
Emma Luter Soontaga 80
Aino Väli Otepää 79
Leida Kaudne Kibena 79
Uno Tõldsepp Puka 79
August Juhanson Palupera 79
Eduard Mühlberg Urmi 79
Johannes Reidolf Lutike 79
Ivan Senin Palupera 79
Luise Vuks Aakre 78
Ida Ippets Komsi 78
Aino Kiisk Nõuni 78
Aksel Unt Palupera 78
Adele Keldu Otepää 77
Eha Harak Otepää 77
Aino Olberg Otepää 77
Gerta Kinks Otepää 77
Valdeko Pahva Rebaste 77
Hans Roth Põru 77
Hilda Meister Kibena 77
Hilda-Johanna Luik Aakre 77
Linda Anton Hellenurme 77
Loreida Henno Hellenurme 77
Elli Kangro Lutike 77
Elli Kikkas Vana-Otepää 76
Linda Sarv Pilkuse 76
Estra Hermann Aakre 76
Endel Aart Otepää 75
Hildegard-Helju Aljaste
Otepää 75
Maimu Teder Aakre 75
Irene Tonska Päidla 75
Eero Dorch Ilmjärve 70
Lembit Kattai Mägestiku 70
Agu Kivi Otepää 70
Valter Parv Otepää 70
Otto Pensa Otepää 70
Helmut-Gustav Zirk Otepää 70
Helju Kampus Pedaste 70
Eha Luide Puka 70
Lembit Raudsepp Puka 70
Tiiu Aas Puka 70
Virve Dantsova Palupera 70
Endel Tera Puka 65
Niina Luik Pedajamäe 65
Viivi Leetsi Otepää 65
Ants Kroon Otepää 60
Taivo Leis Puka 60

Sünnid
KASPAR-HANS RUBEL 17. detsember
GREGOR ENRIKE LALL 25.detsember
STEVE VAHI 28. detsember
KERTT LEPIK 7. jaanuar
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Kultuur/sport

Pidu koos A nsam bel A pelsini ja pasunakooridega on tasuta.
Program m ijuht: Vladislav K orzhets.
Lasteprogram m is tuulelohed ja kom m ilaev.
Eelregistreerum ine võistlustele: pangas või m õnes kalastuskaupluses.
R egistreerum ine kohapeal: 15.02. Pühajärve rannas alates kell 9.00.
V õ istlusm aksu sa ab tasud a: H an sapa nga kon torites.
(S aaja H o ly L ake A re ngu d O Ü , kon to 1120 249 960 ,
selgitu s: K uldka la 20 03 o savõtum a ks).
V õ istlusm akse ü ksikvõistlejale: 21 0.- kun i 0 3. ve ebrua r,
27 5.- alates 04 . vee bruar ja koh ap eal.
M e eskon d (4 liig et): 1 000 .- eelm ü üg ist ja koha pea l.
N B ! M aksetä hta eg in ternetip ang as 13 .02 .20 02.

Pühajärve Kalapeo korraldustoim kond,Maaleht, Kalastaja ja Lam mas-galerii
kuulutavad välja TALV EFO TO võistluse.

Võistlusinfo: Vladislav Korzhets, tel. 053-401162 või 6 706 778 ww w.kuldkala.ee

AUGUST KRENTSI
100. SÜNNIAASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD ÜRITUSTE KAVA
13. veebruaril
• kell 16 Otepää raekoja saalis
A. Krentsi 100. sünniaastapäevale pühendatud trükise esmaesitlus
14. veebruaril
• kell 11. 30 õpilaskontsert Otepää gümnaasiumi saalis.
Esinevad Otepää gümnaasiumi ja Otepää muusikakooli õpilased.
• kell 17 A. Krentsi 100. sünniaastapäevale pühendatud
pidulik kontsert-aktus Otepää g ümnaasiumi saalis.
Esinevad Otepää piirkonna taidluskollektiivid,
õhtut juhib Valdur Sepp.
15. veebruaril
• kell 11 mälestusplaadi paigaldamine A. Krentsi elumajale
(Lipuväljak 7)
• kell 12 mälestushetked August Krentsi kalmul
Otepää uuel kalmistul.

24. jaan kell 19 Hortus Musicus «Keskaja virtuoosid» kultuurikeskuses. Piletid 30-50 krooni, alla 7 a tasuta. Eelmüük turismiinfos ja kohapeal.
24. jaan kell 20.30 kultuurikollektiivide uusaastapidu 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
1.-2. veebr Eesti täiskasvanute MV kahevõistluses Tehvandi
hüppemäel ja suusastaadionil
1. veebr pubimuusikat Viktor Vassiljevilt Setanta Iiri pubis
2. veebr kell 9 34. Tartu suusamaratoni avatud rada Tehvandi suusastaadionil
2. veebr Eesti täiskasvanute MV murdmaasuusatamises II
etapp Tehvandi suusastaadionil
4. veebr. kell 16 Pühajärve põhikoolis Pühajärve Haridusseltsi
aastakoosolek. Oodatud on nii vanad kui uued liikmed.
5. veebr Rakvere teatri komöödia «Sassis suhted», piletid 55.ja 40.-. Eelmüük turismiinfopunktis ja gümnaasiumis.
7. veebr pubimuusikat ansamblilt Bernhard Setanta Iiri pubis
8. veebr pubimuusikat ansamblilt Suur Vend Setanta Iiri pubis
9. veebr 34. TARTU SUUSAMARATON (63 km ja 31 km)
14. veebr kell 17 August Krentsi 100. sünniaastapäevale pühendatud kontsert-aktus Otepää gümnaasiumis
14. veebr pubimuusikat ansamblilt The Band of Empty Bottles Setanta Iiri pubis
15. veebr pubimuusikat ansamblilt Jeff Brothers Setanta Iiri
pubis
15. veebr Pühajärve talvepidu KULDKALA 2003 P ü h a j ä r v e l
ja rannapargis
15. veebr suusa- ja lumelauakross (EMV) Kuutsemäel
15.-16. veebr Eesti juunioride MV kahevõistluses (M16, M18,
M20) Tehvandi suusastaadionil
21. veebr pubimuusikat ansamblilt Nööp Setanta Iiri pubis
22. veebr pubimuusikat ansamblilt Kaleo Setanta Iiri pubis
22. veebr kell 17.30 joonistusvõistluse «Talvepealinn» näituse
avamine Otepää gümnaasiumis
22. veebr kell 18 Rein Rannapi kontsert «Opera» Otepää gümnaasiumis
22.-23. veebr Eesti MV mäesuusatamises (slaalom, suurslaalom) Tehvandi slaalomimäel
24. veebr kell 12 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute
mälestussambale, kell 13 kontsert-aktus raekojas. Esineb
Pühajärve puhkpilliorkester
28. veebr kell 17 OTEPÄÄ MÄNGUD‘ 2003 avamine raekoja
platsil (ilutulestik)
28. veebr pubimuusikat ansamblilt C-Duur Setanta Iiri pubis

Abiks lapsevanematele
18.veebruaril kell 18 toimub loeng teemal «Kuidas märgata lapse muresid ja teda aidata», lektor TÜ Kliinikumi
Lastekliiniku meditsiinipsühholoog Ruth Raielo.
Kõigile osalejatele kaasa paljundatud materjalid.
Tänane kiire ja probleemiderohke elu tekitab pingeid ka õpilastes. Koolis on raske, kodus on probleemid, sõbrad ei hooli,
välimus pole niisugune kui filmistaaridel. Mõnikord ei oska täiskasvanud märgata ja mõista laste muresid või arvatakse, et mis
elumuresid lapsel ikka olla saab... Nii võibki noor inimene oma
probleemidega üksi jääda ja ei suuda kuidagi hakkama saada.
Ka laps on sedavõrd keeruline isiksus, et temaga suhtlemine
ning eriti toetamine vajab teadmisi ja on loomulik, et mõnikord on
vaja spetsialisti abi. Kuidas abi leida, sellele peaks vastuse andma
lapsevanematele mõeldud koolitus Otepää gümnaasiumis.

KURSUS NOORTELE
algab veebruaris
Kursus aitab noortel muuta oma hoiakuid, suhtumist ja
arusaamist, toetada ennast ja oma kaaslasi konstruktiivsete
valikute tegemisel.
EESMÄRK: loovalt ennast tundma õppida, selleks et teistest
sõltumise asemel osata ise oma elus valikuid teha, ise vastutada, riskida ja oma suhteid parandada.
MEETOD: grupitöö: psühholoogilised ja loovusharjutused,
rollimängud, ajurünnakud, õppefilm, analüüsimine, tagasiside, karjääri plaani koostamine, elukutsevaliku test.
LÄBIVIIJAD: psühholoogiline nõustaja Ines Vajakas ja
TÜ haridusteaduskonna lektor-teadur Tiiu Kadajane
INFO: tel (076) 69 812 või 050 53 327
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Soomlased vaatavad huviga
Eesti poole
Külastajate arvult (üle 75 000
külastaja) Põhjamaade suurim
turismimess Matka 2003
toimus 16.-19.2003 Helsingis.
Osales 68 riiki ligi 2000 eksponendiga. Eesti oli sel aastal
Helsingi turismimessi suurim
väliseksponent pinnaga 180 m².
Tähelepanu äratas Eesti boksi
atraktiivne kujundus ning väljapanek, soodne oli ka asukoht
messiahallis.
Eelmisel aastal tõdetud fakt,
et Eesti ei ole soomlastele enam
vaid Tallinn soodsate ostuvõimalustega, leidis kinnitust ka
seekord. Teadmised Eestist kui
arvestatavast reisisihtkohast
on kasvanud, märgatav oli
soomlaste soov ja tahtmine reisida Eestisse oma autoga või
võtta ette jalgrattaretk. Kokkuvõttes tähendab see usalduse
kasvu Eesti vastu.
Otepää Turismiinfokeskus
osales Helsingi turismimessil
MATKA 2003 seitsmendat aastat järjest. Eesti messipinnal oli
6 Lõuna-Eesti maakonna turismiinformatsioon väljas eraldi

ekspositsioonipinnal. Otepää
turismifirmadest olid esindatud
OÜ Hotell Bernhard ja AS
Pühajärve Puhkekodu. SA Valgamaa Turism koostöös Otepää
Turismiinfokeskusega valmistas MATKA 2003 messiks eritrükise, milles kajastatakse
Soome ja Valgamaa vahelisi kultuuriloolisi seoseid. Messil jagasime ka Otepää talvehooaja
trükist. Infovihiku Lõuna-Eesti
majutusettevõtete kontaktidega
andis välja SA Lõuna-Eesti Turism.
Otepää Turismiinfokeskuse
statistika käsitleb infokeskuse
külastusi: soomlasi oli aastal
2002 ligi 1900. Eestit külastas
eelmisel aastal aga ligi 1,8 milj.
soomlast. Otepää turismipiirkonnal on seiklus-, loodus-,
raviturismi ning spordi- ja kultuuriteemaliste toodetega potentsiaalne võimalus Soome turul üha enam huvi äratada.
MARE RAID,
Otepää Turismiinfokeskuse
projektijuht

Otepää vallavalitsus korraldab 24. jaan kell 13
Otepää raekoja saalis teabepäeva teemal

«MAAELU ARENG JA SUHTLEMINE
OMAVALITSUSEGA»
ARUTELUL ON TEEMAD:
raha taotlemine SAPARDist; SA Valgamaa Äriinfokeskuse rollist ja tegevusest maaelu arendamisel;
Otepää vallavalitsuse 2003. a eelarve prioriteetidest;
kohaliku elu kujundamine läbi planeerimisprotsessi;
algatatud planeeringud ja külavanemate rollist planeerimisprotsessis; uued põhimõtted ehitustegevuses;
valla koduleheküljest, mis tehtud ja mida on kavas
teha; Otepää Looduspargi rollist ja piirangutest ehitustegevusele.

Oodatud on külavanemad, ettevõtjad,
mittetulundusühingute esindajad
Ametlik info
Puka vallavalitsuses
1. Pikendati kauplemisluba FIE
Ivar Savisaarele kauplemiseks
Puka alevikus, Valga mnt 1 Risti äris; OÜle Kangro & Nagla
Aakre kaupluses kauplemiseks;
Elva Tarbijate Ühistule Puka
alevikus Kooli tn 6a AO Kaupluses kauplemiseks.
2. Otsustati maksta matusetoetust viiele taotlejale.
3. Otsustati maksta toimetulekutoetust 30 taotlejale.
4. Kinnitati nõudeõiguse osast
suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutavate
võlgade suurused: Soontaga
külas asuva Liivaku maaüksuse tagastamisel; Kähri külas
Koiguta maaüksuse tagastamisel; Kibena külas Musina
maaüksuse tagastamisel; Rebaste külas Simuna ja Reitevere maaüksuste tagastamisel.
5. Anti nõusolek katastriüksuste jagamiseks: Prange külas
Savikoja katastriüksus (2,59 ja
4,97 ha sihtotstarbega maatulundusmaa ja 0,42 ha transpordimaa); Kuigatsi külas Lepasaare katastriüksus (11,37 ja
9,11 ha sihtotstarbega maatulundusmaa ja 0,50 ha transpordimaa); Pühaste külas Lukse
katastriüksus (1,17 ja 8,01 ha
sihtotstarbega maatulundusmaa ja 2293 m2 transpordimaa);

Ala-Parmu B katastriüksus
(8,29 ja 3,47 ha sihtotstarbega
maatulundusmaa ja 1865 m 2
transpordimaa); Ala-Parmu A
katastriüksus (5,44 ja 4,64 ha
sihtotstarbega maatulundusmaa ja 2222 m2 transpordimaa).
6. Kinnitati vara võõrandamisaegsed makusmused ning
määrati kompensatsioonisummad Soontaga külas asunud
Lätte A-15 talumaade eest;
Soontaga külas asunud Kukula
A-3 talumaade eest.
7. Toetati majanduslikult
raskes olukorras olevaid peresid,
sügava puudega invaliide,
lapsinvaliide.
8. Toetati EELK Sangaste kogudust 1000 krooni ulatuses.
9. Anti nõusolek vabade põllumajandusmaade ja metsamaade enampakkumisel omandatud maaüksuste erastamiseks: vaba põllumaa Olev Ellerile Aakre külas Simoni maaüksus 5,64 ha.
10. Väljastati kasutusluba Raina ja Marko Koortile kuuluvale
elamule Puka alevikus, Nooruse
tn 5; Avo Neemestele kuuluvatele hoonetele Puka alevikus,
Tartu mnt 6; Endel Leppundile
kuuluvale Puka alevikus Kesk tn
4 asuvale kauplusele Õunake;
Väino Paksule kuuluvale Puka
alevikus Kesk tn 5 kauplusele
Centrum; Galina Tämmile
Meegaste külas Meegaste talus

Konkursid
Eesti Kodutööstuse Edendamise
Keskselts ja Tallinna Ettevõtlusamet
kuulutavad välja konkursid:
Konkurss «Eesti kingitus» kestab kuni mai 2003
Konkursi eesmärgiks on rahvakunsti ja rahvuslike käsitöötraditsioonide toel luua nüüdisaegseid ja heatasemelisi esemeid, mis võiksid tutvustada meid ka laias maailmas.
Tingimused:
· Eelistatud on naturaalsed materjalid
· Töö ei tohi olla varem eksponeeritud
· Hinnatakse toote sidumist kohalike kommete,
legendide ja muistenditega ning paikkondliku
omapära esiletoomist, arvestatakse ka töö kvaliteeti
ja pakendamist
· Konkursile oodatakse eelkõige töid, mis jääksid
väikevormi piiridesse (mahuksid reisikohvrisse)
· Üks autor võib esitada konkursile kuni kolm
erinevat tööd
Keskseltsil on õigus teha ettepanekuid täiendavate
lepingute sõlmimiseks tööde autoritega.
Auhinnafond on 50 000 krooni. Esimene koht 15
000 krooni, teine koht 10 000, kolmas koht 5000
krooni. Kümme ergutusauhinda ‘a 2000 krooni.

«Tänapäeva kaltsuvaip»
Lõuna-Eesti boksis Eesti messipinnal jagavad
turismiinfot Mare Raid ja Marina Lauk Valga
TIKist.

Värvid igapäevaelus
Otepää Päevakeskuses
29. jaanuaril kell 11
Lektoriks Kaja Aidla
Materjal pärineb Soome arstidelt.
Värvide kasutamine igapäevases elus on
loomulik ja väga intiimne tegevus. Sellegipoolest võib abiks kasutada ka teadlikke valikuid. Värvid on võimalik panna enda teenistusse. Nende jõudu ei tohiks alahinnata. Päike on kõige loomulikum valguse vahendaja, tuues värvid
loodusse ja meie ellu. Värviteraapia
käsitleb erinevate värvide mõju inimeste
tervisele.
Soomes on värvide kasutamist inimese
tervise heaks palju uuritud.
Kuidas värvid mõjutavad meie psüühikat? Milliseid värve peab eelistama haige
inimene?
Sellest saate teada, kui tulete kuulama
loenguid värviteraapiast.

asuvale puhkemajale; Ago
Everstile kuuluvale Kuigatsi
külas Kase talus asuvale töökoda-garaaþile.
11. Väljastati ehitusluba Galina
Tämmile sauna ehitamiseks
Meegaste külas Meegaste talus.
12. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Mati-Aleksander Tammele Purtsi külas
Ralasta maaüksus 4,75 ha;
Toivo Barkalale Meegaste
külas Veskimäe ja Väike-Veskimäe maaüksus 10,74 ha, Helju
Veersalule Kibena külas Sepa
maaüksus 10,67 ha; Hillart
Pärnale Pühaste ja Aakre külas
asuv Paluvere maaüksus 16,0 ha;
Elfriede Hendriksonile Kibena
külas Järve maaükaus 25864
m2; Endla Kirkile Kibena külas
Järvemäe maaüksus 25864 m2
ja Malle Luigele, Milvi Noolele,
Elmo Hainsalule ja Arvo Hainsalule Järvekalda maaüksus
25856 m 2; Arnold Looritsale
Pedaste külas Mäe-Nüssiko
maaüksus 11,78 ha.
13. Määrati hooldajad sügava
ja raske puudega inimestele.
14. Õigusvastaselt võõrandatud
vara tagastamise korra sätete
kohaselt isikutel, kes on enne 1.
jaanuari 1995. a õigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamise
ja kompenseerimise kohaliku
komisjoni otsuse alusel tunnistatud õigustatud subjektideks,
olid kohustatud maa tagastamise menetluses vajalikud

Konkursi eesmärk on armsate kaltsuvaipade ja
osavate vaibameistrite väärtustamine. Auhinnafond on 7000 krooni. Eriauhindade seas on
Maalehe ja Kodukirja aastatellimused ning M.
Kelpmanni raamatud «Kangakudumine» kirjastuselt Koolibri. Kangasteljetarvikud saab
auhinnaks aga see vaibameister, kes on suutnud
teha n.-ö mitte millestki midagi. Vaiba materjali valik peab kajastama nutikust, eesti naise
kokkuhoidlikku meelt ja keskkonnasäästlikku
elustiili.
Konkursil on oodatud osalema käsitöölised,
kunstnikud, üliõpilased ning kõik huvilised,
olenemata vanusest ja eelnevast vaipade kudumise kogemusest. Hindamisel võetakse
arvesse töö kvaliteeti, originaalsust, omapära
ja loovust.
Konkursile esitatud tööd tuleb saata hiljemalt 10. veebruariks 2003 Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskseltsi aadressil
Müürivahe 17 Tallinn 10140. Þürii teeb otsuse 21.veebruariks 2003. Võitjad kuulutatakse välja Kodukirjas ja Maalehes.
Tingimused:
• Töö peab olema telgedel kootud 70-120 cm laiune
põrandariie, mis on valminud 2002.-2003. aastal.
Eelistatud on naturaalsed materjalid. Oodatud on
nii uuslooming kui ka traditsioonilised vaibad.
• Tööle lisada märgusõnaga varustatud ümbrik,
milles on töö käigu kirjeldus, materjali näidised ja
andmed valmistaja kohta.
• Konkurss lõpeb näitusega ja parimatest töödest
ilmub trükis koos fotode ja tööjuhenditega.

Info tel 056 466 720 (Marge Tadolder)

toimingud lõpule viima hiljemalt 1. jaanuariks 2003. a. Puka
vallavalitsus leidis, et toimingute tegemata või lõpetamata
jätmine ei olenenud 18 talumaa
tagastamisel õigustatud subjekti tahtest ning pikendas nende
puhul maa tagastamise toimingute lõpuleviimise tähtaega.

Puka vallavolikogu
jaanuarikuu istung toimub 21.
kuupäeval.

Otepää
vallavalitsuses
Jaanuar
1. Väljastati kauplemisload alljärgnevalt: OÜle Setanta toitlustamiseks, alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jaemüügiks
ja serveerimiseks Setanta Iiri
pubis asukohaga Nüpli küla;
OÜle Klevari toidukaupade,
tööstuskaupade, alkohoolsete
jookide ja tubakatoodete jaemüügiks kaupluses Jaani Äri,
asukohaga Lipuväljak 9 Otepää
linn; OÜle Probil toitlustamiseks, alkohoolsete jookide ja
tubakatoodete jaemüügiks ja
serveerimiseks
Saaremäe
puhkemajas asukohaga Saare 6
Otepää linn; FIE Toomas Pärlele spordikaupde laenutamiseks ja hoolduseks asukohaga
Valga Põik 2, Otepää linn; FIE
Kalmer Tiislerile spordikau-

pade laenutamiseks ja hoolduseks asukohaga Valga Põik 2
Otepää linn; FIE Ene Kelderile
keelekursuste ja tõlketööde teostamiseks asukohaga Tamme pst
17 Otepää linn; OÜle Revalhaus Invest toitlustamiseks,
alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jaemüügiks ja serveerimiseks Marguse Puhkekeskuses,
asukohaga Nüpli küla; OÜle
Teksmer sadulsepatööde ja
õmblustööde teostamiseks Pühajärve külas; FIE Hillar Keltile
toitlustamiseks, toidukaupade,
tööstuskaupade, alkohoolsete
jookide ja tubakatoodete jaemüügiks ja serveerimiseks kauplus-baaris Tamme Äri asukohaga Tamme pst 3a; ASile Arge
SCI õnnemängude korraldamiseks pubis Time Out.
2. Anti nõusolek Tiia Võttini
omandis oleva Kannistiku
katastriüksuse jagamiseks kaheks Väike Kannistiku pindalaga 3,09 ha ja Kannistiku pindalaga 20,99 ha.
3. Tagastati Toivo Saksale Kopli maaüksus pindalaga 21,08 ha,
asukohaga Arula küla; Sirje Rebasele Rebase maaüksus pindalaga 9,26 ha, asukohaga Raudsepa küla; Hando Soonpuule
Soonpuu maaüksus pindalaga
9,24 ha, asukohaga Raudsepa
küla; Marek Soonpuule Kullasoo maaüksus pindalaga 8,34
ha, asukohaga Raudsepa küla.
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Otepääl Sulevautos J. Hurda 1a (Nurga poe kõrval)

uus kauplus Kodu

ja Aed

Pakume kodu- ja aiakaupu:
 seemned, mullad, väetised, kile, aiatöövahendid
 tööriided, jalanõud
 pesu- ja puhastusvahendid
 esmatarbekaubad
Tulge ja veenduge ise  kindlasti leiavad

Avatud:
E  R 8 - 17
L 9 - 15

nii naised kui mehed omale tarvilikku
Kohtumiseni kohapeal!
Otepää
Turismiinfokeskuse
telefoninumber on
muutunud.

Uus number on
(076) 61 200

OTEPÄÄ REISIBÜROO

ele
iidid
l
a
v
• LIIKLUSKINDLUSTUS
a in
ele j st.
d
Võimalus valida omale SOODSAIM Sampo, Salva, Inges ja
i
r
ä
tu
dus
sion
Ergo kindlustuse vahel ning muuta lepinguid.
Pen 0% soo
4
5-

• VARAKINDLUSTUS Salva

• LAEVA- ja LENNUPILETID
• REISIKINDLUSTUS
• KUULUTUSED AJALEHTEDES
• RAHVUSVAHELINE LIIKLUSKINDLUSTUS
Lipuväljak 11 Otepää, E-R 9-16 (lõuna 12-13),
Tel 54 060, 050 55 545

PAKUME TÖÖD KLIENDITEENINDAJALE
If Eesti Kindlustus on Eesti suurim kindlustusselts, mis kuulub
Põhjamaade kindlustusgruppi If P&C Insurance Holding Ltd.

Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge Sinust jäi.

If Eesti Kindlustus Valga büroo võtab konkursi korras
tööle aktiivseid ja energilisi

Avaldame sügavat kaastunnet Laila Saarele perega
kalli ema ja vanaema

MALLE REINBERGI

KINDLUSTUSAGENTE
Valga, Tõrva ja Otepää piirkonda
kelle peamisteks ülesanneteks on:
• uute klientide leidmine
• klientide nõustamine
• kindlustustoodete müük
Kandidaadilt eeldame:
•
vähemalt keskharidust, kuid piisavat haritust
•
väga head suhtlemis- ja argumenteerimisoskust
•
kohusetundlikkust, korrektsust ja ausust
•
iseseisvat tööaja planeerimise oskust
•
tulemusele orienteeritust
Pakume:
•
tööd stabiilses rahvusvahelises kindlustusgrupis
•
head palka vastavalt töötulemustele
•
võimalust töötada paindliku ajagraafiku alusel
•
põhjalikku kindlustuse- ja müügialast väljaõpet
ning täiendkoolitust
Konkursil osalemiseks palume saata avaldus ning CV aadressil
Kesk 8, Valga 68203 või e-mailile tuuli.oona@if.ee hiljemalt
31.jaanuariks k. a. Lisainformatsioon telefonil (076) 61 766

surma puhul.

MAIMU VINDI

Mälestavad Ingrid ja Lembit lastega
ning Maire emaga

9. VII 1925 - XII 2002

LAINE SAARMA
16. III 1924 - 17. XII 2002

EINO SAARMA
17. III 1923 - 21. XII 2002

ALMA OTSA
10. XII 1905 - 2. I 2003

ENDLA-EMMELINE
MÕTTUS
17. VIII 1926 - 3. I 2003

ELFRIEDE
HENDRIKSON
26. III 1914 - 17. I 2003

JOHANNES PIHU
17. XII 1922 - 13. I 2003

On tundeid, mis ei saanud surra.
On mälestusi, mida aeg ei murra.

Kallist

ELSA LAOST
mälestavad 5. surma-aastapäeval
lesk ja lapsed peredega.
Oma kodu otsides lahkusid meist
jäädavalt...

AIN TAMME
surma puhul.
Jaanus Raidal, sõbrad ja
Kelmiküla elanikud

REINHOLD
PAAVO
75. sünniaastapäeval mälestavad
lesk, tütre ja poja pered.

Avaldame kaastunnet Ülar
Luhtarule venna

URMAS LUHTARU
15. X 1961 - 13. I 2003

kaotuse puhul.
Munamäe 14 majanaabrid

Mälestame head ja
abivalmis naabrit

Avaldame siirast kaastunnet Kunnarile venna

URMAS LUHTARU

KAUPO HAAK`I

Tunneme kaasa omastele.

ootamatu surma puhul.
Edgari pere

Nõuni nr 1 majanaabrid

Südamlik kaastunne
omastele

Kallis Aita
Südamlik kaastunne Sulle
armsa poja

KAUPO HAAGI

URMAS LUHTARU

28. X 1976 - 18. I 2003

Siiras kaastunne Tamme
perele isa ja vainasa

Meie kullakallis,
mälestuste vallas
elad edasi ja oled
alati meiega

kaotuse puhul.

surma puhul.
Laulukaaslased Nõuni kultuurimajast

Ellen ja Peeter

Mälestame onupoeg

Meie südamlik kaastunne
Endelile poja

URMAS LUHTARU

KAUPO HAAGI

ja avaldame kaastunnet
omastele.

surma puhul.
Naabrid

Avo ja Aivar peredega
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23. jaanuar 2003

OÜ MERKER
SOODUSPAKKUMISED!
Kauplus KAKS, Lipuväljak 5
• Cido mahlad
• küpsis Piknik
• küpsis Ülker
• Darling kuiv kassitoit 400gr
• Darling kuiv koeratoit 500 gr
• Lauaviin

10.90 kr
1.90 kr
3.70 kr
12.90 kr
10.30 kr
45.90 kr

TÖÖSTUSKAUBAD, Lipuväljak 22a
Müügil jõulukaubad
• Delos laste talvesaapad
139 kr
• Lumene Kindai ðampoonid ja palsamid
19 kr
MÜLLERI KELDER
• Saun massaaþivanniga
E – N 200 kr/h
R, L, P 300 kr/h
Võtame tööle toidukaupade müüja.
Info tel 051 29 340, 68 805

Mellex-Auto
teatab:

Müügil arvutikaubad:
arvutikomplektid
komponendid
printerid
lisatarvikud
tarkvara

Teostame arvutite hooldust ja remonti
Igale arvuti ostjale kaasa üllatus!

TERE
TULEMAST!

Lipuväljak 28a Otepää
Tel (076)55 168 GSM 052 36 929

KUUTSEMÄE SUUSABUSSI
SÕIDUPLAAN
alates 24. jaanuarist

Otepää Kinnisvara

Inna Velt

REEDE

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

16.30
16.35
16.40
16.55

Otepää bussijaam
Aedlinn
Hotell Pühajärve
Kuutsemäe

21.25
21.20
21.15
21.00

LAUPÄEV (k.a riiklikud pühad)

Müüa:
• suvilad ja järveäärsed krundid Otepääl
• majad, elamukrundid,
ärimaad, äripinnad Otepääl
• talud Otepää ümbruses
• puhkebaas Kuutsemäe
kompleksis
• metsad Otepää ümbruses

Ostame:
• talud
• talumaad
• metsad
• järveäärsed suvilakrundid

ILUTUBA
KOSMEETIK
MANIKÜÜR
PEDIKÜÜR

T N R 9  17
K L 10  14
Valga põik 3, OTEPÄÄ
Tel 052 52 942

11.00
11.05
11.10
11.25

10.00
10.05
10.10
10.25

11.00
11.05
11.10
11.25

Otepää bussijaam 18.25 21.25
Aedlinn
18.20 21.20
Hotell Pühajärve 18.15 21.15
Kuutsemäe
18.00 21.00

PÜHAPÄEV

Otepää bussijaam 15.25 18.25
Aedlinn
15.20 18.20
Hotell Pühajärve15.15 18.15
Kuutsemäe
15.00 18.00

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

Ostame ja üürime kiiresti:
• 2 kahetoalist korterit
• 1 ühetoalise mugavustega
korteri
• 2 kahetoalist ahiküttega
korterit

10.00
10.05
10.10
10.25

Rendile anda
Meegaste suusamägi



2 puglatõstukit
3 nõlva

Tel (076) 71 668 või 052 55 531 Tõnu Tämm

Kaks tüdrukut (9 kuud ning 3
aastat ja 9 kuud) otsivad endale
õhtuteks lapsehoidjat. Tel
(076) 68 770 või 050 16 082.
Teeme soodsalt ahjusid, pliite,
kaminaid. Tel 052 49 543.

TÄNUAVALDUS
Perekond Õng tänab südamest abipolitseinik Ants Kikast ning
nooremkonstaableid Madis Mõistust ja Ain Koskorat operatiivse ja
tulemusliku tegutsemise eest Võru
mnt 4 sissemurdmise takistamisel
ja kurjategijate tabamisel.

• reakuulutuse 1 rida 10 kr
• kaastundeavaldus 25 kr
• tellimuse vormistamine 10 kr
• OT kujundatud reklaamidele lisandub
kujundustasu vastavalt kokkuleppele,
(minimaalselt 20% reklaami hinnast),
kujundustasu ei lisandu rea- ja
kaastundekuulutustele.

1:48lk 50 kr
1:24lk 100 kr
1:16lk 130 kr
1:12lk 160 kr
1:8lk 240 kr
1:6lk
1:5lk
1:4lk
1:3lk
1:2lk

300 kr
350 kr
420 kr
540 kr
780 kr

