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21. veebruaril toimus Valga kultuu-
ri- ja huvialakeskuses Eesti Vabariigi
85. aastapäevale pühendatud kontsert-
aktus. Valgamaalasi olid tervitama tul-
nud Eesti Vabariigi president Arnold
Rüütel ja proua Ingrid Rüütel.

Pidupäeval tunnustati maakonna
teenekaid kodanikke. Teiste hulgas
andis  maavanem Rein Randver
preemiad ja tänukirjad üle paljudele
Otepää valla elanikele: aastapreemia
sotsiaalhoolekande edendamise eest
Helgi Hõbejärvele, tänukirja tulemus-
liku tegevuse eest kauni kodu loomisel
Marge ja Rein Kimmelile, Valga maa-
valitsuse tänukirja haridus- ja kul-
tuurialaste teenete eest Arno Antonile,
Eha Ojaveele, Krista Suntsile; kunsti-
alase tegevuse  eest Ago Kivile ja
spordielu edendamise eest Oti
spordiklubile.

Otepääl toimus Eesti Vabariigi aastapäeva aktus 24. veebruaril.  Koosviibimisel
tunnustati Eesti iseseisvuse eest võidelnud veterane. Kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts
annetas nimelise kulduuri Vabadussõja veteranile August Pruuelile. Kella andsid
eakale otepäälasele viimase kodus üle valla esindajad ja Kaitseliidu Valgamaa male-
va pealik Tarmo Sütt (fotol).
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Otepää regioonist on ku-
junenud rahvusvaheline spordi-
ja puhkekeskus. Siin toimub ka
palju erinevaid suurüritusi. Nii
talvistel kui suvistel ettevõtmis-
tel tagavad korda ja korraldavad
liiklust kohalikud ja teiste maa-
kondade politseinikud. Hinnan-
guliselt külastas piirkonda aas-
ta jooksul üle 100 tuhande tu-
risti. Paikseid elanikke on 7500.

Otepää korrakaitsjad hoiavad
sidet rahvaga. Politseitööd tut-
vustatakse iga-aastasel tea-
bepäeval, viimasel korral külas-
tas jaoskonda üle 150 inimese.
Lastele korraldati mullu menu-
kas jalgrattaüritus «Viguri-
vänt». Juba tavaks on kujunenud
mister Muskli võistlus Otepää
gümnaasiumis politseiauhin-
dadele.

«Osalesime ja aitasime läbi viia
projekti «See on sinu valik» koos
Otepää noorsootöötajatega. See
sisaldas teabepäeva Pühajärve
põhikoolis, kus rääkisime õpilas-
tele õiguskorrast ja narkoohust.
Projekt läks korda, lapsed ja vane-
mad olid rahul. Tänavu kavatse-
me samas laadis  jätkata,» ütleb
Otepää konstaablijaoskonna
juhtivkonstaabel Aivar Pärli.

Kuritegude üldarv vähe-
neb, narkooht suureneb

Korraldatud narkoküsitlus näi-
tas, et noored on uimastitega kur-
sis. Tõenäoliselt mõnedki Otepääl
käivad külalised toovad kaasa
narkootikume ning võivad neid ka
levitada. Narkoprobleem nõuab
politseilt erilist tähelepanu.

Võrreldes 2001. aasta 233
kuriteoga vähenes seaduserikku-
miste arv märgatavalt. Mullu
Otepää-mail tehtud 164 kuri-
teost avastati 72. Arvestades
juhtumeid, kus aasta lõpuks ei
jõutud süüdistust esitada,
küüniks avastamisprotsent üle
viiekümne. Otepää vallas soori-
tati 99 , Pukas 44, Palupera val-
las 22 õiguserikkumist.

Puka valda teenindab vanem-
konstaabel Kunnar Vahi ja Palu-
pera valda vanemkonstaabel
Toomas Kikas. Pühajärve valla
ja Otepää linna ühinemisel tek-
kinud Otepää valla konstaabel
on Leonid Liivamägi. Suvest
töötav menetlev konstaabel Olav
Sepp teeb tihedat koostööd piir-
konnakonstaablite ja kriminaal-
politseinikega.
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Pühajärve rannapeost on
kujunenud Otepääle
nuhtlus

Suurema osa rikkumistest
moodustavad salajased vargused.
Sagedamini tuleb ette talu- ja
metsavargusi ning vargusi au-
todest. Väiksematest esemetest
kipuvad kaduma rahakotid ja mo-
biiltelefonid.

Märgatav osa pahategudest
langeb suvele. Kuumad üritused
toovad varjuküljena kaasa õigu-
serikkumiste kasvu. Läinud juu-
nis registreeritud 59 kuriteost on
pigem Otepää nuhtluseks kui õn-
nistuseks kujunenud Pühajärve
rannapeoga  seotud tervelt 30.

Keerulisemad sissemurdmised
ning isikuvastased kuriteod on
kriminaalpolitsei lahendada.
Otepääl töötavad kaks krimi-
naalpolitseinikku algatasid mul-
lu 52 kriminaalasja ja tegid süüd-
lased kindlaks 32 asjas. Suurema
jao kuritegudega saavad hakka-
ma  teistest maakondadest pärit
pahategijad ning kannatanudki
elavad sageli mujal. Vahemaad
teevad seaduserikkumiste selgita-
mise keerulisemaks, kuid see-eest
paraneb koostöö naaberprefek-
tuuride jälitusametnikega.

Sel suvel alustatakse
rattapatrulli ja
naabrivalvega

Piirkonnas koostati eelmisel
aastal 1133 väärteomaterjali, 70
rohkem kui tunamullu. Jaoskonna
töötajad registreerisid 905 liik-
luseeskirja rikkujat. Tabati küll
102 alkoholijoobes autojuhti, kuid
33st liiklusõnnetusest toimus
tervelt 11 purjus sohvri süül.

Lisaks tavatööle on tuleval suvel
Otepää roheluses kavas sõitma
panna politsei jalgrattapatrull.
Turvatunde kasvule Otepääl aitab
kaasa koostöös kohaliku omavalit-
susega käivitatav naabrivalve.

HANNO VALDMANN,
Valga Politseiprefektuuri

pressiesindaja
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Filmi «Vanad ja Kobedad saa-
vad jalad alla» möödund reede
õhtuse esilinastuse eel astusid
Otepää kultuurikeskuse kodu-
kootud kinolina ette filmi toot-
jad filmistuudiost Ruut Pic-
tures, eesotsas produtsentide
Tõnis Haaveli ja Kaupo Karelso-
niga, stsenarist Peep Pedman-
soni ning filmi re�issööri –
Otepääl sündinud ja kooliteed
tallanud Rando Pettaiga.

Komöödia peaosatäitjate
nimel astus üles Madis Milling,
kes esines publiku ees kuuma
seriaali «lapsevanemana» ja
jõudis järeldusele, et «laps» on
suureks saanud ja talle on tek-
kinud sõbrad. Milling arutles:
«Kurat teab, kas need sõbrad on
head või halvad…kas laps on
läinud pätiks või... jäägu see
vaataja otsustada.» Tundub siis-
ki, et sõpradega on Maiel ja Val-
duril vedanud: Rando Pettai käe
all valminud  komöödia on teh-
tud paraja sotsiaalse närviga,
see on ka kunstiliselt kõrge tase-
mega, samas laiadele rahva-
massidele vastuvõetav.

Ka need, kes pole Maie ja Val-
duri fännid, võiksid filmi julgelt
vaatama minna, kuna suur osa
eelarvamustest põrmustatakse
juba esimeste minutite jooksul.

Kahes reaalsuses pendeldava
täispika mängufilmi sü�ee rää-
gib Eesti elust ja inimestest,
headusest ja kurjusest, rahast
ja selle nappusest, õnnest ja ük-
sindusest. Ja loomulikult ei saa
ükski film läbi ilma mõistuse
kaotanud õnnetu armastajata.
Positiivse üllatusena mõjub Ge-
nialistide filmimuusika: kõlavad
mõned varasemad ja ümber-
töödeldud variandid ning kaks
päris uut lugu. Filmi miljööga
sobisid hästi ka nõukogudeaeg-
ne ragisev rändkinoaparatuur ja
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Otepää kultuurikeskuse logi-
sevad toolid.

Filmi tegevus algab Tallinna
agulis ning jätkub Lõuna-Eestis.
Filmisalvestused on valdavalt
tehtud Mustlas ja Otepääl. Nii on
vanade puitmajadega peatänav
väliselt see, mis seob kahte ääre-
maad: ühe äär (Mustla täna-
vapilt) ja teise maa (Otepää
maastikud) teenivad suure-
päraselt filmi visiooni ja toeta-
vad sisu.

Rando Pettai sõnutsi oli tal
hea ja kindel tunne siduda oma
esimese täispika mängufilmi te-
gevuspaik Otepääga. Filmi esili-
nastusel väljendas re�issöör sii-
rast heameelt Otepää viimaste
aastate kiire arengu üle ja tundis
uhkust, et on pärit Otepäält.

AVE KRUUSMAA

Baltimaade suurim turis-
mimess Balttour‘2003 toimus
14.-16.veebruaril Riias, seekord
juba kümnendat korda.  Tänavu
oli Eesti boks uue atraktiivse
kujundusega ja meelitas ligi
palju külastajaid. Ühtekokku
osales Eesti ühispinnal 10 eks-
ponenti. Messi külastas 15 827
inimest.

Otepää Turismiinfokeskus
osales koos teiste Lõuna-Eesti
maakondadega ühisel eksposit-
sioonipinnal, et tutvustada siin-
seid vaatamisväärsusi, majutus-
ja toitlustusasutusi, kultuuriüri-
tusi ning aktiivse puhkuse või-
malusi. Otepää turismifirmadest
olid esindatud OÜ Hotell Bern-
hard, AS Pühajärve Puhkekodu ja
külalistemaja EKS Villa.

Lätlaste huvi Lõuna-Eesti
vastu on viimastel aastatel üha
suurenenud, individuaalturistid
huvituvad kultuuriüritustest ja
informatsioonist majutuse koh-
ta. Suurenenud on kooliekskur-
sioonide arv, samuti on suusa-
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huvilised leidnud tee Otepääle
ning populaarsed on kanuu- ja
süstamatkad. Lätlased tarbik-
sid meelsasti erinevaid puhku-
sepakette, mis võiksid sisalda-
da majutust, aktiivset vaba aja
veetmise võimalust ning toitlus-
tamist. Siinkohal võiksid ette-
võtjad omavahel tihedamat
koostööd teha, et selliseid pa-
kette pakkuda.

Otepää Turismiinfokeskuse
eelmise aasta statistika and-
metel on lätlased välisturistide
külastatavuse edetabelis kol-
mandal kohal, jäädes alla
näiteks soomlastele. Ka EAS
Turismiagentuuri andmetel on
lätlaste ööbimiste arv Eestis
kasvanud ligi 17% võrreldes eel-
nevate aastatega.

Seega võib väita, et Läti turg
on meie jaoks olulise tähtsusega,
tuleb vaid leida need õiged teed,
kuidas turist siia meelitada ja
teda siin hoida.

BERIT BENDI,
Otepää Turismiinfokeskus
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Kaheosalise võistlusena
Otepää suusaradadel peetud
võistlusel selgitati parimad kuues
võistlusklassis – kolmes
tüdrukute ja kolmes poiste va-
nuseastmes.

4.veebruaril suusatati klassi-
kalises tehnikas, 6.veebruaril lä-
biti sama pikk distants vaba-
stiilis. Et võistlus põnevamaks
kujuneks, lähetati noored suu-
satajad teisel päeval rajale viit-
stardist.

Noorimas vanuseklassis  osa-
lesid kuni 10-aastased tüdru-
kud-poisid ning nende võistlus-
maa pikkuseks oli 1km. Peale
esimest päeva oli järjestus järg-
mine: Keidy Kütt, Marju Meema
ja Helen Merilo. Teise päeva
võistlus pakkus pinget viimas-
te meetriteni, kuid lõppes
täpselt samade tulemustega.

Samaealised poisid läbisid samuti 1km.
Südikalt esines  olümpiavõitja Andrus Veerpalu
poeg Andreas. Seekord järjestusid poisid järg-
miselt: Keit Rootsmaa, Andreas Veerpalu ja Gun-
nar Kruus.

Kuni 12-aastaste tüdrukute võistluse võitis Sil-

ja Kukk. Sama vanuseklassi
poiste võistlus pakkus ehk
kõige enam pinget. Võitjaks
tuli  Karl Laasik,  edestades 17
sekundiga Hans Tederit. Kol-
manda koha heitlusest väljus
võitjana Hans Teearu.  Selles
vanuseastmes läbisid nii
tüdrukud kui poisid mõlemal
päeval 2km.

Kuni 14-aastased tüdrukud
suusatasid samuti mõlemal
päeval 2km. Võitis Triin Ojas-
te treeningukaaslase Liis Kal-
da ees 19 sekundiga.

M14 klassis osalenud poisid
läbisid mõlemal päeval 3km.
Esikohamedali sai Sven Kaut-
lenbach, teine koht kuulus Keio
Kütile ning kolmas läks Gert
Kautlenbachile.

Üritust toetasid Valgamaa
Kultuurkapital, Scandic Hotel Karupesa, Oti
spordiklubi. Võistluskeskuse ja suusarajad valm-
istasid ette EOÕTK Tehvandi töötajad Veiko
Võrk, Kalev Aigro ja Tõnu Kinks.

KALMER TRAMM,
Audentese Otepää filiaali

murdmaasuusatamise treener
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O le n o tsustanud kand idee rida riig ikokku, kuna pean va ja likuks  
riig i tase m e l kaasa a idata  Kag u-Eesti e lu le  ja  a re ngule.

O le n ve endunud, et m inu sen isest 1 0 aastase st 
om ava litsusjuh i kog em usest O te pää l on kasu ka  
naabe rva ldade  e lu  e de ndam ise l. 
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Jälle kord on Tartu suusama-
raton kuulsusrikkalt ja kõrgel
tasemel läbi viidud ning kõik on
rahul ja õnnelikud. Peaaegu kõik.
Kahjuks olen mina üks neist
vähestest, kes sellest üritusest
erilist rõõmu ei tunne, kuigi ta-
haks.

Põhjuseks on see, et elan ma-
ratonitrassi 6. kilomeetril, kus
rada kulgeb mööda riigimaan-
teed, ja see, et maratoni kor-
raldajad ei pea antud lubadusi ja
elavad justkui väljaspool seadu-
si. Viimastel aastatel on tegevus
toimunud sama malli järgi.

Tänavu oli olukord esialgu
mõnevõrra lootusrikkam. Mara-
tonitrassi alla jäävale maan-
teelõigule ilmusid ajutised liik-
lusmärgid. Läksin vallavalit-
susse uurima, mis toimub. Sel-
gus, et Otepää valla ja Kagu
Teedevalitsuse vahel on sõlmi-
tud leping liikluse korralda-
miseks Nüpli-Sihva teel marato-
ni eel ja ajal: teed kitsendatakse
ja piiratakse kiirust, paigalda-
takse vastavad ajutised liiklus-
märgid, kuid teed ei suleta ja see
puhastatakse kogu laiuses kohe
peale maratoni lõppu.

Selle rõõmsa teadmisega kodu
poole sõites märkasin vahepeal
teele tekkinud sissesõidukee-
lumärke, milles loogikat oli
vähevõitu – pole ju mõtet kiirust
piirata kui sissesõit keelatud!
Küsisin vallavalitsusest kee-
lumärkide kohta, seal ei teatud
uutest märkidest midagi.

31. jaanuaril helistasin ka Tar-
tu maratoni korraldajatele. Hr
Kelk ütles, et tee on sõidetav
laupäevani, siis tehakse su-
usarada peale. Ütlesin, et mul on
siin ka puhkemaja, kuidas
puhkajad liikuda saavad; öeldi,
et laupäevast autodega liikuda ei
saa, aga lubati lahkelt, et kui
kellelgi on vaja maratoni starti
jõuda, siis korraldajad saadavad
hommikul mootorsaani järele.

Kõik toimis kuni 6. veebruari
hommikuni, mil tee keskele oli
lükatud kohati kuni poole meetri
kõrgune lumevall, kahel pool valli
rajatraktoritega triigitud su-
usarajad. Õnneks oli värskelt-
sadanud lumi suhteliselt kerge
ning labida ja lumekettide abiga
sain kolmandal katsel mäest
üles ja järgmine peatus oli valla-
valitsuses, kus olukorrale selgi-
tust küsisin. Mõistlikku selgitust
ei saanud, olukord tundus lootu-
setu, seepärast helistasin oma
puhkemaja külastajatele ja
ütlesin majutamise üles. Tä-
nusõnu ma selle eest loomulikult
ei kuulnud.

Neljapäeva hilisõhtuks oli tee
keskelt jälle lahti lükatud ja ka-
hetsesin, et puhkajatele ära
ütlesin. Kahetsema ei pidanud
siiski kaua.

Reede hommikuks oli nel-
japäevahommikune olukord ta-
astatud, ainult lumevall tee kes-
kel oli kõrgem ja tihedam, ühel
pool valli kaks ilusat klassika-
jälge, teisel pool silutud pind,

Tartu maratonist lähemalt vaadates
mida võis kaugelt vaadates ka
teeks pidada. Proovisin Otepääle
sõita, üritus ebaõnnestus, kuna
lumekiht tee moodi kohas oli ca
30 cm paks, ühel hetkel vajus
auto läbi ja olin sunnitud tun-
nikese labidaga auto alt lund
välja urgitsema, et rattad jälle
maha ulatuksid ja tagurpidi koju
tagasi sõita saaks.

Helistasin uuesti Hr. Kelgule ja
küsisin, miks maratonikorralda-
jad oma lubadustest kinni ei pea.
Võrreldes nädalataguse jutuga oli
see nüüd mõnevõrra muutunud.
Kuulsin, et Tartu Maraton on üld-
rahvalik ja rahvusvaheline üritus
ja mingisuguse ühe inimese pärast
ei muutu midagi. Püüdsin selgita-
da, et selle rajalõigu taha jääb kin-
ni neli majapidamist, samuti on
maratonikorraldajate sõnapi-
damatuse ja tegevuse tõttu
kahjustatud minu kui ettevõtja
huvid.

Siis tuli laupäev, raja tegemi-
sega polnud kiiret ja teel valitses
vaikus kuni õhtuhämaruseni.
Alles siis hakati rajaalust siluma
ja rada ette valmistama.

Pühapäevahommikuks oli ilus
rada valmis, kella kümneks olid
kõik maratoonarid selle rajalõigu
läbinud ja keskpäevaks oli tee nor-
maalseks liikluseks puhastatud.
Ja oligi maraton läbi.

Tänan Otepää vallavalitsust,
kes sel aastal tõepoolest tegi nen-
dest oleneva, et ei korduks
eelmiste aastate probleemid.
Kahju, et Tartu maratoni kor-
raldajad kogu nende tegevuse mõt-
tetuks muutsid. Tundub, et ikka
veel on olemas võrdsed, kes tegut-
sevad, nagu peab, ja võrdsemad,
kes teevad seda, mida tahavad.
Tartu maratoni korraldajad
kooskõlastasid Otepää vallavalit-
susega linna ja linnaümbrust pu-
udutava maratoniaegse liiklus-
skeemi, välja arvatud suusaraja
alla jääv maantee. Selle teelõigu
maratonikorraldajad  lihtsalt
sulgesid, mingit luba vallalt ega
teedevalitsuselt ei küsitud. Koha-
lik elu oli mitmeks päevaks tuge-
vasti häiritud, tee omavolilise
sulgemisega tõttu poleks vajadu-
sel olnud võimalik pääste-
teenistuste tegutsemine.

Usun, et üksteist vähegi austa-
va ja lugupidava suhtumise korral
oleks võimalik selles rajalõigus
liiklus ja suusarajad maratoni eel
ja ajal paigutada ka kõrvuti, mitte
poolepäevase ajanihkega üksteise
peale, nagu praegu püütakse teha.

Ma pole Tartu Maratoni vastane.
Küll aga ei meeldi mulle selline
ürituse korraldamise stiil. Kas tõe-
poolest ainukene võimalus seda
korraldada on kõigest, mis on ma-
ratonist väiksem, lihtsalt üle talla-
ta? Vahel võiks proovida ennast
mõelda kohaliku elaniku olukorda,
see võib aidata lahendusi leida.

Kuna praegu on kuuldavasti te-
oksil rolleriraja rekonstrueerimise
projekt, oleks kasulik proovida ka
igatalvine liiklusprobleem koos
sellega lahendada.

Juhan Kutti

Mis see on?
Olen Otepää lähedal asuva talu elanik. Naabruses elava metsaomaniku loal olen tema

metsaservast teinud endale küttepuid ja puhastanud metsaäärt võsast. Kuused ja kased
jätsin kasvama. Üks kuusk kasvas eriti ilusaks ja kohevaks suureks puuks. See kaunistas
metsaäärt ja varjas vaate minu talule. Talvises looduses mõjus kaunis puu lausa muinasju-
tuliselt.

Siis ühel päeval kuuske enam polnud. Seal, kus oli kasvanud silma rõõmustanud ilus puu,
sirutus nüüd taeva poole ligi meetrikõrgune kirvega raiutud kännutüügas.

Hakkasin asja uurima. Selgus, et kõik oleks justkui korras, load olemas, asi päris seadus-
lik.

Tahaksin küsida, mis see siis on? Maitselagedus? Ükskõiksus? Ajuvabadus?
 Või mis on Pühajärve Sõjatamm? Üleküpsenud paberipuu, vajab maharaiumist? Aga raiu-

da ei saa – riigi kaitse all. Raiud, rikud seadust. Ei tohi. Aga see, et ta midagi kaunistab...
kelle asi?

Oleg Kattai
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MAA JA LINNA LIIT KUTSUB VALIJASKONDA
28. veebruaril Otepää aiandusmajja
kell 18 – 22 toimuvale TÄNUÕHTULE

• Räägime valla arengu teemadel ja riigikogu valimistest
• Vahepalasid mängib pillimees ja kehakinnituse eest hoolitseb    val-
imisliidu tubli naispere
• Lisaks üllatused ja auhinnad

Otepää suusamuuseum tähis-
tas 9. veebruaril teist sünnipäe-
va.

Praegu on suusamuuseumi
kasutada neli tuba: kolmes on
püsiekspositsioon, neljandas aga
korraldatakse erinevaid näitusi.
Lähiajal loodetakse üks ruum
juurde saada, sinna on plaanis
paigaldada laskmist imiteeriv
atraktsioon.

Käesoleva aasta jaanuaris
külastas muuseumi FISi esindus
ning muuseumil on lootus saada

FISi tunnustuse märk. Eelmise
aasta septembris külastas oma
visiidi raames suusamuuseumi
ka Eesti Vabariigi  president
Arnold Rüütel.

Kahe aasta jooksul on suusa-
muuseumi külastajate hulk
järjest kasvanud, seda suuresti
tänu meie suusatajate jätkuvale
edule.

Veel on võimalus tutvuda meie
suusatajate olümpiamedalitega.
Lähiajal on plaanis  eksponeeri-
da ka tänavusi Val di Fiemme
MMi medaleid.
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LINDA TOOM

Õnnitleme 80. juubelil!

Otepää Lihatööstus Edgar

HELEN HEIN  6. jaanuar
KEN-MARTI KÄOS  14. jaanuaril

LAURA LODI  13. veebruar

Natalie All  Nüpli  97
  Hedvig Värva  Päidla  92
Hermine Karu  Otepää  91

Jelisaveta Käppe  Tõutsi  91
Hilda Lille  Vidrike  91

Aldur Suurraid  Otepää  91
Leida Kütt  Sihva  90

Alma Kelt  Pühaste  88
  Hilda Pokka  Lutike  88

Ludmilla Rebane  Puka  87
Helmi Türk  Puka  85

Ella Sikk  Sihva  84
Leida Teder  Otepää  84
Elmar Täär  Kääriku  84

Maimu Kaarna  Aakre  84
Jevdokia Jegorova  Palamuste  84

Õie Oja  Otepää  83
Endel Lõõndre  Puka  83
Arnold Koovik  Puka  83
Vilma Tamm  Nüpli  82

Elmar Hermann  Aakre  82
Hugo Kaldalu  Otepää  81

Karl Kerem  Otepää  81
Endla Saar  Otepää  81

Aleksandr Pitka  Puka  81
Maimu Härma  Puka  81
Lembit Pilv  Otepää  80

Laine Roosaar  Pilkuse  80
Linda Toom  Otepää  80

Marie Vutt  Kastolatsi  80
Endla Odraks  Puka  80

Aino Oona  Otepää  79
Meinhard Vaasa  Otepää  79

Richard Võsu  Otepää  79
  Albert Suu  Palupera  79

Karl-Voldemar Jääger  Otepää  78
Endla Kapp  Otepää  78

Klarissa Nurmes  Otepää  78
Arthur Lillipuu  Puka  78

Eha Tõnissoo  Puka  78
Aino Veske  Sihva  77
Alide Kubi  Märdi  77

Laine Pastak  Vana-Otepää  77
Laine Voolaid  Hellenurme  77

Elmar Kergand  Otepää  76
Endla Kivi  Otepää  76
Kalju Kõiv  Otepää  76

Aleksander Kapp  Otepää  75
Valve Parik  Otepää  75

Ainu Lüütsepp Pedaste  75
Salme Kanarik  Ruuna  75

Laine Soots  Rebaste  75
Liidia Käkk  Palupera  75

Helvi Ott  Neeruti  75
Juhan Raudsepp  Räbi  75

Mauri Mõttus  Otepää  70
Aku Raidsalu  Otepää  70

Elli Rebane  Vana-Otepää  70
Heino Roosbaum  Otepää  70
Endla Saaremäe  Otepää  70

Vilma Schmidt  Pedajamäe  70
Heldur Kõrran  Truuta  65
Paul Maranik  Otepää  65

Milvi Segar  Otepää  65
Jaan Maschorov  Puka  65

Rein Ein  Pühaste  65
Maie Audova  Päidla  65
Kalju Ennok  Lutike  65

Mihkel Jakobson  Otepää  60
Asta Kerv  Otepää  60

Kalju Koik  Otepää  60
Elsa Susi  Otepää  60

Arnold Sula  Purtsi  60
Helle Puusaag  Puka  60

Helgi Uibo  Puka  60
Enn Ilves  Päidla  60
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ET EESTI ELAKS
Tuleb tagada lastega peredele riigi kindel tugi. Me vähendame
lastega perede maksukoormust ja maksame suuremaid lastetoe-
tusi. Isamaaliit seadustab vanematele tulumaksuvaba miinimum
tuhat krooni kuus iga lapse kohta  alates esimesest lapsest ning
tagab igale lapsele kuni täisealiseks saamiseni tuhat krooni toe-
tust kuus. Me tõstame koduse vanema palka ja toetame eraldi palju-
lapselisi peresid. Me hõlbustame  ja soodustame lastega emade või
isade töölenaasmist ja töötamist. Me toetame noorteorganisatsioone
ja töötame välja riikliku noorsoopoliitika.
Me loome tingimused, et eakad inimesed tulevad ise väärikalt toime.

KODAKONDSUST EI KINGI
Isamaaliit seisab otsustavalt vastu katsetele muuta meie leebet, kuid
kindlat kodakondsuspoliitikat. Meie keskne nõue kodakondsuse
saamisel on eesti riigikeele oskus.  See on rahvusriigi kestmise
põhiline eeldus. Eesti kodakondsus on väärtus, mida ei saa ega tohi
kellelegi lihtsalt kinkida.

MAKSUDEGA EI MÄNGI
Eestlaste töökus, püsiv ja lihtne maksusüsteem ning kindel kroon
on Eesti eduka majanduse alused.  Eesti maksusüsteem on tões-
tanud oma töökindlust nii kodumaiste kui välismaiste rahastajate
silmis. Meie lubame, et säilitame Eesti maksu- ja majanduselu sel-
lisena, nagu ta on: kindel, usaldusväärne ja sõbralik igale ettevõt-
likule inimesele.

VÄGIVALLA VASTU, TERVISE JA
TURVALISUSE POOLT
Kaitseme kodanikke kuritegevuse, narkomaania ja koolivägivalla
eest. Me algatame «Politsei Tiigrihüppe» projekti. Me parandame
Eesti politsei tehnilist taset ja tihendame rahvusvahelist koostööd.
Me hoolitseme selle eest, et hea arstiabi oleks kõigile, eriti lastele
lihtsamini kättesaadav. Me ohjeldame otsustavalt ravimihindade
tõusu. Isamaaliit muudab Eesti elu turvalisemaks.

AUS JA KINDEL MAJANDUS KOGU EESTIS
Isamaaliit toetab parempoolset majanduspoliitikat, paindlikku
tööjõuturgu ja madalaid makse. Eesti rahvuslikes huvides on, et
majandus põhineb ausatel reeglitel. Aus ja kindel majandus toob
endaga kaasa  kindla töö ning seeläbi suurema ostujõu. Isamaaliit
vähendab bürokraatiat. Me rakendame teaduse paremini ma-
janduskasvu teenistusse. Isamaaliit toetab ettevõtteid, kes soovi-
vad viia tootmise linnast maale. Maa peab elama. Kogu Eesti peab
elama. Me toetame külaelu ja ühistegevuse elavdamist, talude
ja talulaagrite arendamist, mahepõllundust ja maaturismi. Me
korraldame kutse- ja ümberõpet nõnda, et maal loodaks rohkem
töökohti.

EESTI EEST
Eesti on ühinemas Euroopa Liidu ja NATO-ga. See tagab Eestile
esmakordselt ajaloos püsiva julgeoleku. Oleme võrdne ja vaba
riik teiste demokraatlike riikide hulgas. Eesti ei tohi kaduda ega
uppuda Euroopas. Isamaaliit kaitseb Eesti rahvuslikke huve ka
Euroopa Liidus ja NATOs. Meie sihiks on, et Eesti oleks võrdne,
tugev, algatusvõimeline ja kriitiliselt mõtlev partner teiste Eu-
roopa riikide seas.

VAIMULT SUUREKS
Meie riigi mõte on tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi
aegade. Isamaaliit kannab hoolt selle eest, et Eesti jääb kindlalt
riigiks ka Euroopa Liidus. Isamaaliit muudab koolide rahastamist
nõnda, et õppetöö jätkub ka väikestes maakoolides. Viime lõpule
kõrgkoolide uuendused ja reformime kutsehariduse. Ka iga täis-
kasvanu saab võimaluse end täiendada ja vajadusel ümber õppi-
da. Me tõstame taas õpetajate ja õppejõudude palka. Meie usume
eesti rahva, keele ja kultuuri tulevikku.

Enesekindlama ja tervema,
rõõmsama ja ühtehoidvama Eesti eest!
Sinu hääl - uus lootus Eestile!

Jüri Adams
kandidaat nr 593

Sündinud 1947 Tartus.
Olen olnud valitud rahvaesin-
dajaks üle tosina aasta
järjest. Algul Eesti Kongress,
sealt saadeti Põhiseaduse
Assambleesse, kus minu kir-
jutatud projekt sai meie
põhiseaduse aluseks. Olen
olnud kolme riigikogu koos-
seisu liige. 1992 kandideeri-
sin Riigikokku Lõuna-Eestis
ERSP nimekirjas. Aastatel,
kui olime võimul, olin riigi-
kogus õiguskomisjoni esi-
mees. Nii olen olnud osaline
kõigi olulisemate eelnõude
seaduseks saamise juures,
paljud tekstid ka ise kirjuta-
nud. Arvan, et riigikogus töö
tegemist oskan ma paremini
kui keegi teine seekord Lõu-
na-Eestis kandideerijatest.

Ermo Kruuse
kandidaat nr 586

Sündisin 25. juunil 1976.
aastal Otepääl. 2000. aastal
lõpetasin Eesti Põllumajan-
dusülikooli põllumajanduse
ökonoomika ja ettevõtluse
eriala. Põllumajandust olen
praktiseerinud Saksamaal,
lisaks olen töötanud eraet-
tevõtjana.

Alates 2001.aasta ke-
vadest töötan Põllumajan-
duse Registrite ja Informat-
siooni Ameti SAPARD toe-
tuste kontrolli büroo vanem-
inspektorina Valgamaal.

Peres kasvab 2,5aastane
tütar.

Olen seisukohal, et maa ja
linn peavad arenema ühes-
koos, ainult nii saame võrd-
väärseks ja arenenud riigiks.
Euroopas.

Valev Elerand
kandidaat nr 590

Tõrvalane. Õpetaja. Kunst-
nik. Kirjamees.  Kalamees.
Käsitöömeister. Muuseumi-
juht.

 Isamaaliitlane. Muretseja
Pöördun oma valijate poole
teadmisega, et olen mees, kes
tegeleb püsivate inimsuhete-
ga olukordades, kus on vaja
julgelt välja öelda sõna
«meie».

Pean oma valijateks õpeta-
jaid ning seepärast võtan en-
dale ülesandeks ametnike
lapselikult rõõmsate hõiska-
miste kõrval tuua esile ka
õpetajate murelikud sõnad.

Olen mures Eesti kultuuri-
looliste muististe olukorra
pärast, sest need küsimused
nagu polekski kellegi töö-
plaanis.

Ilmar Haak
kandidaat nr 589

Minu eesmärk on majan-
duslikult edukas, elujõuline
Eesti pere ja küla. Hajaasus-
tuse säilitamine ja külaelu
arendamine on võimalik üks-
nes talude eelisarendamise
ja noorte maale tagasipöör-
dumise kaudu. Maaelu ei ole
ainult põllumajandus, see-
pärast on oluline kogu vald-
konna tasakaalustatud
arendamine ja mitmekesis-
tamine. Hoolt vajavad kõik
maaelu tahud – koolid, rah-
vamajad, arstipunktid, et-
tevõtjad jne. «Euronormid»
tuleb muuta mõistusepära-
seks, ametnikke vähemaks,
elukorraldus igas külas, ale-
vis, linnas paremaks.
Euroopa Liidu tõukefondide
rahad tuleb osata kätte saada
ja kasutada parimal moel kõi-
gi maaelanike hüvanguks.

Otepää gümnaasiumi avalik pakkumine
Otepää gümnaasium kuulutab välja avaliku pakkumise inter-

naadi du�iruumi rekonstrueerimiseks ja santehniliste tööde teos-
tamiseks. Pakkumise tingimustega saab tutvuda kooli kantse-
leis 3-7.märtsini (kell 8-16). Kinnised pakkumised saata hilje-
malt 11. märtsi kella 12ks Otepää gümnaasiumisse (Koolitare 5
67403 Otepää). Info: (076) 68 241.

Otepää AMSi liikmetele
Aasta üldkoosolek toimub laupäeval, 15. märtsil algusega kell

11 Otepää aiandusmajas J. Hurda 5. Päevakorras aruanded, 2003.
aasta tööplaanid ja valimised. Osalejate registreerimine, liikme-
maksude vastuvõtmine ja suvisteks ekskursioonideks kirjapane-
mine algab kell 10. Palume kaasa võtta AMSi liikmeraamatud.

Talvepealinna postkaardi konkurss
Talvepealinna postkaardi konkursile esitati palju ilusaid töid,

parimaks tunnistas �ürii Liis Kanguri joonistuse, järgnesid Priit
Kotkamäe, Triinu Kaarna, Kertu Rauki ja Merilin Kasepuu tööd.
Võidutöödest tehakse järgmiseks talvehooajaks postkaardid.
Talvepealinna joonistusvõistluse näitus on avatud OG fuajees.

Modellindusest huvitatud tütarlastele
Carmen Kassi agentuur Baltic Models ootab kõiki modellindu-

sest huvitatud neide osalema modellikonkursil Miss Photo Bal-
tic 2003. Eelvoor toimub 16. märtsil kell 18.30 Otepää gümnaa-
siumis (Koolitare 5). Lisainfo telefonil 6 464 386.
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Otepää gümnaasiumi tänu sponsoritele
Otepää gümnaasium tänab  kõiki sponsoreid, kes meid on läbi

õppeaasta toetanud: rootslast Per Hedlundit, Otepää Postkon-
torit, OÜ Aruteci, Edu toiduosakonda, lilleletti, apteeki ning töös-
tuskaupade osakonda, Kingipoodi, Krahvinna Kambrit, Taru mnt.
apteeki, Ühispanka, Hansapanka, I-punkti, Pühajärve Puidutöös-
tust, Jaani Äri, Kauplus 2, Eesti Pliiatsit, Magnumit, Edgarit,
EMTd, Lammas Galeriid, Otepää vallavalitsust. Soovime neile
äriedu ja meeldivat koostööd.

Valga maavanem
REIN RANDVER
Riigikogu saadiku-

kandidaat nr 459
Kagu-Eestis

Olen  sünnist saati Valgamaa elanik, õppinud
Lüllemäe koolis ning kõrghariduse omandanud
põllumajandusülikoolis, seejärel töötanud
maakonnas põllumajandusjuhina. Viimased
10 aastat olen olnud maavanem, kelle  ülesan-
deks on tagada maakonna kui terviku tasa-
kaalustatud areng. Tean ja tunnen hästi maa-
konda ning siinseid võimalusi ja vajadusi.

Kohalike ressursside, riiklike investeeringute
ning välisabi  võimalusi otstarbekalt
kasutades on maakond viimasel
aastakümnendil tublisti
arenenud. On tekkinud tugevaid
põllumajandus- ja turismi-
talusid, paranenud riigiteede sõi-
detavus, paljudes omavalitsustes
tagatud kvaliteetse joogivee
saamine, välja ehitatud Valga-
maa haigla, renoveeritud mitmeid
kultuuri- ja haridusasutusi jm.
Otepää piirkond on spordi- ja
puhkekeskusena jõudnud maail-
makaardile.

Kui aga võrrelda Valgamaa ja Kagu-Eesti
maakondade olukorda teiste piirkondadega, siis
tunduvalt kiiremini on edasi arenenud suure-
mad keskused ning nende lähiümbrus.  Seega
on riik jätnud tegemata midagi väga olulist
kõigi piirkondade ühtlase arengu nimel.

Soovides kaasa rääkida üldriiklike otsuste
langetamisel, olen otsustanud suunduda polii-
tikasse ning kandideerida Riigikogusse Eesti-
maa Rahvaliidu nimekirjas Kagu-Eestis. Rah-
valiit on erakond, kes on seadnud endale ees-
märgiks riigi kui terviku arendamise, pöörates
tähelepanu elanikkonna eri gruppide ning oma-
valitsuste vajadustele. Peetakse au sees püsi-
väärtusi, mis on eestlastele olnud omased juba
sajandeid.

Toetudes Eestimaa Rahvaliidu poolt välja-
töötatud eesmärkidele,  tutvustan valijaile all-
järgnevalt oma seisukohti elu edendamiseks
Eestimaal. Valituks osutumisel tahan teha
tööd nende elluviimise nimel.

Riigivõimu ülesanne on luua tingimused ma-
janduse igakülgseks arenguks. Eesti majan-
duse kasvutempo peaks olema prognoositavalt
3-4 % võrra suurem võrreldes praegusega.
Tööhõive tagamisel pean väga oluliseks väike-
ettevõtlust, mille elujõulisus ja tugevus on meie
piirkonna üheks arengueelduseks. See vald-
kond vajab senisest palju enam riigipoolset abi
ja kaitset, samuti nagu ka põllumajandussek-
tor.

Majandusliku olukorra paranemisega  kasvab
meie elatustase ja koos sellega  rahva heaolu.

Oma kodu ja tugev pere on meie tuleviku alus.
Laste-, pere- ja koolitoetused  ning muud  meet-
med loovad eeldused rahva arvukuse ja elujõu
kasvuks. Lastel peab olema võimalus käia tur-
valiselt kodulähedases lasteaias ja koolis ning
saada hea haridus. Piirkonnas peab olema pii-
savalt lapse võimetele ja huvidele sobivaid
koole. Keskkoolides-gümnaasiumides ja kut-
seõppeasutustes omandatav haridus peab ole-
ma tasemel, mis lubaks konkureerida kõrgkoo-
li astumisel, samuti tööturul.

Üheks tähtsamaks eesmärgiks on saavuta-
da sündimuse suurenemine. Seda on võimalik
saavutada, eraldades riigieelarvest raha laste
kasvatamise ja koolitamise toetamiseks: toe-
tus kodus väikelast kasvatavale vanemale,
lastele tasuta koolieine ning osavõtt huviala-
ringidest, tulumaksuvaba sissetuleku miinimu-
mi tõstmine iga lapse kohta jm.

Lähiaastatel peame jõudma selleni, et Kagu-
Eestis leiaks töö igaüks, kes seda soovib.

Nii alampalk kui ka pensionid peavad tõus-
ma, et tagada tööealistele inimestele elamis-
väärne sissetulek, eakatele inimestele aga  või-
malus väärikalt vananeda.

Omavalitsused peavad olema majanduslikult
tugevamad ja volikogud kohaliku elu arengu ot-
sustajad. Nad vajavad oma ülesannete täit-
miseks piisavaid ja stabiilseid tulusid. Ini-
mesed peavad tundma, et  omavalitsusel on
tahe ja võimalus hoolitseda tema eest ning ta
ei pea oma kodukohast paikkonna ääremaas-
tumise tõttu lahkuma. Omavalitsusüksuste
ühendamisel tuleb arvestada kohalike elanike
arvamusega.

Pean õigeks suurendada  valla- ja linnavalit-
suste  õigusi elanikkonnale teenuste pakku-
misel – lisaks haridus-, tervishoiu- ja sot-
siaalteenustele ka näiteks dokumentide tões-
tamine, suhtlemine riigiasutuste ning riigile
kuuluvate ettevõtetega jm. On oluline, et otsu-
seid langetataks inimesele võimalikult eluko-
ha lähedal, kus tema probleeme kõige paremini
teatakse.

Maavanema töökogemuste varal tean, et on
vaja muuta valitsemisviisi nii riigi kui ka oma-
valitsuste tasandil. On vaja taastada inimeste
usk sellesse, et meil on riigivõim tõepoolest rah-
va teenistuses. Kohalikke huve arvestamata on
riik viimastel aastatel Kagu-Eestist, sealhul-
gas ka Valgamaalt välja viinud rea riigiasutu-
si, näiteks haigekassa, riigikassa, riigikaitse
osakonna, statistikabüroo jne. Sama oht on
praegu ka maksuameti kohal. Pean oluliseks,
et taoline tegevus lõpeks ning tähtsustuks
hoopis maakondlik tase.

Hea valija! Vanarahvatarkus ütleb, et iga kett
on nii tugev kui tugev on tema kõige nõrgem lüli.
Sama võrdlus kehtib ka riigi kohta: iga riik on
nii tugev kui tugev on tema kõige nõrgem vald.
Iseenesest ei parane midagi, elujärje muut-
miseks on vaja teha tööd. Olles poliitikasse
suundumise teel, tean, et Riigikogus tuleb teha
oma valijate soovide elluviimiseks igapäevast
visa tööd ja olen selleks valmis.

Valga maakonna valijatel on väga tähtis rii-
gikogusse valida kindlasti just inimene oma
maakonnast, sest kes veel teab ja tunneb kõige
paremini kohalikke olusid ning inimeste va-
jadusi. Ainult valgamaalane saab anda kõige
tulemuslikuma panuse Valgamaa arengusse.
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Kaunis, valgusküllane
saal, soe vastuvõtt, sõbra-
lik õhkkond, viimseni lä-
bimõeldud korraldus ja
muidugi unustamatud esi-
tused läti, vene ja eesti
laste poolt – see kõik teeb
iga-aastasest klaverifesti-
valist Valgas erilise sünd-
muse.

Sellest toredast peost
Valga muusikakoolis oli
kutsutud osa võtma ka
meie kool. Seekord esin-
dasid Otepää muusikakoo-
li Triin Tigane, Liina Laiv,
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Reelika Värva ja Rando
Pihelgas, kes teenisid roh-
kelt kiitvaid hinnanguid.
�ürii esimehe Toivo Peäske
sõnul oli festivali tase üht-
laselt väga kõrge.

Kokku mängis ligi 100
õpilase osavõtul 45 ans-
amblit 25 koolist. Esin-
datud olid Riia ja Tallinna
muusikakeskkoolid, Nar-
va, Pärnu, H. Elleri, E.
Darzin�i ja paljud teised
koolid. Suure elamuse pa-
kkusid eredad ja hinges-
tatud esitused; tempera-

mentsed ja looduslikult
heade virtuoossete võime-
tega lapsed.

Lõppkontserdile valiti
välja seitse ansamblit:
Lätist viis ning Narvast ja
Tartu I muusikakoolist
üks. Päeva lõpetas ime-
andekate 11aastaste Nar-
va kaksikvendade Marko-
vite kontsert, kes kütsid
täissaali kuumaks oma
erakordse mänguga.

Aitäh koolile, kes aitas
kompenseerida kulutusi!

ANNE ARE
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Kui raamatukogu tava-

päraseks külastajaks on
lugeja laenamis- või in-
fosooviga, siis Valgamaa
raamatunädalal tulid
mitmetesse raamatu-
kogudesse ja koolidesse
tõepoolest külla teatme-
raamatud koos Eesti
Entsüklopeediakirjastuse
esindajatega. Pühajärve
raamatukogus sai kohtu-
mine teoks 18.veebruaril.

Ligi paarkümmend
raamatuhuvilist koolist ja
külast vaatasid huviga
näitust kirjastuselt il-
munud teatmeteostest.
Selgitusi jagas juhatuse
esimees Hardo Haasmäe,

kes määratles kõigepealt
raamatu koha tänapäeva
meedia- ja arvutimaail-
mas. Humoorikalt ja
meeldejäävalt rääkis ta,
milliseid nõudmisi esita-
takse erinevatele teatme-
teostele. Näiteks määra-
jad, mis on mõeldud kasu-
tamiseks ka välitingi-
mustes, peavad mahtuma
taskusse, olema sellisest
paberist, mis ei karda
määrdumist, ja pildid
nendes ei tohi olla fotod,
vaid joonistused. Kinke-
raamatud aga ei tohi mil-
legagi inimest vihastada,
vaid kandma nii pildis kui
sõnas positiivset sõnumit

ja sisaldama ka üllatus-
momenti.

Raamatukogule kinkis
kirjastus õpilaste teatme-
sarja «Asjade algusest» 6
raamatut. Pärast vestlust
külastasid lugejad agaralt
müügiletti. Uusi teatme-
teoseid soetas ka raama-
tukogu.

Raamat käis külas ka
Otepää gümnaasiumis ja
linnaraamatukogus. Oleks
tore, kui ka teised kirjas-
tused leiaksid võimalusi sel-
lisel moel end tutvustada.

LY HAAVISTE,
Pühajärve raamatukogu

juhataja

28. veebr pubimuusikat ansamblilt C-Duur Setanta Iiri pubis
28. veebr- 2. märts Otepää mängud‘2003
28. veebr  kell 17 Otepää mängude 2003 avamine raekoja ees (ilu-
tulestik)
28. veebr kell 19 ansambel Fookus Pühajärve hotelli restoranis
1. märtsil orienteeruvalt kell 18 Otepää bussijaama platsil Val
di Fiemme sangarite vastuvõtt.
1. märtsil kell 20 ansambel Bernhard Pühajärve hotelli pubis
4. märtsil kell 17 kultuurikeskuses vastlapäeva maski�õu (nooremale eale)
8.-9. märtsil Eesti täiskasvanute MV suusahüpetes ja ka-
hevõistluses Tehvandi hüppemäel ja suusastaadionil
8. märtsil Talvepealinna lõpetamine ja Kekkose suusasõit.

kell 12 suusamatk Käärikul, 14 km. Auhind originaalseimale
kostüümile. Pealinnade loosiauhinnad matkast osavõtjaile;
kell 13 Harimäe vaatetorni avamine (suusamatka 7. kilo-
meetril); kell 15 saun matkajaile;
kell 19 pidulik lõputseremoonia Setanta pubis. Tantsuks män-
gib ansambel Hea Story.

13. märtsil emakeelepäevale pühendatud ansamblimuusika kont-
sert raekoja saalis
14. märtsil «Laulame neid laule jälle» kultuurikeskuses
22. märtsil Jaan Arder ja Väike Ring kultuurikeskuses
22.-23. märtsil Otepää mängud‘ 2003 kahevõistluses ja suusa-
hüpetes Apteekrimäel, Tehvandi suusastaadionil
29.-30. märtsil noortesarja 3.etapp - slaalom, suurslaalom Teh-
vandi slaalomiäel/Kuutsemäel
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1.märtsil 1973 avati Otepääl

vastvalminud lasteaiahoone. 1975.
aastal oli lasteaias juba üle 160
lapse ja töötas 6 rühma. 90-ndate
aastate alguses hakkas laste arv
lasteaias vähenema, sest uue
seadusega said vanemad või-
maluse olla kodus kuni lapse
3aastaseks saamiseni. Kehtima
hakkas koolikohustus alates
kuuendast eluaastast. Seoses
sellega alustas lasteaia 6. rühmas
tööd nullklass, mis hiljem jätkas I
klassina. 1999.aasta sügisest
kolisid koolilapsed koolimajja ja
lasteaed jätkas tegevust 5rühma-
lisena.

Praegu on Pähklikese nimekir-
jas 102 last. Lasteaiakohta soovi-
vate mudilaste arv on viimastel
aastatel pidevalt tõusnud. Peagi
peame taas avama 6. rühma.  Het-
kel töötab meil 1 sõimerühm ja 4
aiarühma. Alates 2000.a sügisest
tegutseb meil avatud mängurühm
ehk Pähklikese mängukool, mis
pakub arendavat tegevust ja
mängurõõmu kodustele lastele
vanuses 1 - 6 aastat. Vastu tulles
vanemate soovile töötab lasteaias
juba kolmandat aastat valve-
rühm, mis praegu on avatud iga

päev 7-18.30. Peale planeeritud
õppekasvatustöö on lastel või-
malus osaleda veel erinevates
huviringides. Viimastel aasta-
tel on populaarsemad olnud
kunstiring, muusikastuudio ja
tantsuring. 2003. aastast
toimub 5-7aastastele poistele
d�uudo ja karate elementidega
üldfüüsiline treening meesõpe-
taja juhendamisel. Tüdrukud
vanuses 4-7 saavad 2 x nädalas
kaasa lüüa tantsuringis. Hu-
vilised õpivad plokkflööti. Kord
nädalas toimub kõikidele
lastele veeteraapia. Kahel
päeval nädalas toimuvad ra-
vivõimlemise tunnid. Meil on
hea meel tõdeda, et aasta-aas-
talt on tõusnud lastevanemate
huvi lasteaia tegevuse vastu ja
aktiivselt osaletakse kõikidel
ühisüritustel. Perede ja laste-
aia vahelist sidet on kindlasti
aidanud tugevdada tradit-
sioonilisks muutunud ühisüri-
tused. Tänan kõiki Otepää las-
teaia Pähklike endiseid ja prae-
guseid töötajaid! Soovin palju
õnne lasteaia 30. sünnipäeva
puhul.

MAARIKA VÄHI,
juhataja
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Puka vallavalitsuses
1. Lähtuvalt «Kohtute seadu-
sest» avaldame rahvakohtu-
nikukandidaatide andmed:
Tiina Ilja, perearst Karin Kõrge-
saare lasteõde; Kaire Pedajas,
raamatupidaja (FIE); Mare Oja,
Valga Gomab Mööbli Puka tseh-
hi TKO kontrolör.
2. Lähtuvalt Puka vallavolikogu
6. juuni 2002 otsusest osaleda
AS Tuulemäe Jäätmekeskuse
tegevuses, otsustati omandada
aktsiaid 15 000.- (viisteist tuhat)
krooni väärtuses.

Otepää vallavalitsuses
1. Väljastati kauplemisluba
ASile Avallone Lõuna-Eesti
toidukaupade, tööstuskaupade,
alkohoolsete jookide ja tubaka-
toodete jaemüügiks; OÜle Star-
feld Tele 2 toodete ja teenuste
osutamiseks ning paljundus-
tööde teostamiseks; ASile M.S.I.
Grupp majutusettevõttes Eks
Villa toitlustamiseks, toidukau-
pade, alkohoolsete ja tubaka-
toodete jaemüügiks ning ser-
veerimiseks; OÜle Andu Turis-
mitalu majutusettevõttes Andu
Turismitalu toitlustamiseks,
toidukaupade, alkohoolsete
jookide ja tubakatoodete jae-
müügiks ning serveerimiseks;
MTÜle Otepää Kultuuri-
projekt Galerii Lammas kunsti-

7. Otsustati vabastada SA Val-
gamaa  Äriinfokeskuse nõuko-
gu liikmest Eduard Rebane ning
nimetada uueks nõukogu liik-
meks Tuuli Oona.
8.  Otsustati määrata Muna-
mäe 8a ehitise teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 786 m².
9. Anti nõusolek maa ostueesõi-
gusega erastamiseks Aldo Kase-
metsale, maaüksuse asukoht
Sihva küla Lauda maaüksus,
pindala 4,0873 ha.

Otepää volikogus
1. Moodustati riigikogu valimis-
te korraldamiseks  jaoskonna
komisjonid alljärgnevalt: jaos-
kond nr 1, asukohaga kultuuri-

 PAREM ELU KA ÄÄREMAALE!
Talvekuud on olnud ikka ja

jälle  läbi aegade murrangu-
listeks hetkedeks Eesti ajaloos.
Jääb ju ka Eesti Vabariigi sün-
nihetk, 24. veebruar, südatalve.
Samuti seisab Eesti mõne päe-
va  pärast ehk siis 2. märtsil
määrava valiku ees – kas min-
na edasi vanaviisi või teha
midagi teisiti. Tundub, et vana-
viisi enam ei saa. Rahvas on
väsinud senisest olukorrast,
kui poliitikud ainult lubavad,
aga tegusid kahjuks ei paista.
Päevast päeva saame lugeda
poliitikute ja riigiametnike
ebaeetilistest tegudest, mille
lõppu tundub, et ei tulegi.
Tublid, hea väljanägemisega ja
endaga rahulolevad mehed kü-
sivad sageli, muie näol, kas siis
sellist Eestit me tahtsimegi?
Vastus, mida aga nende suust
ei kuule, on see, et tegelikult ne-
mad tahtsid küll.

 Uue poliitilise jõu Res Publi-
ca tekke tingis tõsiasi, et
ühiskond on kriisis, ühiskond
vajab uut poliitilist hingamist,
ühiskond on väsinud «endistest».

Miks valida Res Publica?
Res publica tähendab ladina

keeles – «rahva asi» või siis
«avalik asi». Vastutus valijate
ees on uue poliitika avalik tun-
nusjoon. Kui Res Publicast vali-
tud rahvaesindaja eksib vali-
jatele antud lubaduste vastu,
kutsutakse saadik tagasi.

 Kõikide valimiste eel on
kuulda suuri lubadusi eelseis-
vatest tegudest, kuid pärast
valimisi on kuulda vaid pomi-
nat põhjustest, miks enamikku
lubadustest täita ei saanud.
Kõik algab tegelikult peale
õigest suhtumisest. Minu kind-
laks põhimõtteks on mitte otsi-
da põhjuseid tegemata jät-
miseks, vaid leida võimalused
tegemiseks. Äärmiselt oluline
on avalikkuse usaldus polii-
tikute vastu, kuid juba kao-
tatud usaldust on äärmiselt
raske tagasi võita. Usalduse
taastamine on raske töö. See
nõuab uut kultuuri kõigilt rii-
giasutustelt. Res Publica valit-
sus kavatseb töötada selleks,
et taastada avalikkuse usal-
dus. Valitsus peab võtma
omaks avatud uste poliitika
ning andma oma tegevusest nii
palju informatsiooni kui võima-
lik ja vajalik. Ainult selline po-
liitika tagab vastastikuse side-
me valitsuse ja rahva vahel.
Praegused võimulolijad toovad
pidevalt esile seda, et Res Pub-
lical ei ole kogenud poliitikuid,
nn «endiseid». Aga kas see on
siis halb – meil on selle eest
palju haritud ja tunnustatud
inimesi just nende enda eri-
aladel tegutsemises. Eesti
jätkusuutliku arengu taga-
miseks on just selliste oma ala

spetsialistide kaasamine
äärmiselt oluline. Eesti ei vaja
nn «endiseid» ehk siis läbi
aastakümnete endises sotsia-
lismiajas silma paistnud
nomenklatuuri töötajaid. Jäägu
need minevikku, tulemas on
uus, noor, haritud ja euroopalike
põhimõtetega poliitikute põlv-
kond.

2. märtsil õige valiku tegemi-
ne ei ole kindlasti kerge küsi-
mus. Ilusad klantspildid, suu-
red lubadused, head sõnad –
kuidas teha küll õige valik.
Vanarahval on hea ütlemine:
vana koer uusi vigureid ei õpi.
Sellest tulenevalt – vanad polii-
tikud on hinnatavad oma vara-
semates tegudes, hinnake neid
kriitiliselt ja ärge uskuge tühje
sõnu. Andes toetuse uuele polii-
tikale, annate selge «jah» sõna
ning võimaluse Eestile uuteks
arenguteks.

Kindlasti  peaksid riigikogus
kohalikku piirkonda (Lõuna-
Eestit )esindama ikka koha-
likud inimesed, sest siis on või-
malik ka aru pärida ja lootus,
et selle regiooni asja ka aetak-
se. Mujalt tulnud tuntud häälte-
kogujad ainult käivad korra
nelja  aasta tagant  ennast näi-

tamas, tarka nägu tegemas,
teedele kruusa vedamas,
kohaliku bussiga sõitmas.
Näost paistab nendel  suur
kõiketeadva messiase pilk,
aga tegelikult kumab sealt
läbi almuse paluja ilmet. Ko-
halik mees teab ikka koha-
likke olusid, tunneb piirkonna
muresid ja oskab neile õigeid
lahendusi leida.

Mida luban, olles vali-
tud riigikogusse?

Isiklikult luban rahva-
esindajana käituda ausalt ja
omakasupüüdmatult ning
oma valikutes seada alati
esikohale Lõuna-Eesti ini-
meste soovid ja vajadused.

Teen kõik selleks, et elu
saaks paremaks ja elamis-
väärsemaks ka niinime-
tatud ääremaadel.

Usu, Sinu hääl ja otsus
on kindlaks kaalukeeleks
Eesti saatuse määramisel.
Soovin, et tuleksid kind-
lasti valima.

JAANUS BARKALA
Otepää vallavolikogu esimees,

riigikogu liikmekandidaat nr 962
(Valga-, Võru-, Põlvamaa)

keskus, esimees K. Mägi liikmed
E. Schmidt, A. Tarikas, K. Kir-
bits, A. Kõiv, A.Priks, M. Vi-
igimets, V. Sepp, asendus-
liikmed E. Teder, L. Voolaid; jaos-
kond nr 2 esimees V. Vou, liik-
med S. Ainsoo, L. Haaviste, P.
Pensa, E. Krüünvald, A. Aart
asendusliikmed K. Väär, H.
Matvejeva.
2. Volitati  Valgamaa Omavalit-
suste Liidus Otepää valda esin-
dama vallavanem A. Nigolit ja
volikogu esimees J. Barkalat.
3. Volitati Eesti Linnade Liidus
Otepää valda esindama valla-
vanem A. Nigolit ning määrati
tema asendusliikmeks volikogu
esimees J. Barkala.

ja käsitööesemete jaemüügiks.
2. Otsustati tagastada õigusvas-
taselt võõrandatud Urge maaük-
sus asukohaga Koigu küla Elsa
Kõrrani omandisse; Oru tn 1
maaüksus pindalaga 2682 m²
Jüri Adamsoni omandisse; Jala-
ka maaüksus asukohaga Nüpli
küla Guno Raudheidingu
omandisse; Metsapika maaük-
sus asukohaga Vana-Otepää
küla Jüri Aigro omandisse; Mõt-
sa Pika maaüksus asukohaga
Vana-Otepää küla Kalju Aigro
omandisse.
3. Otsustati tagastada 1/3 mõt-
telist osa hoonete omanikule Rai-
mond Mürkile ja tagastada
maa 2/3 mõttelist osa hoonete
omanikule Valter Einlale asuko-
haga Pikk tn 24 Otepää.
4. Otsustati määrata tähtaeg And-
res Redile, Esmar Naruskile ja
Aime Grossile lagunenud hoonete
kordategemiseks 01.05.2004.
5. Otsustati lubada moodustada
Trommi katastriüksuse piires
uued katastriüksused: Trommi
pindalaga 29,92 ja Iheruse pind-
alaga 21,85 ha.
6. Otsustati aktsiaseltsi Otepää
Veevärk nõukogu liikmete (Il-
mar Haak, Rein Pullerits, Henn
Ruubel) volituste tähtaja lõp-
pemisega lõpetada liikmete voli-
tused ning nimetada nõukogu
uuteks liikmeteks Andres Arike,
Ilmar Haak ja Rein Pullerits.

4. Otsustati esitada maavane-
male taotlus Pilkuse vallamaja
maaüksuse, pindalaga 16,97 ha,
ja Valga mnt 1c, pindalaga 3995
m², valla munitsipaalomandisse
jätmiseks.
5. Kehtestati Sulaoja kinnistu,
asukohaga Pühajärve küla, de-
tailplaneering; Kopli tn 9 kinnis-
tu detailplaneering ja Lipuvälja-
ku, Pärna, Lille ja Virulombi tn
kvartali detailplaneering.
6. Otsustati kehtestada OÜ
Otepää Maamõõdubüroo rendi-
võlga summas 70 000 krooni.
7. Määrati volikogu esimehe J.
Barkala hüvitiseks 7500 kr kuus.
8. Määrati vallavanem A. Nigoli
töötasuks 15 000 kr kuus.

Otepää vallavalitsus müüb 7. märtsil kell 10
raekoja saalis (III k) enampakkumisel
järgnevad kasutatud esemed:

1. Arvutikomplektid (486 ja Pentium koos monitoridega), alghinnad alates
600 kroonist.

2. Printerid sh värviprinterid, alghinnad alates 300 kroonist.

3. Skännerid, alghinnad alates 600 kroonist.

4. Muud seadmed: Panasonicu faksiaparaat, ISDN LAN Modem 3com,
CD kirjutaja HP, alghinnad alates 400 kroonist.

5. Väärispuidust mööblikomplekt, alghind 2000 krooni.

6. Pöördtoolid, alghinnad alates 40 kroonist.

7. Kapid  jm kontorimööbel, alghind alates 100 kroonist.

Enampakkumisel osalemiseks on  tarvis eelnevalt kirjalikult registree-
rida  sekretäri juures.

Kaubaga on võimalik tutvuda ja enampakkumisele registreerida 5. ja 6.
märtsil kell 9 -17 ja 7. märtsil kell 9 - 10.
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Südamlik
kaastunne
abikaasale,
tütre ja poja

perele

EVALD URMI
kaotuse puhul.

Lehte, Alli, Heino, Heljo,
Eduard ja Viive

Avaldame sügavat kaastunnet
abikaasale, lastele ja

lastelastele

MEINHARD KRUUSE
kaotuse puhul.

Õed ja õde perekonnaga

Teatame sügava kurbusega
kalli isa, abikaasa, vanaisa ja

vanavanaisa

MEINHARD KRUUSE
18. II 1913 - 19. II 2003

surmast.

Siiras kaastunne Jüri
Korgile perega ema ja

vanaema

LAINE KORGI
27. II 1923 -15. II 2003

kaotuse puhul.
Pühajärve koolipere

Siiras kaastunne Jüri
Korgile kalli

EMA
surma puhul.

Perekonnad Kulpson ja Mutli
ning Kalle Kikas perega

Meie südamlik kaastunne
Helmale, Annikale ja Agole

ema ja vanaema

AGNES-ELFRIEDE
PEDERI

19. VIII 1920 -10. II 2003

kaotuse puhul.
Voki 7 elanikud

Siiras kaastunne Elmale,
Annikale ja Agole

EMA ja VANAEMA
kaotuse puhul.

Meeli, Jaanika, Alari ja Enn

Südamlik kaastunne Virve
Paali perekonnale ema,

ämma ja vanaema

HELMIINE
VÄÄRMANNI
kaotuse puhul.
Õie, Aili, Enn ja Anne perega

ELJE ALL
10. II 1937 - 9. II 2003

AINO VÄLI
17. I 1924 - 24. II 2003

JEFROSINJE
BOGDANOVA

18. VI 1926 - 17. I 2003

ORVI-EHA TIIMANN
11. VII 1934 - 26. I 2003

Südamlik kaastunne
Mairile kalli

EMA
kaotuse puhul.

EKS Villa kollektiiv

KAUPO HAAK
Mälestame head klassivenda.
Sügav kaastunne omastele.
Klassikaaslased Otepää keskkoolist
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Meie südamlik kaastunne
Ainole poja

TÕNU REIGO
kaotuse puhul.
Naabrid Juulia, Tiiu ja Endel

Mälestame head
naabrimeest

EVALD URMI
ja avaldame kaastunnet

lesele ja lastele peredega.
Perekonnad Hermann, Linnamägi,

All ja Pensa ning EsterAvaldame sügavat kaas-
tunnet meie seast lahkunud

EVALD URMI
abikaasale ja lastele

peredega.
Perek. A. Keldu, E. Keldu, V. Kivi,
I. Kasemets,  R. Peerna, E. Kapp,

M. Urbmets

OÜ SWIMO AUTO Kastolatsi töökojas:
• REMONDIBOKSI  RENT  1 tund/50 kr
 (sisaldab autotõstuki ja tööriistade kasutamist)
• VEOTEENUS  5 – 7 kr/km
• PUKSIIRABI  24 H

Tel 052 55 545  või 54 255

TOIVO PÕLDMA
Keskerakonna
kandidaat nr 210
Helme vallavanem

KÜLLIKI SIILAK
Keskerakonna
kandidaat nr 213
Tartu Tervisekaitsetalituse
direktor

Olen sündinud 1947. aastal
Tõrvas. Lõpetanud olen Patküla
põhikooli ja Tõrva keskkooli.
Tartu ülikooli lõpetasin ajaloo
erialal. 23 aastat olen olnud kutsekeskkooli direktor Järva- Jaanis ja Hel-
mes. 1997. aastal valiti mind Helme vallavanema ametikohale, enne seda
olin 1993. aastast Helme vallavolikogu esimees. Maakogude eksisteerimise
ajal olin Valga Maakogu esimees. Olen abielus, kahe täiskasvanud poja
isa. Vanem poeg on Rahvusooperis solist, noorem on tegev marjakasva-
tusega ja praktiseerib Soome taludes. Olen kolmekordne vanaisa. Vähene
vaba aeg kulub ära talus toimetades. Tegelen maasikate ja mesilastega,
talvel metsas. Olen mälumänguhuviline ja päris korrapärane ristsõnade
lahendaja. Talvel käin võimlas võrkpalli mängimas. Loen meeleldi poliiti-
list kirjandust.

Kandideerisin ka eelmistel riigikogu valimistel samas valimisringkon-
nas ning sain 1035 inimese toetuse. Töötamine koolide direktori ning
omavalitsusjuhina on andnud elukogemust ning  selgelt näidanud kätte
inimeste rõõmud ja mured.

Meil on ilus loodus ja suhteliselt turvaline elukeskkond, kuid samas
vabariigi keskmisest madalam elatustase ja palk. Tihti tuleb tasuva töö
järgi kodunt kaugele minna. Regionaalpoliitika ei ole Kagu- Eestile seni-
ni olnud piisavalt tulemuslik. Vaja on vastu võtta  regionaalarengu sea-
dus. Astmelise tulumaksu rakendamine annaks just Kagu- Eestis tööta-
vatele inimestele arvestatavat palgalisa, samuti miinimumpalga ning tulu-
maksuvaba miinimumi pidev tõus.

Rohkem on piirkonda vaja teadusmahukamat tootmist. Vaja on ra-
kendada tõhusaid abinõusid väikeettevõtluse ergutamiseks ja toeta-
miseks, seda ka põllumajanduses. Otsustavalt on vaja ümber korraldada
omavalitsuste rahastamine. Välja on vaja töötada kohalike omavalitsus-
te tulubaasi uued alused, ühtlasi suurendades omavalitsuste tulubaasi.

 Tuleb tagada koolitoidu riiklik rahastamine põhikooli lõpuni ning toeta-
da seda ka kutsekeskkoolides. Piirkond vajab hästitoimivat hooldusravi-
võrgustikku. Tõkestada on vaja narkootikumide levikut, eriti nende levi-
kut Kagu- Eestisse. Turvalisuse tõstmiseks on konstaabli teenindus-
piirkonna töösse vaja kaasata abipolitseinikud ja kodanikeühendused.

Pension on vaja viia vähemalt 40% tasemeni keskmisest palgast. Otepää
piirkond tuleb välja arendada rahvusvaheliseks suusaspordikeskuseks
kõigi vajalike toetavate struktuuridega. Otepää kui tuntud turismi-
piirkond vajab uuele tasemele tõusuks koostööle põhinevat loomingulist
lähenemist. Püüan leevendada ühiskonna lõhestumist ning süvenevat
vihkamist. Piirkond vajab kõrgendatud huvi ja abi ka valimistevahelisel
perioodil.

Ilmale juhtusin tulema Otepääl,
siis kui nii väikeses linnas oli veel sün-
nitusosakond, mis väidetavalt asus
praeguses Õlletoas. Minu ema töötas
tol ajal sovhoosis Tõusev Elu agronoomina ja hobusega polnud kaugele vaja
minna. Üles kasvasin vanaema ja vanaisa juures Mulgimaal. Lõpetasin Mõi-
saküla keskkooli, kus meid viimases klassis oli vaid 10. Mingil põhjusel valisin
edasiõppimiseks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Valga rajooni keskhaiglast
sai minu esimene töökoht. Alustasin naistearstina, jätkasin peaarstina ja lõpe-
tasin 2000. aasta detsembris AS Valga Haigla juhatajana. Sai valmis väidetavalt
ainuke nn euronõuetele vastav haigla Eesti Vabariigis. Sai läbi üks eluetapp.
Küllap otepäälane mäletab veel aega, kui kõne all oli väikeste kohalike haiglate
kaotamine, küllap mäletab, kui ennastsalgavalt nii tema kui tõrvalane seisis
oma haigla eest. Liiga sageli armastame ja kiidame takka lugulauludele, mis
kostavad kaugemalt, olgu Tartust, Tallinnast või piiri tagant. Taas seisame siin
vabariigi serval valiku ees, kas valida end esindama kena jutuga härrasmeest
Tallinnast, kes lubab rahajoad sunata Valgamaile; meest, kes teeks lapsi ja ra-
baks tööd; meest, kes riigikokku saades annaks kõik regiooni arenguks, ometi
võimaldas tema praegune töökoht seda juba aastaid teha. Valik on igaühe enda
teha, ometi võiks mõelda, kui palju armastab võõras Otepää kupleid, kas on
temale oluline, kuidas kulgeb argipäev siinkandis?

Minul oleks raske lubada laste sündide arvu kasvu või keskmist palka 9000
krooni, olen üsna tavalise tööka eestlase nägu ja tegu. Elu on lihvinud minu tera-
vaid nurki ja muutnud tolerantsemaks, ometi püsin pinnuks silmas paljudel,
soovides muuta, tahta paremat mitte ainult väljavalitutele, vaid meile kõigile.

Elu peab olema elamist väärt ja inimväärne mitte ainult pealinnas, vaid
ka provintsis, kus me tahtmatult elame ja jääme elama. Omal ajal lubasin
oma valijatele Valga meditsiini mülkast mättale aidata. Usun, et tegin seda,
kuid suuresti tänu Keskerakonna toetavale sõnale ja teole. Olen veendunud,
et heatasemeline meditsiiniabi koos tänapäevase sotsiaalhoolekandega peab
olema kodulähedane ja kättesaadav meile kõigile, olenemata rahakoti
paksusest või rootslaste arvamusest.

Kui meile on antud pea, millega mõelda, ja käed, millega tööd teha, miks
me siis neid ei armasta ja eestlase kombel häbelikult mujalt tulnute viisikesi
kaasa ümiseme?

Praegu töötan Tartu Tervisekaitsetalituse direktorina, korraldades kuue
maakonna (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi, Võru) tervisekaitsealast
tööd. Elan Valgas, minu koduaknast paistab Valga haigla, võimalik, et mil-
lalgi leian tööd veel ka seal. Minu peres on kaks last: tütar lõpetamas Tartu
ülikooli ja poeg Valga põhikooli. Mulle on tuttav elu siinkandis ja arvan, et
meie ootused ja lootused ei tohi olla väiksemad vaid seetõttu, et asume vaba-
riigi veerekese peal. Tehkem üheskoos teoks oma head mõtted ja teod.
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Südamlik kaastunne Sulle,
Erna, abikaasa

EVALDI
surma puhul.
Piiri 6 ja Õuna 11 elanikud

Südamlik kaastunne
omastele kalli

EVALD URMI
kaotuse puhul.

Perekond Vahru0ev

Mälestame head naabrit

EVALD URMI
Avaldame kaastunnet

omastele.
Liisa, Arvo, Endla, Harri

Olgu koit Sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.

Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks Sinule.

LAINE KORK
Mälestame ja avaldame

siirast kaastunnet tütrele ja
poegadele peredega.

Endised töökaaslased koopera-
tiivist ja kaubandustöötajate a/ü

Südamlik kaastunne
Mallele ja Evile peredega

EDUARD KAMPMAA
kaotuse puhul.

Otepää postkontori pere

Olgu pärnapuude kohin Sulle
vaikseks saatjaks viimsel teel...

On lahkunud Salumäe talu
peremees

EDUARD KAMPMAA
19. V 1925 - 21. II 2003

Tänu teile, kes tema kur-
badel hetkedel toeks olite.

Omaksed

Töökas ja sõbralik oli Su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind

Südamlik kaastunne
Ernale, Kajale ja Aimarile

peredega

EVALD URMI
surma puhul.

Velly, Herta ning Avo ja Ra
peredega
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Otepää Kinnisvara

Mäe 11
051 58 137
(076)  63 700

www.hot.ee/okv

Anname üürile
3-toalise korteri

Otepää kesklinnas
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E - R  kell 9-16

Info ja kojukutsed
tel 55 774 või 051 56 672
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OÜ MERKER
SOODUSPAKKUMISED!

Kauplus KAKS, Lipuväljak 5

M Ä R T S I S:
• Mustika Mix vahvlitops  2.90 kr
• Gutta multinektar  1 l 10.90 kr
• Kitekat kuiv kassitoit  1 kg 25.90 kr
• Bonux pesupulber 450 g   9.00 kr
• Fairy nõudepesuvahend  500 ml 13.70 kr

TÖÖSTUSKAUBAD, Lipuväljak 22a

• Suur talvekaupade allahindlus

MÜLLERI KELDER
• Saun massaa1ivanniga
E – N 200 kr/h
R, L, P 300 kr/h
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• kuum saun
• hernesupp
• vastlakuklid
• tee

on just see, mida vajate pärast vastlasõitu!

Küsige eripakkumist hotellist Karupesa
telefonil (076)  61 500
e-mail: karupesa@scandic-hotels.ee
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