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Otepää saab FISi ametlikuks
treeningkeskuseks
Eile külastas Otepääd
FISi esindaja Josef
Zenhäusern, et anda
Eesti Suusaliidule üle
allkirjastatud koostööleping ning Otepää
suusamuuseumile Rahvusvahelise Suusaliidu
tunnustus.

Otepää suusamuuseumi juhataja kt Elle Luhtaru kutsub spordihuvilisi
vaatama uut ekspositsiooni «Val di Fiemme MM 2003». Muuseum on
avatud teisipäevast reedeni kell 9-14 ja laupäeval kell 10-13.

Otepää kuulutati ametlikuks
Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) põhjaalade õppetreeningukeskuseks 23. aprillil
Otepää suusamuuseumis toimunud tseremoonial. FIS volitas
Eesti Suusaliidule tunnustust
üle andma Josef Zenhäuserni.
Vastavalt lepingule annab Rahvusvaheline Suusaliit Eesti
Suusaliidule õiguse korraldada
tulevikus Otepääl Tehvandi
olümpiakeskuses õppe-treeninglaagreid
arendatavatele
maadele. Lepinguga kaasnes
Eesti Suusaliidule rahatšekk
300 000 krooni väärtuses kes-

kuse väljaehitamise jätkamiseks.
FISi Solidaarsusfondi esindaja
Zenhäusern viibib Eestis juba teist
korda. Jaanuaris Otepääl
toimunud murdmaasuusatamise
MK ajal külastas ta oma programmi raames ka suusamuuseumi. Muuseumi väljapaneku ja tulevikuplaanide
põhjal esitas ta Rahvusvahelise
Suusaliidu presidendile ettepaneku suusamuuseumi tunnustamiseks.
Nüüd anti muuseumile üle FISi
märgis ja rahatšekk virtuaalsete
ja suusatamist imiteerivate masinate soetuseks. Varem pole FIS
muuseumidele sellist tunnustust
osutanud. Endiste ja praeguste
Otepää tippsuusatajate osavõtul
avati suusamuuseumis uus ekspositsioon «Val di Fiemme MM
2003».
MARE RAID,
EAS/Turismiagentuur
Otepää Turismiinfokeskus

Alanud kevad kutsub koduümbrust korrastama
27. aprillist 4. maini korraldab Otepää vallavalitsus
heakorranädala.
Selle nädala jooksul tuleb
kõikidel hoonete omanikel
oma valdustes kevadkoristus
lõpule viia.
Vallavalitsus paigaldab heakorranädala raames suuregabariidiliste
jäätmete ja koristusprahi kogumiseks Sihvale, Kannistikku, VanaOtepääle, aedlinna ja Otepää linna
turuplatsile prügikonteinerid, kuhu
võib tuua vanu majapidamismasinaid ja muud koduses majapidamises
mittevajalikku.
Konteinerisse ei tohi panna autokumme, ohtlikke jäätmeid (õli, värvid,
lahustid, kemikaalid) ning ehitusprahti.
Tuletame meelde, et oma territooriumi korrastamine on iga majaomaniku/ühistu kohustus. Ootame kõikide
majaomanike aktiivset osavõttu heakorratöödest.
Vanametalli ja autovrakke veab tasuta ära OÜ Swimo Auto, tel 052 55 545.
SILVER ARUJÕE,
valla heakorra spetsialst

neljapäeval
Eesti Post esitles
Kristina Ðmigunile
pühendatud postkaarti
Eile laskis Eesti Post käibele Val di Fiemmes maailmameistriks tulnud Kristina
Ðmigunile pühendatud postkaart-tervikasja (s.o. postkaart, millele on trükitud postmark).
Postkaardil on Kristina oma
nelja võidetud medaliga, margil
on kujutatud Kristina kuldset
finiðit. Postkaardi ja margi on
kujundanud Lembit Lõhmus, fotode autor on Toomas Huik.
EVE AAB,
AS Eesti Post pressiesindaja

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

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

Otepää valgusfoor
taastatakse

Otepää skaudid kutsuvad Otepää elanikke ja külastajaid puhtust hoidma!

Otepää kauniks
Ka tänavu korraldab Otepää vallavalitsus
konkursi «Otepää kauniks», et innustada
majaomanikke oma kodusid korrastama.
Konkurss algab 1. juunil, avalduste esitamise
tähtaeg on 31. juuli. Avalduste blankette saab
vallavalitsusest, turismiinfopunktist ja
Otepää valla koduleheküljelt.
Konkursil osalejatel on võimalus saada
koostöölepingu sõlminud firmadest soodustingimustel hoone korrastamiseks vajalikke
materjale.
Fassaaditööd peavad olema teostatud 1. novembriks. Valmisobjekte hindab vallavalitsuse
poolt moodustatud konkursikomisjon. Konkursi tulemused kinnitatakse hiljemalt 1. detsembriks. Parimatele osavõtjatele annab vallavalitsus välja kolm preemiat suurusega 1000
krooni, kaks preemiat 2000 krooni ja ühe
preemia suurusega 3000 krooni. Info telefonil
55 581.

Palupera vald jätkab igakevadiste
koristustalgutega
Valla koristustalgud on ka tänavu vahetult enne emadepäeva. Sarnaselt eelnevate
aastatega ootame 8. maini vallakodanike
prügiveo tõestusmaterjali möödunud
talveperioodi kohta (prügiveolepingu koopia, prügila maksekviitung, teatis prügi
matmise kohta oma kinnistule). 8. maini
võivad aga kõik vallakodanikud (NB! Ka
need, kes tõestusmaterjali saatsid) registreerida end teenuse saajate nimekirja. Kel
tõestusmaterjali esitada polnud, saavad
registreerida, tasudes eelnevalt vallavalitsusele 50 krooni ettemaksu.
Prügitalgud toimuvad laupäeval, 10
mail. Veoauto hakkab liikuma alates kella 8st. Veel on paras aeg vaadata kriitilise
pilguga üle oma kodu, kelder, trepikoda ja
garaaþ. Otstarbekas on olmeprügi eel-

nevalt veoautole sobivasse kohta toimetada, et autot kola väljatassimise ajal
mitte kinni pidada. Prügi tuleb ise autole
visata, vajadusel pakutakse abi. Liikumistee ja kiirus olenevad registreerunute arvust ja prügi hulgast.
Eelnevad aastad on näidanud, et teenust kasutatakse aktiivselt ja kahele veoautole jätkub vallas tööd terveks päevaks.
Üleskutse korratu ümbrusega hoonete
omanikele: et kohalik omavalitsus ei peaks
hakkama korraldama teie koduümbruse
koristamist teie endi kulul, alustage seda
ise juba täna!
Kõigile head tahet, jõudu ja edu koduvalla korrastamisel!
TERJE KORSS,
vallavanem

Aprilli alguses toimunud liiklusavariis sõideti otsa Otepää
valgusfoori juhtimiskilbile, mis
sai tugevasti kannatada. Tänaseks on süüdlane tuvastatud,
asjaga tegeleb politsei.
Valgusfoor on kavas peagi
töökorda saada, selleks on vaja
tellida uus juhtkilp ning see
paigaldada ja häälestada.

Eesti
Kodukaunistamise
Ühenduse üleskutse
Lumerohke talv on möödas.
Välja on sulanud sügis-talvine
saast, mis on õigele peremehele
kohane likvideerida.
Vesi on allikas. Hoidkem see
puhtana ja kaldad kaunina
alates tillukesest tiigist maailmamereni. Eest Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatus
kutsusb kõiki eestimaalasi
tegema korda kõik veekogud ja
nende ümbrused.

Austatud Puka valla
elanikud!
Olge head ja korrastage oma
kodude ümbrused 15. maiks.
Puka valla päevad ja kevadlaat
toimuvad 17. mail Puka alevikus.
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Otepää valla eelarve kasvab 5 miljoni võrra

Vallavanem Aivar Nigol kommenteerib tänavuse eelarve kujundamise põhimõtteid
Otepää valla 2003. aasta planeeritav eelarvetulu 34,045
miljonit krooni on 15 % suurem
võrreldes möödunud aastaga.

tiste rajamiseks ning korrashoiuks.
jandamiskulude peamine tõus
raha kohta kinnituse saamist
Kavandatud on lõpetada Otepää küla
on tingitud teenuste kallimaavanemalt.
keskasula
spordiväljaku
rekonstnemisest ning elektrienergia
Keskkonnakaitse osas on
rueerimine ja jätkata Pühajärve parhinnatõusust.
30% suurenenud kulutused
gi
spordiväljaku
arendamist.
TegeVõrreldes varasemaga on suuprügiveole. Kulutuste suurenevustoetust saavad: MSK Väike Munarenenud õpilaste siirdumine
mise taga on kavatsus lisaks
mägi (mäesuusatamiseks), Oti
teistesse koolidesse, mida
kevadkoristusele viia läbi ka
Spordiklubi (pallimängudeks ja
näitab teistele omavalitsussügiskoristused, paigaldades
Karupesa Teami arendamiseks), Autele makstavate hariduskonteinerid suurematesse
dentese Otepää filiaal (laske- ja murdkulude tõus. Siin on piisavalt
keskustesse.
maasuusatamiseks), FC Elva (jalgmõtlemisainet volikogule,
Juba eelmisel aastal suurenes
palli treeninggrupile), Otepää
vallavalitsusele ja haridusavalike prügikonteinerite arv –
Spordiklubi (suusahüpete, kahejuhtidele.
paigaldati konteinerid Otepää
võistluse, orienteerumise ning mudelInvesteeringud haridusuue kalmistu juurde, turuplatlennunduse edendamiseks), Otepää
objektidesse moodustavad
sile, täiendavad konteinerid
Motoklubi ja Otepää Tenniseklubi.
peamise osa valla koguinvesPühajärve parki ja randa.
Otepää kultuurikeskuse eelarvesse
teeringute mahust. AugustiParkide ja haljasalade heaon planeeritud kinomehaaniku ja
kuuks peab valmima gümnaakorrasummade suurenemine
puhkpilliorkestri juhi töötasud. Käessiumi spordihoone. Käesole20% võrra on põhjendatav
oleva aasta eelarvest on kavandatud
vaks aastaks on KultuurimiOtepää kui turismilinna heatasustada 10 vallas tegutseva ringinisteerium eraldanud 3,5 milj
korrale esitatavate nõuetega.
juhi töö.
krooni objekti ehitamiseks,
Tänavavalgustuse osas on
Kultuurikeskuse hoone saali revald lisab sellele 2,4 miljonit
kavas asendada uute säästmondiks on
laenuraha.
like lampidega mitmed lõigud
Vana koolihoone huvikooliks
Eelarve
kulud
Koolitare, Kopli ja Pikal
Reümberehitamiseks kulutati
tänaval, samuti rekonstserv
ValitseMajandus ja
Sotsiaalne
möödunud aastal valla
2%
mine 7%
rueerida Hundisoo
keskkonnakaitse 7%
eelarvest 2 miljonit, ka tänavu
kaitse 9%
tootmispiirkonda viijätkatakse töid laenurahaga.
va tee välisvalgusLisaks toetab Kumla komtus.
Kultuur 10%
muun huvikooli rekonstrueeHaridus 61%
Kalmistul on kavas
rimist 100 tuhande krooniga
remontida Hurda tn
ning on lubanud anda materpoolne kiviaed ning
jalid invatualeti ning puuetega
uues osas teostada
laste klassiruumi
võsalõikus ja heakorratööd,
eraldatud 100 tuhat krooVallaeelarve on remondiks. Eessamuti paigaldada juurde
ni, samas on vallavalitsus
märk on 2003.aasprügikonteinereid.
konservatiivne  ta sügiseks valmis
esitanud Hasartmängumaksu nõukogule taotluse
kulud ja tulud on saada hoone teine
Tervishoius on valla eelarvest
saali toolide soetamiseks
võimalik tasuda Otepää valla
korrus ja muusitasakaalus.
ning lava ja fuajee reelanikele Otepää tervisekakool sinna üle
mondiks.
keskuses oldud 10 esimest
kolida. Tööd esimesel korrusel
voodipäeva, selleks on 40 tuh
Lastemuusikakooli ja raamatuning välisfassaadi osas peakkrooni. Tervisekeskuse hoone
kogude puhul on oluliselt suuresid jätkuma 2004. aastal.
remonti toetatakse 60 ja
nenud personalikulud, kuna siiani on
Sotsiaalvaldkonnas valmis
perearstide kommunaalkulude
nende asutuste palgatasemed olnud
möödunud sügisel päevakeskatmist 30 tuhande krooniga.
väiksemad üldisest.
kuse hooldekodu osa, mida
Turismiinfokeskuse eraldis
Haridusele kulub suurim osa valla
majandatakse vallavalitsuse
on jäänud eelmise aasta taseeelarvest. Oluliselt on suurenenud
allasutusena, mistõttu objekmele. Toimunud on infopunkti
personali- ja majanduskulud. Töötasu
ti kulueelarve kajastub valla
töötaja palgatõus.
suureneb riiklike eraldiste arvelt ning
üldises eelarves. Objekt on täiesoov on haridusasutuste ja huvilikult valmis ehitatud ning
Spordile on kokku eraldatud
koolide pedagoogide palgad võrdsusseetõttu kulutusi investeerin100 tuhat krooni enam. Tõustada teiste haridustöötajatega. Maguteks sellel eelarveaastal ette
nud on eraldised spordirajanähtud ei ole.
Toetustest riskirühmadele on
Kulud tuhandetes kroonides, esimeses tulbas 2002. aasta ning teises 2003. aasta planeeritud eelarve
vähenenud riigi poolt eraldatav toimetulekutoetus, mis on
Otepää Raamatukogu
275,1
326,4
KOKKU EELARVE KULUD
28998,3
34045,3
iseloomulik kogu Eestile ning
Pühajärve Raamatukogu
125,0
173,7
Üldised valitsussektori teenused
2183,4
2753,3
peegeldab keskvalitsuse poliiOtepää Kultuurikeskus
389,5
626,4
Vallavolikogu
153,2
214,1
tikat antud valdkonnas.
Otepää Suusamuuseum
101,2
115,8
Vallavalitsus
1959,2
2452,2
Suurenenud on valla poolt anKultuuriüritused
266,5
263,0
Valimised
10,0
0,0
tavad lastetoetused. Lapse
Ajaleht Otepää Teataja
166,8
180,0
Omavalitsusliidud kokku
25,0
35,0
Otepää Maarja Kogudus
50,0
58,7
sündimisel on vallavalitsuse
Maakonna ühisüritused
36,0
35,0
Puhkpilliorkester
21,7
0,0
toetus varasema 1000 krooni
Avalik kord ja julgeolek
92,4
155,5
Kino
22,3
0,0
asemel 2000 krooni.
Politsei
12,4
35,0
Toetus seltsidele
153,5
22475,0
Laenude intresse tuleb tasuda
Rannavalve
80,0
120,5
Haridus
22709,3
22475,0
üle poole miljoni krooni ning
Majandus
1800,0
2368,7
Lasteaed Pähklike
1616,1
1870,4
laene tagastatakse 1,3 miljonit.
Valla teed
540,0
990,0
Lasteaed-taastusravikeskus Võrukael
1133,0
1291,7
Reservfond ettenägemata kuluTurismiinfopunkt
215,5
1995,0
Pühajärve Lasteaed
185,9
245,6
tuste katteks on 760 tuhat
Arendusprojektid
250,0
997,5
Otepää Gümnaasium
7747,1
8989,2
krooni.
Ehitus-,majandus ja planeerimisteenust.
794,5
997,5
Hariduse investeeringud
8800,0
6425,0
Keskkonnakaitse
1520,5
1050,0
Pühajärve Põhikool
2751,6
3058,1
Kokkuvõttena napib vaatamaPrügi vedu
70,0
100,0
Õpilasveo eriliinid
390,0
420,0
ta eelarve mahu suurenemiseParkide ja haljasalade heakord
760,0
950,0
Hariduskulud teistele omavalitsustele
85,6
175,0
le raha vajalikeks investeerinPõhjavee kaitse programm VIP-projekt
690,5
0,0
guteks, eriti vallateede ja
Sotsiaalne kaitse
2818,2
2488,9
Elamu- ja kommunaalmajandus
1046,2
1101,4
haridus- ning kultuuriasutuste
Päevakeskus-Hooldekodu
802,7
802,5
remondiks.
Elamud
17,0
21,0
Toimetulekutoetus
1050,0
834,0
munitsipaalvara rentimisest
(vallavalitsuse hoone renditulu) gümnaasiumi majutusteenusest, Otepää Teatajas kuulutuste avaldamisest jms.
Varade müügist
Eelarve tulud
on kavandatud
Füüsilise isiku
saada 600 tutulumaks 27%
hat krooni.
Maamaks 5%
Kaup
Kavas
on
ade
Toetused riigilt 62%
ja
te
müü
müüa muugist 4 enuste
%
sikakooli
h o o n e ,
Pilkuse kinnistu,
Riigieelarvest eraldatavad
Pühajärve tee 9 pool kinnistut.
summad jagunevad vastavalt:
Tulu varadelt tuleb vee eritoetusfond 7,018 milj, eraldis
kasutusest ja loodetavast jahiharidusasutustele 7,172 milj,
rendist vallas tegutsevatelt jalasteasutushiseltsidelt.
te pedagooSuurima osa valla
gilise perKulu poolelt on eelareelarve tulust
sonali, huvesse planeeritud üldine
moodustavad
vikoolide
munitsipaaltöötajate
toetused riigiõpetajate
töötasude tõus 7% ja riieelarvest, teise
ja kultuurigieelarvest rahastatatöötajate
vate pedagoogide palosa annab füüsipalkade
lise isiku tulumaks gatõus 8%.
ühtlusVallavalitsuses koondatamiseks 348 tuh, tasuta kooliti ühe raamatupidaja ning tehlõunaks 423 tuh, toimetulekunik-inspektori ametikohad
toetuseks 834 tuh, valla teede
ning lepinguliselt võeti tööle
korrashoiuks 340 tuh ning
ehitusinsener (see ametikoht
Otepää gümnaasiumi spordioli viimased kaks aastat täitsaali ehituseks 3,5 milj krooni.
mata). Vallavalitsuse osades
Füüsilise isiku tulumaksu
ruumides viiakse läbi saniplaneerimisel on aluseks võetaarremont ning soetatakse
tud möödunud aasta tegelik
mõnesse kabinetti uus mööbel.
laekumine, mis teeb selle tulu
Valla majanduses on teede
tõusuks 19% võrreldes eelneva
hoolduseks planeeritud 650
eelarveaastaga.
tuhat krooni (talihoole, greiderMaamaks on planeeritud
damine, aukude lappimine, toleelmise aasta tasemel.
mutõrje). Juba praegu on selge,
et antud summa on selgelt
Reklaami ja kuulutusemakebapiisav, kuna tänavune talv
su suurenemine on planeeritud
oli pikk ja lumerohke, mistõt50%, võttes aluseks 2002. aastu on talihooldeks kulunud ligi
ta vastava laekumise.
kaks korda suurem summa.
Kaupade ja teenuste müüPuudujäägi katmiseks otsigist on plaanis saada tulu ligi
takse lahendust.
poolteist miljonit krooni. Need
Vallateede remondiks on kaon tulud vallavalitsuse kantsevandatud riigieelarvest 340
lei tasulistest teenustest (ehituhat krooni, remonditavate
tuslubade ja kauplemislubade
teede loetelu vaadatakse vallaväljastamine, paljundus, allvalitsuse poolt üle pärast riigi
kirjade tõestamine jms),

Veemajandus kokku
Tänavavalgustus
Kalmistud kokku
Avalikud tualetid
Tervishoid
Otepää Tervisekeskus
Pühajärve velskripunkt
Toetus perearstidele

0,0
835,0
136,1
58,1
43,5
30,0
13,5
0,0

Vabaaeg,kultuur ja religioon

2959,5

Spordirajatised
Spordiorganisatsioonid
Lastemuusikakool
Spordiüritused

50,0
462,0
777,9
98,0

0,0
800,0
188,4
92,0
149,0
100,0
19,0
30,0

3510,6
449,5
449,5
903,6
127,5

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

Koolitoetus
Riskirühmade toetused
Lastetoetused
Eraldised hoolekandeasutustele
Sotsiaalkorterid
Sotsiaalamet

250,0
80,0
90,0
320,0
19,0
206,5

Tegevuseelarve kokku

35173,0

Intressikulu võetud laenudelt
Laenude võtmine
Laenude tagastamine muudele residentidele
Muutus kassas ja hoiustes
Muud kuluobjektid
Reservfond

476,5
-7000,0
573,1
-595,3
3,0
368,0

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

80,0
80,0
110,0
31,0
31,0
211,4

36052,4
571,7
0,0
1323,1
-4661,9
0,0
760,0
Trükk:

Telefon
(07) 362 119

Otepää vallavalitsus ootab
7. mail kell 17
vallarahvast
kultuurikeskusesse

RAHVAKOOSOLEKULE
Järgmine
Otepää
Otepää
kirikukoor
kutsubTeataja
vanu jailmub
uusi lauljaid
laulma 29. 22.
septembril
mail kell 12.30
kirikumõisas.
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Vaata Maailma projekt toetab
interneti kasutamist
Vaata Maailma on Eesti ettevõtete
ja riigi koostöös sündinud suurprojekt,
mille eesmärgiks on oluliselt suurendada internetikasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja
riigi konkurentsivõimet Euroopas.
Vaata Maailma projekti algatasid
kümme Eesti juhtivat ettevõtet:
Hansapank, Eesti Telefon, EMT, Eesti
Ühispank, IBM, Oracle, Microlink, Starman, IT Grupp ja BCS. Firmad investeerivad kolme aasta jooksul internetiseerimisse rohkem kui 250 miljonit
krooni, et koos riigiga viia Eesti internetikasutajate osakaal kolme aastaga
Soomest mööda.

Ligipääs internetile
Vaata Maailma olulisteks eesmärkideks on jätkata avalike internetipunktide loomist; otsida võimalusi koduarvutite internetiühenduse hinna alandamiseks; kaasata tööandjaid,
et koduarvuti jõuaks rohkematesse
perekondadesse.
OT levipiirkonnas on viimasel paaril
aastal Vaata Maailma toetusel loodud
internetiühendused Otepää, Puka, Kuigatsi, Pühajärve, Nõuni ja Aakre
raamatukogudesse. Paari aastaga on
märgatavalt suurenenud kõigi internetiühenduste kiirused ning oluliselt
langenud kuutasud. Seda kõike on võimaldanud AS Eesti Telefoni poolt kasutusele võetud kaasaegne ADSL tehnoloogia. Praegu on piirkonnas ADSL
püsiühenduste võimalused Otepääl,
Sihval, Pukas ning alates sellest
nädalast ka Nõunis; juba lähiajal
avaneb taoline võimalus Aakres.
Huviliste tekkimisel on edaspidi uue
tehnoloogia kasutamine ka väiksemates asumites mõeldav. Nimetatud
piirkondades on lisaks raamatukogudele kiired internetiühendused
koolides-vallamajades-ettevõtetes

Tasuta arvutikoolitus
Otepääl Lipuväljak 14
3.-4.
22.-23.
7.- 8.
12.-13.
28.- 29.

mail kell 10
mail kell 17
juunil kell 10
juunil kell 15
juunil kell 10

tel 050 44 916 (õp Reet Dalberg)
ning järjest enam ka paljudes kodudes.
Kokku on Valgamaal ligi 600 interneti püsiühendust, mis kõik suubuvad
võimsasse 1-gigabitise läbilaskevõimega andmesideringi.
ADSL levipiirkonnas on lauatelefoni
kasutajail enamasti võimalus alates
345kroonisest kuutasust ning Atlas
ADSL stardikomplekti soetamisel isegi ilma liitumistasuta koju kvaliteetne
internetiühendus saada. Huvi korral
võib lähemalt uurida www.atlas.et.ee
või helistada ööpäevaringsele tasuta
kliendiinfo telefonile 165.

Koolitus uutele kasutajatele
Uusi internetiühendusi pole mõtet
luua, kui selle kasutajaid ei ole. Sestap
on Vaata Maailma teiseks oluliseks
eesmärgiks uute kasutajate koolitamine. Kui tänapäeval saavad noored
juba koolis või isegi lasteaias arvutikasutamise algtõed selgeks, siis Vaata Maailma eesmärk on koolitada ka
eakamaid inimesi. Harvad pole näited,
kui arvutikoolitusele tulevad ka 6070aastased inimesed ning saadud oskustega võivad nad juba varsti iseseisvalt avalikes internetipunktides oma
pangatehinguid toimetada, uudiseid
lugeda või näiteks kaugel olevate laste
ja lastelastega e-kirjavahetust pidada.

Otepää valla planeeringud
• Otepää vallavalitsus teatab, et 19.03.2003 korraldusega nr 2-4/159 võeti vastu Otepää vallas Otepää
linnas Linnamäe kvartali detailplaneering.
Planeeritav maa-ala asub Otepää linnas Valga mnt ja
Linnamäe vahelisel ~ 10 ha suurusel maa-alal. Detailplaneeringu eesmärk on krundijaotuskava koostamine
olemasolevate ja kavandatavate maaüksuste piiride ja
sihtotstarvete täpsustamiseks, sooviga taotleda planeeritav maa-ala munitsipaalomandisse. Planeeringuga nähakse ette Valga maantee punaste joonte määratlemine.
Planeering koostatakse vähendatud mahus st. koostatakse krundijaotuskava. Linnamäe kvartali detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.aprillist 5.maini
Otepää vallavalitsuse sekretariaadis.
Avalik arutelu toimub 15. mail kell 15 Otepää vallavalitsuses.
• Otepää vallavalitsuse 10.04.2003 korraldusega nr 24/215 algatati Otepää linnas Munamäe tn 4 kinnistu
omaniku Aivar Palumäe avalduse alusel Munamäe tn
4 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse ala
määramine.
• Otepää vallavalitsuse 17.04.2003 korraldusega nr 24/237 algatati Otepää linnas Valga põik 2 kinnistu
detailplaneering. Planeeringu tellija on OÜ Viking
Varad ja eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine,
ehitusõiguse määramine ning servituutide vajaduse
väljaselgitamine.
• Otepää vallavalitsuse 17.04.2003 korraldusega nr 24/238 algatati Otepää vallas Sihva külas Saare Puhkemaja kinnistu detailplaneering. Planeeringu tellija
on OÜ Saarememmed ja planeeringu eesmärk on välja
selgitada ehitusõiguse ala määramise võimalikkus
ning servituutide vajaduse väljaselgitamine.
• Otepää vallavalitsuse 17.04.2003 korraldusega nr 24/240 algatati Otepää vallas Kaurutootsi külas Soovere kinnistu detailplaneering . Planeeringu tellija
on Indrek Tiido ja eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ala
määramine ning servituutide vajaduse välja selgitamine.
AIRE PRIKS,
Otepää vallavalitsuse maanõunik

Ja seda täiesti tasuta!
Lisaks olemasolevatele avalikele
internetipunktidele on näiteks Otepää
vallal kavas koostöös aktiivsete külavanematega peagi avada taolised
internetipunktid Kannistikus, Vokil,
Vana-Otepääl ja Pilkusel.
Aasta eest alustatud Vaata Maailma koolitusprojekti eesmärgiks on
koolitada Eestis kahe aasta jooksul
100 000 inimest, kes seni ei ole arvuti
ega internetiga kokku puutunud.
Praegu töötab üle Eesti 219 õpetajat
185 klassis, millest 17 on spetsiaalselt nende kursuste jaoks loodud.
Suhtarvult on kõige kaugemale jõudnud piirkonnad, kus koolitusega kõige
varem alustati: Pärnumaal on koolitatud 6,2%, Järvamaal ja Valgamaal
5,1% ning Ida-Virumaal 4,7% rahvastikust. Uuring näitab, et pea 60% kursuse lõpetanutest on hakanud hiljem
internetti kasutama. Vaata Maailma
kursuste raames tutvustatakse muuhulgas ka ID-kaardi ja digitaalallkirja
kasutamise võimalusi.
Viimasel ajal on kasvanud ettevõtete huvi saata kursustele oma
töötajaid. Samuti on mitmed ettevõtted loonud oma töötajaile interneti
kasutamise võimaluse. Ja seda just
töötajaile, kes oma töö iseloomu tõttu
internetiühendusega arvutit ei kasuta.
Tasuta koolitusele registreerimiseks tuleb helistada telefonil (0)
669 6222 ja valida pakutavate koolituskohtade ja aegade hulgast sobivaim. Registreerimisel on vaja teatada oma nimi, telefoninumber ja isikukood.
Rohkem infot projekti ning gruppide
registreerimise kohta leiab aadressil
www.vaatamaailma.ee/koolitus.
AIN KRUUSMAA,
Eesti Telefoni kliendihaldur

Tu t v u s t u s

Märt
Kunnus,
Otepää valla projektijuht:
Alates 1.aprillist olen Otepää valla uus projektijuht. Minu ülesanneteks on arengukavaga tegelemine, projektide koostamise
koordineerimine ja muu kohaliku elu arendamisega seotud tegevus. Olen sündinud LääneVirumaal Uhtnas, aga suurema osa elust
elanud Palamuse kandis. Olen lõpetanud Palamuse O.Lutsu nimelise gümnaasiumi. 1997.
aastast olen Tartu ülikooli inimgeograafia eriala üliõpilane. Garri Raagmaa juhendamisel
olen keskendunud regionaalse arengu planeerimisele. Olen hingelt maapoiss ja kohaliku elu
arendamine on minu jaoks oluline tegevus.
Praktilisi kogemusi selles valdkonnas olen
omandanud Räpina linna ja valla ühist arengukava koostades. Lähiajal on kavas ette võtta Otepää arengukava uuendamine.
Loodan ennast kiiresti ja põhjalikult Otepää
eluga kurssi viia.
Kõik mõtted ja ideed oodatud!
Vastuvõtuaeg kell 13-16,
kabinet 206 Otepää vallavalitsuses.
mart.kunnus@otepaa.ee, (079) 55 581, 051 13 818

Tu t v u s t u s

Algamas on väikelaevade ülevaatus

Sõude- ja mootorpaatide ülevaatust alustame mais vastavalt ülevaatuse graafikule. Esmasele ülevaatusele kuuluvad
kõik registreeritavad väikelaevad: mootorpaat, sõudepaat, kummipaat alates pikkusest 2,5 m juhul kui kasutatakse mootorit,
lihaste jõul liikuv väikelaev alates 4 m.
Väikelaeva ülevaatus teostatakse:
1. omaniku vahetusel.
2. alla 10aastastel väikelaevadel iga 3 aasta järel.
3. üle 10aastastel väikelaevadel iga 2 aasta järel.
Peale esmase ülevaatuse läbimist ei kuulu 7 m aerupaadid ning ning kuni 10 KW e 13,6 HJ abimootoriga paadid
järgnevale ülevaatusele. Erakorraline ülevaatus tehakse
peale puuduste avastamist, kui on tehtud vastav märge
väikelaeva tehnilise ülevaatuse raamatus.
Peale ülevaatust tuleb väikelaev registreerida Väikelaevaregistri Tartu registritalituses. Tartu Väike-Turu 4 tel (07) 302
620. Esmaspäevast neljapäevani kell 18 – 12 ja 13 – 17, reedel
8 –12 ja 13 -16.
Väikelaeva registreerimine maksab 300 krooni. Ülevaatuse tasu mootorpaadil ja sõudepaadil kogupikkusega kuni
7 m 5 krooni jooksev meeter ja kogupikkusega 7-9 m 10 krooni jooksev meeter. Lisandub vanusekoefitsient.
Sel aastal väikelaevade ülevaatuse eeskirjad samad kui
eelmisel aastal, päästevahendid, pürotehnika ja tulekustuti vaatab inspektor üle paadi ülevaatusel. Registreerimata
väikelaeva omanikku võib trahvida kuni 20 päevapalga ulatuses 1060 kr.

Ülevaatuse graafik
20. mail Pühajärvel:
kell 10 Kolga sadamas
kell 14 paadilaenutuses.
15. mail:
kell 12 Kaarna Pikkjärvel Jantsikese talu juures
kell 15.30 Väiksel Emajõel Laatre jõe maanteesilla juures
Graafikuväliselt toimub väikelaevade tehniline ülevaatus
eelneva kokkuleppe alusel. Piirkonda teenindab väikelaevade vaneminspektor Vambola Sulg, kontakttelefon (078)
21 080 või 050 20 750.
Alates 22. maist igal neljapäeval täiendav ülevaatus
Pühajärvel paadilaenutuse juures kell 10-14.
VAMBOLA SULG,
Veeteede Ameti MOT väike- ja siseveelaevade osakonna
Tartu piirkonna vaneminspektor

Peeter Aunapu,
Otepää valla ehitusspetsialist
Peeter Aunapu on sündinud 19.augustil 1960
Põlvas. Eriala omandas ta Tallinna Ehitus- ja
Mehhaanikatehnikumis. 1997. aastast on
Peeter Aunapu OÜ Otepää Reiter tegevdirektor.
Otepää vallas on ta lepinguline töötaja, tegeleb ehitusjärelevalvega, ehitus- ja kasutuslubade väljastamisega, projekteerimistingimuste väljastamisega ja haldab Otepää valla
ehitusregistrit.
Peeter Aunapu vastuvõtupäevad Otepää
vallavalitsuses on teisipäeviti ja reedeti.

Info
Arvutikursused algajaile
Teisipäeval, 22.aprillil algas Pühajärve koolis arvutikursus algajaile. Kümnele huvilisele
jagab algteadmisi õpetaja Peeter Kangur. Kursuse korraldas ja seda ka rahastab Otepää vallavalitsus, tulles vastu nende kohalike elanike
soovile, kel muud võimalused arvutioskuste
omandamiseks puuduvad. Osavõtjaile on kursus
tasuta. Teadmisi kogutakse neljal teisipäeval,
kokku 8 tundi.

Noored otsivad tööd
Kõik, kes vajavad suvel abitööjõudu ja pakuvad
tööd noortele vanuses 12-16a, võivad tööpakkumise esitada Otepää noortekeskusesse Virulombi 2 või helistada tel55 212, 051 27 248, noorsootöötaja R.Pill.

Marutaudivastane vaktsineerimine
27., 28. aprillil kell 10 – 12 Pikk tn 2.
27. aprillil kell 12.30 aedlinna kaupluse juures.
Info 053 934 397 Kaja Väärsi, Otepää valla veterinaararst
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Puka valla päevad
ja kevadlaat
toimuvad 17. mail Puka alevikus.

Aakre – Puka jooks
Neljapäeval, 24. aprillil toimub Aakre – Puka jooks (ca 8
km), noortele (ca 2 km).
Start Aakre lasteaed-algkooli värava juures kell 17, noorte start Rebaste ristist. Finiš
Puka rahvamaja juures. Vanuseklasside parimatele diplom ja meene.
Info telefonil 051 16 879,
(076) 69 412.

Disko Nõunis
26. aprillil algusega kell 21
toimub Nõuni kultuurimajas
lustakas retrodisko. DJ Ivo
Lani. Kaasa lööb Contra ehk
Margus Konnula. Pilet
eelmüügist 30 krooni, peo
õhtul 50 krooni. Eelmüük
Nõuni kultuurimajas, Nõuni
kaupluses ja Hellenurmes
Ööbikuoru kaupluses.
Info telefonil (076) 57 443.

Karateklubi kutsub
Otepääl tegutseb karateklubi Kumade (Karukäpp),
mille asutajaks on Margo
Kaljuvee.
Karate eeldab vaimset,
hingelist ja füüsilist treeningut. Karate kui spordiala sobib kõigile, olenemata vanusest ja soost. Kõiki karatest
huvitatuid oodatakse laupäeviti ja pühapäeviti Otepää gümnaasiumis kell
10.30-13.30 ning lasteaias
Pähklike kolmapäeviti kell
17-19 toimuvatele karateklubi Kumade treeningutele.
Julget pealehakkamist!

Mäesuusatajad: (I rida vasakult) Viljar Raidmets, Siim Kalda, Karl Siim, (II rida vasakult) Kaspar
Külm, Liis Kalda, Liis Vasemägi, Kerttu Siim, Priit Ahven.

Mäesuusatajate talvised tulemused
Teeme kokkuvõtte mäesuusaklubi Väike Munamägi järjekordsest, klubile 13. hooajast.
Sellel talvel toimusid
treeningud Väikesel Munamäel, Tehvandi slaalomimägi
ei töötanud, sest hakati ehitama uut hüppemäge.
Järgmisel talvel on Tehvandil uus istepinkidega tõstuk
ja paremad treeningtingimused. Enamuse võistlusi korraldasime Kuutsemäel ja
Väikesel Munamäel.
Täname mõlemat mäesuusakeskust, kes võimaldasid
meil võistlusi korraldada.
Treeningust osavõtt oli tavalisest väiksem, kuna enamus õpi-

lasi on gümnaasiumi lõpetamas, algajaid oli aga treenimas
juhuslikult.
Selle aasta Eesti meistrid nii
slaalomis kui ka suurslaalomis
olid Indrek Taukar ja Liis
Vasemägi. Möödunud aasta
parim mäesuusataja Kerttu
Siim ei saanud kahjuks raske
haiguse tõttu võistlustel osaleda.
Parimad Eesti juuniorid olid
Karl Siim, Kaspar Külm ja Viljar Raidmets. Noortemeistriks
C-klassis tulid Hendrik Kutsar,
Sven Schneeberg ja Marju Meema; B-klassis Magnar Orasson
ja Martin Meema; A-klassis
Kaspar Trumsi, Siim Anton ja

Liis Kalda.
Kuna mäesuusaklubis on toimumas põlvkonnavahetus, siis
teadaanne lapsevanematele, kes
on huvitatud oma 7-10 aastaste
laste treenimisest mäesuusaklubis: palume aegsasti registreeruda treener Peeter Siimu telefonil
051 34 877. Viisteist paremat
õpilast saavad varustuse treenimiseks klubist. Meie eesmärgiks on jõuda rahvusvahelistele võistlustele. Senini oleme
käinud noorte FISi võistlustel
Itaalias, Sloveenias, Andorras,
Prantsusmaal, Tðehhis, Soomes
ja Rootsis.
PEETER SIIM,
klubi juhatuse esimees,
treener

Otepää Õhujõudude edukas hooaeg
Talv on tänaseks läbi ja lumelaudurid on oma hooaja lõpetanud. 19.aprillil selgitati Põlvas
välja hooaja parimad lumelaudurid. Lumelauaklubide arvestuses võitis esikoha lumelauaklubi Otepää Õhujõud. Individuaalarvestuses olid parimad Mark Duubas, Mario Visnap ja Mihkel Toom, kes kõik
esindavad lumelauaklubi
Otepää Õhujõud.
Sel hooajal osaleti mitmetel
rahvusvahelistel võistlustel,
kus võideti ka auhinnalisi kohti. See näitab, et meie ettevalmistus on täkkesse läinud
ja oleme valmis osalema järgmisel hooajal FIS maailmakarikasarja osavõistlustel.
Täname sponsoreid, kes
toetasid meid sellel edukal
hooajal.
HENDRIK VESI,
Otepää Õhujõud

Mihkel Toom hüpet sooritamas.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
kutsub koolinoori loodusega suhtlema
Fotograafiapäevad
Kui oled 13-15aastane, omad isiklikku fotokaamerat ja oled tõsiselt
huvitatud loodusfotograafiast, siis
oled just oodatud juunikuus korraldatavatele kahepäevastele fotograafiapäevadele. Juhendajaks
on tunnustatud loodusfotograaf,
korraldajaks Vapramäe-VellavereVitipalu Sihtasutus. Huvilistel
palume ühendust võtta maikuu

lõpuni tel: (07)455 491; 052 54 172
või e-mailil sihtasutus@vvvs.ee.
Grupi suuruseks kuni 13 inimest,
seega kiirematele reageerijatele
koht tagatud!

Loodusteemaline
joonistusvõistlus
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutus kuulutab selle aasta
kevad-suveks välja loodusteemalise joonistusvõistluse «Mis mulle
meeldib või ei meeldi mind ümbritsevas looduses». Joonistus-

võistluse töid hinnatakse kolmes
vanuseklassis: 5-6aastased; I-IV
klass ja V-IX klass. Iga vanuseklassi parimatele auhinnad!
Loodusteemalisi joonistusi saab
esitada aadressile Voika 23, 61 601
Nõo kuni 22. septembrini.
Täpsem teave telefonil: (07) 455
491; 052 54 172 või koduleheküljel
http://www.vvvs.ee/uudised/

Esseevõistlus
Esseekirjutamise võistluse teemaks on «Miks on vaja kaitsta loo-

dust?». Võistlustöid hinnatakse kahes vanuseklassis: I-IV klass ja VIX klass. Parimaid töid autasustatakse!
Esseede saatmise viimane tähtaeg on 22. september. (VapramäeVellavere-Vitipalu Sihtasutusele,
Voika 23, 61 601 Nõo)
Täpsem teave telefonil: (07) 455
491; 052 54 172 või koduleheküljel
http://www.vvvs.ee/uudised/
Fotograafiapäevade, joonistusvõistluse ja esseekirjutamise
võistluse läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

August Pruuel Otepää 103
Hilda Ilves Otepää 96
Ella Klink Räbi 92
Ida Jaagumets Puka 91
Hilda Õigus Otepää 90
Leida Soots Otepää 88
Nikolai Mihno Aakre 87
Helju Konnov Otepää 86
Endla Terve Neeruti 86
Hermann-Johannes Saul
Vaardi 86
Õie Moros Otepää 85
Armilde Ese Otepää 84
Linda Kalm Kääriku 84
Endla Kurik Pedaste 84
Marta Lätte Pühaste 84
Hilda Peterson Otepää 83
Õie Malinina Puka 83
Asta Käärik Otepää 82
Helmi Saar Tõutsi 82
Sofia Virolainen Otepää 82
Hilja Lajal Otepää 81
Endla Reimann Mäelooga 81
Laine Roolaan Nõuni 81
Sergei Mägi Puka 81
Aino Kotkas Sihva 80
Siegfried Lasting Otepää 80
Linda Saar Otepää 80
Harri Johanson Ruuna 80
Valdeku Paapstel Puka 80
Maie Noormets Otepää 79
Nikolai Talumäe Otepää 79
Raimond Kirm Neeruti 79
Marta Mõistus Nõuni 79
Aino Joosepson Otepää 78
Ilme Juur Otepää 78
Lilli Kivimaa Otepää 78
Eduard Liljental Otepää 78
Arnold Vilde Otepää 78
Karin Võsu Otepää 78
Rudolf Tuvi Aakre 78
Asta Kutsar Otepää 77
Aino Ojaste Koigu 77
Sulev Puiestee Kassiratta 77
Olev Terve Otepää 77
Sinaida Plaat Puka 77
Erna Sokk Soontaga 77
Asta-Alice Mägi Pühaste 77
Ellen Märtson Aakre 77
Hilja Kruus Vana-Otepää 76
Manivald Kutsar Sihva 76
Osvald-Aleksander Lomp
Otepää 76
Lonni Nurmoja Otepää 76
Luile Muld Otepää 75
Osvald Puurits Pühaste 75
Aino-Antonina Pehk Puka 75
Aleksis Korila Pilkuse 70
Heldur-Mihkel Linnamägi
Otepää 70
Laine Orav Nüpli 70
Endla Teder Otepää 70
Martin Terve Otepää 70
Linda Ott Nõuni 70
Aita Luik Rebaste 70
Vello Herm Puka 70
Anne Kahk Otepää 65
Niina Mõttus Ilmjärve 65
Mall Retsnik Otepää 65
Eha Vuks Otepää 65
Valdur Värk Otepää 65
Jaan Kroonberg Palupera 65
Jaan Kadaja Komsi 65
Maimu Tuvi Aakre 65
Lilli Odrak Kuigatsi 65
Mare-Anne Mõts Arula 60
Helle Vedder Otepää 60
Eeri Väljaots Aakre 60
Karmen Johanson Kuigatsi 60

Sünnid
CHRISTELLA VÕSU 3. aprill
JANAR KARAšK 11. aprill
GYNETHY RAUDSIK 16. märts
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Kultuuriüritused

Nutikad
matemaatikud
pälvisid Valgas
auhinna

25.- 26. aprillil laulukonkurss
«Viis viimast» Otepää gümnaasiumis.
26. aprillil kell 18 raekoja saalis ansambli Re-la-mi kevadkontsert.
26. aprillil kell 20 Pühajärve hotelli pubis ansambel Hea Story
27. aprillil kell 14 Valga muuseum tuleb külla! Otepää
Lammas galeriis avatakse näitus «220 aastat Valga maakonda. Otepää kihelkonna
ajalugu...». Isamaalisi laule
segakoorilt Rõõm.
11. mail kell 13 kultuurikeskuses suur emadepäevakontsert.
17. mail kell 19 kultuurikeskuses operett «Onupoeg
Bataaviast» Estonia operetitrupi esituses.
23. mail kell 17 kultuurikeskuses
«Laulame neid laule jälle».

Otepää kevadlaat
Otepää kevadlaat toimub
laupäeval, 17. mail algusega
kell 9 aiandusmaja ees platsil.
Müügil rikkalikus valikus
lille- ja köögiviljataimi ja istikuid, viljapuid ja põõsaid,
toidu- ja tööstuskaupu, aiatööriistu, väetisi, taimekaitsevahendeid. Ostetakse vaha
ja vahetatakse vaha vastu
kunstkärgi. Müügil ka tibupojad. Einelaud, meeleolumuusika. Käsitööde näitus.
Tulge Nuustaku kevadlaadale nii müüma kui ostma.
Infot laada kohta saab tel 55
537 ja 55 418.

Otepää AMSi teated
1. Palume kõiki seltsi volinikke
ja liikmeid laupäeval, 26. aprillil kell 9 aiandusmaja juurde
heakorratalgutele. Talgulistele
kaetakse ka kohvilaud.
2. Veel on üksikuid vabu kohti
ekskursioonidele Kagu- Eestisse ja Tallinna.
• Kagu-Eestisse sõidame 12.
juulil: külastame auhinnatud
aedu Haanja- ja Põlvamaal,
Räpina aiandustehnikumi ja
Karilatsi talurahvamuuseumi.
Tallinna sõidame 2. augustil:
külastame näidisaedu Meriväljal, kindral Johan Laidoneri muuseumi Viimsis, Pirita
kloostrit, Tallinna botaanikaaeda ja Rocca al Mare vabaõhumuuseumi.
Infot annavad Aili Konts
(Pikk 26, tel 55 537) ja Manivald Milk (Piiri 14 tel 55 418).

Noorimad lauljad peale lauluvõistlust oma juhendajatega. Vasakult õpetajad Merike Allik, Anneli
Teder ja Varju Teder. Nende ees vasakult Marili Vihmann, Teele Juske, Triinu Sala, Keit Kalk ja
Marit Mõts. Esireas vasakult Eliise Hõrak, Laura Danilas ja Laura Kriisa.

Piirkonna lauluvõistlus tõi lavale
mitmeid pärle
Pühadeaegsel laupäeval kõlas
Otepää kultuurikeskuse vastvärvitud saal rõõmsast lastelaulust – piirkondlikul «Laulukarusselli» eelvoorul selgitati parimad, kes lähevad Valga maakonna laste lauluvõistlusele
«Valgamaa laululaps 2003».
Maakondliku lauluvõistluse võitjad saavad omakorda võimaluse
osa võtta üle-eestilisest «Laulukarussellist» tuleval aastal.
Otepääl toimunud võistulaulmine kuues vanuserühmas tõi
kokku 32 laululast Puka, Palupera ja Otepää vallast.
Noorimatest (3-4a) oli þürii arvates parim Laura Kriisa
(juhendaja Varju Teder), järgnes
Eliise Hõrak. 5-6aastaste seas
tunnistati parimaks samuti
Varju Tederi laululaps – Keit
Kalk, teine oli Laura Danilas ja
kolmas Marit Mõts.
Järgmises, 7-9aastaste vanuserühmas saavutas napi võidu
Teele Juske (juhendaja Merike
Allik) Marili Vihmanni ees, kolmanda koha diplomi sai Triinu
Sala.
Suurima osavõtjate arvuga
10-12aastaste rühmas edestas

teisi ülekaalukalt Hanna Nõgel
(kõrval fotol
koos juhendaja
Leelo Kapiga),
kes
laulis
«Helisevast
muusikast»
tuttava «Minu
lemmikud».
Teise koha
saavutas
Helen Aluvee
ning kolmanda
Allar Ostrak.
Kahe vanema vanuserühma parimate väljaselgitamisel nägi þürii tõsist
vaeva – mõlemas grupis oli tugevaid, juba väljakujunemisjärgus
lauljaid. Piirkonna lauluvõistluse korraldaja, kultuurikeskuse juhi Laive Poska hinnangul võinuks nii mõnegi neist
juba «Kaks takti ette» konkursile
saata.
Pingsas rebimises otsustati
13-15aastaste maakondlikku
vooru saata Margit Tali, kelle
esitatud Mikk Targo «Kui sul on
raske» sobis hästi esitaja
isikupärase meeldiva hääletämbriga. Margiti juhendajaks

on Vaike Hannust. Teiseks tulnud Kaili Villem oli võistluslauluks valinud paraja pähkli –
Gershwini «Summertime’i», kuid
esitas seda oma noorusele vaatamata tõelise jazziliku feelinguga. Þüriil oli raske otsustada 3.
koha nominenti ning tõsise
heitluse käigus otsustati erandina välja anda kaks kolmanda
koha diplomit – Kristina Kullile
ja Ott Kartaule.
Vanimate (16-18a) neidude
seas esikoha vääriliseks tunnistatud Kristina Pozarova esitas
tõelise pühendumusega Uno
Naissoo laulu «Neil päevil polnud
algust» (juhendaja Sille Villem).
Kõik ülesastunud noored
lauljad pakkusid publikule tõelise muusikalise naudingu. Tore,
et ka südikaid noormehi lauluvõistlustele tuleb. Nii mõnigi
Otepää lavalaudadel ülesastunuist võiks peagi suurel «Laulukarusselil» silma paista.
Suur tänu kõikidele lauluõpetajatele, kes andekate laste
oskusi vormivad ja neid esinema
julgustavad.
Otepää lauluvõsitluse þürii
nimel Ain Kruusmaa

Vabariiklik laulukonkurss «VIIS VIIMAST»

Lugupeetud
laulusõber!

Oled oodatud
ANSAMBLI
RE-LA-MI
kevadkontserdile
raekoja saalis
laupäeval,
26. aprillil kell 18

25. aprillil
(päevapilet õpilastele 15 kr, täiskasvanutele 25 kr.)
17.00 VÕISTLUSKONTSERT
21.00 Eesti teatrite laulvad näitlejad (A. Dvinjaninov, H. Kaljujärv,
J. Lumiste, T. Lunge, I. Kalda)
(pilet 15/25 kr)
26. aprillil
(päevapilet õpilastele 15 kr, täiskasvanutele25 kr)

16.00
19.00
20.00
21.00

VÕISTLUSKONTSERT
Noorkuu (pilet 25 / 40 kr.)
AUTASUSTAMINE
Disko (DJ Kristjan Hirmo) (pilet 40 kr)

TOETAJAD: Kame Klubi, Oteks, hotell Bernhard, Scandic Hotel Karupesa, FSS Plywood, Maarika Puidak,
ETK Valga Leib, Beach Party Festival (BDG Kontsert
OÜ), Trako, Techne, Parmet, AS Pühajärve Puhkekodu, Hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Kultuurkapital, Valgamaa Kultuurkapital, IS Music Team (ürituse kuldsponsor), Eesti Kultuurkapital, Otepää vald

17. mail kell 19
Otepää kultuurikeskuses
operetietendus

11. aprillil toimus Valgas
kolme maakonna (Valga, Viljandi ja Tartu) traditsiooniline
võistlus «Nutikad matemaatikud». Võistlesid 5.-8. klasside
võistkonnad, igas võistkonnas
kuni 7 õpilast. Arvesse läks iga
maakonna viie parema õpilase
tulemus.
Üldkokkuvõttes tuli ülekaalukalt võitjaks Viljandimaa võistkond, teiseks jäi Valgamaa ja kolmandaks Tartumaa.
Valgamaa võistkonda kuulusid maakondliku matemaatikaolümpiaadi tulemuste põhjal õpilased Valga, Tõrva ja
Otepää gümnaasiumidest ning
Pühajärve, Hummuli ja Hargla põhikoolidest.
Auhinnalistele kohtadele
jõudsid meie piirkonnast Sven
Rebane ja Kristjan Oinus Pühajärve põhikoolist (õpetaja Leelo Kapp). Lilian Leetsi Otepää
gümnaasiumist saavutas 6.
koha.

Ly Aunapu esindab
maakonda
vabariiklikul konkursil
10. aprillil toimus Valga
maavalitsuses Juhan ja Jakob
Liivile pühendatud koolinoorte
etlemisvõistluse maakondlik
voor. Osalesid 15 etlejat maakonna seitsmest koolist. Iga
osaleja pidi esitama ühe Juhan
või Jakob Liivi ja ühe Juhan
Liivi luuleauhinna pälvinud
autori luuletuse.
Esinemisel hinnati etleja
diktsiooni, väljendusoskust,
näitlejameisterlikkust ja teema edasiandmise oskust.
Noorema astme kolmandaks
etlejaks hinnati Karine Mandel Otepää gümnaasiumi 8.
klassist (juhandaja Tiia Lehismets).
Vanema astme esikoha
vääriliseks ja ühtlasi võistluse
parimaks tunnistati Otepää
gümnaasiumi 10. klassi õpilane Ly Aunapu (juhendaja
Marika Paavo), kes esitas Juhan Liivi luuletuse «Ei näe
enam» ja Doris Kareva «Tuul».
Ly Aunapu läheb Valgamaad
esindama Alatskivil Liivi muuseumis korraldatavale vabariiklikule Juhan ja Jakob Liivile pühendatud etlemisvõistlusele.
Vanemas astmes tuli
teiseks-kolmandaks Tess
Pauskar Otepää gümnaasiumi
11.klassist (juhendaja Kristi
Vuks)
Meediagrupp Süd-Est põhjal
OT

«ONUPOEG BATAAVIAST»
Teile esinevad: Kalju Karask või
Tiit Tralla (onu Josse), Kai Parmas
(Julia), Villu Valdmaa (Egon von
Wildenhagen), Alar Haak või Väino Karo (esimene võõras), Priit
Volmer või Rein Taidla (teine
võõras), Eva Rand (Wimpel), Heino Vompa (Hans), Marika Köstner
(Hanni) ja Ain Merila (Karl).
Etenduse muusikaline juht on
Anne Dorbek või Jaana Juul.

Otepää
eksliibriseklubi
koosolek toimub
neljapäeval, 24.
aprillil kell 19.

Piletid turismiinfokeskusest
65.-/45.-

Kavas Ago Kivi
juubelinäitusega
seotud küsimused.
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Otepää vallavalitsuses
1. Määrati ühekordne abiraha
26le Otepää valla elanikule
aprillikuu eest.
2. Väljastati kauplemisload füüsilisest isikust ettevõtjatele Katti Fjodorovale, Malle Aigrole, Tiina Enverele, Kersti AdamsonEdesile, Aleksander Leppojale,
Inara Diminale, Ülle Pärlele, Vello Meemale; osaühingutele Marvest, Lõuna-Eesti Apteegid, Nõo
Piimatööstus, Otepää Kommerts.
3. Pikendati sotsiaalkorterite
üürilepinguid Hilja-Leonilla
Kuuriga ja Enn Pukiga.
4. Väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia JV
Mati Kopli liitumisühenduse ja
Eesti Olümpia Õppetreeningkeskus Tehvandi liitumisühenduse tagamiseks; Kristi Koppelomäkile elamu juurdeehituse
ehitusprojekti koostamiseks;
OÜ Sport 200 International ehitise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
5. Määrati hooldajad Kalju
Laavingule, Asta Kivikasele,
Erbert Nimbachile, Aigar Septemberile, Veera Marjapuule,
Hildegard-Helju Aljastele.
6. Kinnitati õigusvastaselt
võõrandatud maa maksumus ja
määrati kompensatsioon Elle
Tolmuskile; Liina Kaldale; Jüri

Tederile; Jüri Adamsonile; Valter Einlale
7. Tunnustati majutusettevõtted
Saare Puhkemaja, Scandic Hotel
Karupesa
8. Jagati Väike Kondi katastriüksus; Kaarnaoru katastriüksus; Paju 12 katastriüksus.
9. Anti nõusolek koostöölepingu
sõlmimiseks AS-iga Regio.
10. Anti nõusolek rendilepingu
sõlmimiseks MTÜ-ga Meediagrupp Süd-Est; EV Haridusministeeriumi Koolivõrgu Bürooga.
11. Väljastati sõidukikaart
Taivo Tennosaarele.
12. Määrati lapse sünnitoetus
Terje Taalesele; Kaie Kahrule.
13. Algatati detailplaneering
Munamäe 4; Valga põik 2; Saare
Puhkemaja kinnistu; Soovere
kinnistu.
14. Kehtestati Otepää valla
omandis ja teenistujate kasutuses olevate mobiiltelefonide ametikõnede maksumuse piirmäär.
15. Määrati õigusvastaselt
võõrandatud maa eest kompensatsioon Sirje Rebasele, Hando
Soonpuule, Marek Soonpuule,
Milvi Reinvaldile.
16. Võeti seisukoht Niidu tn 5
maa enampakkumisega erastamise võimalikkuse kohta.
17. Määrati SA Otepää Tervisekeskus nõukogu liikmeks
Toomas Tein.

KODUMASINATE REMONT
Uus asukoht: Otepää, Mäe 27

ER

kell 19 - 16

Info ja kojukutsed
tel 051 56 672
SAMAS MÜÜGIL KASUTATUD TEHNIKA

Väärtused määravad selle, kuidas me
reageerime sündmustele
Väärtused valitsevad kogu meie elustiili.
Seda, kuhu suunas oma elus liigume, kuidas
oma kodu ja peret hoiame, oma lapsi kasvatame, millist tööd teeme elatise teenimiseks.
Paljude inimeste jaoks eksisteerivad väärtused
alateadlikul tasandil. Enamik meie elus ettetulevatest konfliktidest tuleneb omavahel vastuolus olevatest väärtustest. Peaaegu kõik sõjad on sõjad väärtuste üle. Kui me ei mõista väärtuste tähtsust, võib
meil tekkida suuri raskusi inimese põhilistest käitumisviisidest või motiividest aru saamisega.
Kui purjekas ei tea, kuhu sadamasse ta suundub, pole ükski tuul õige.
INES VAJAKAS,
psühholoogiline nõustaja

OTTERM OÜ

Tule NLP sissejuhatavasse
loengusse laupäeval, 3.mail
algusega kell 11
Otepää aedlinnas.
Loeng kestab kolm tundi ja
maksab 45 krooni.

OÜ Swimo Auto

• San- ja kütteseadmete
müük ja paigaldus
• Elektri- ja
automaatikatööd

 VEOTEENUS kuni 6 tonni

• Üldehitus-, remondi- ja
renoveerimistööd

 KRAANASEADMEGA PUKSIIRAUTO
(nool 6m, tõstejõud kuni 4,5 tonni, kandejõud 6 tonni)

Tel 052 55 545 või 54 255

Aimar Urm
Tel/fax (076) 54 093
050 92 020

INFO JA TELLIMINE

Teadaanne

FIE Inna Veldi kohta ilmunud ametlik teadaanne
27. märtsil 2003. a ei vasta tõele, mida kinnitavad
minu käes olevad allkirjastatud dokumendid.
Info tel (076) 63 700

VW LT 31

051 87 306 (Andrus)
053 412 876 (Kalle)
otepaabuss@hot.ee
kuni 14 kohta
(ka välisreisid)

MB 0 303

kuni 45 kohta

Volvo Lahti 31

(ka välisreisid)

kuni 52 kohta

OÜ ESNO OTEPÄÄ

 PUKSIIRABI 24 h

• Muud torutööd

KAUGETESSE JA PÕNEVATESSE
VÕI LIHTSALT MÕNUSATESSE PAIKADESSE
TEATRISSE, KONTSERDILE, KONVERENTSILE
HEAS SELTSKONNAS
SOODSA HINNAGA

Info ja registreerimine:
tel (076) 69 812, 050 53 327

 REMONDIBOKSI RENT Kastolatsis 1 tund / 50 krooni
(sisaldab autotõstuki ja tööriistade kasutamist)

• Elektri- ja
gaasikeevitustööd

HUVIREISID JA VÄLJASÕIDUD

051 58 137 Inna Velt

Koppadega
kallur veab liiva,
mulda ja muid
puistematerjale
Tel 055 697 176

Müüa
põrandalauda, haava ja
männi sisevoodrilauda,
kuuse välivoodrit ja
ehituslikku prussi ning lauda.
Tel 052 95 948 Kalev
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Palupera
vallavolikogus
1. Vaadati üle ja jäeti kehtima
11.05. 1999 kehtestatud valla
üldplaneering.
2. Kinnitati valla põhimäärus.
3. Lubati enampakkumisel müüa
Hellenurme külas asuv 12 korteriga elamu nr 1.
4. Lubati Liidi Podsemskajal
erastada korter.
5. Algatati Mõisa aed maa-ala
detailplaneering.
6. Kinnitati Palupera valla sotsiaaltoetuste maksmise kord.
7. Arutati külavanema statuuti.
8. Arutati õnnetusjuhtumi puhul
ühekordse toetuse taotlemise
avaldust ja jäeti avaldus rahuldamata, sest volikogu poolt kinnitatud kord näeb ette toetuse
andmise ainult elanikeregistri
andmetel Palupera vallas olevatele inimestele.

Palupera
vallavalitsuses
1. Määrati Matsi A-9 talu ja
Kruusa 14 talu tagastamata
jääva osa eest kompensatsioon.

2. Väljastati Paluveski kinnistul asuvale külalistemajale
kasutusluba.
3. Väljastati Lutike noorkarjalauda rekonstrueerimisprojekti koostamiseks projekteerimistingimused OÜle Nurmus
Grupp.
4. Loeti
Mäelooga külas
Lõokese nr 2 talu maade ¼
osas õigustatud subjektiks tunnistatud Heino Kartau maade
tagastamise nõudest loobunuks
ja anti korraldus lõpetada maa
tagastamismenetlus.
5. Anti korraldus kauplemisloa
väljastamiseks Hellenurme,
Nõuni ja Palupera postkontoritele.

Puka vallavalitsuses
1. Kooskõlastati kauplemisload Puka valla territooriumil
kauplemiseks kauplusbussilt
füüsilisest isikust ettevõtjal
Kaie Hannil (elukoht Tõrva) ja
osaühingul Merker MK (asukoht Otepää).
2. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Kersti
Raudsepp Puka alevikus
Otepää mnt 31 maaüksus 2727
m 2; Andi Pikker Palamuste
külas Andi maaüksus 2280 m2;

Liiri Looskari Aakre külas Vingi maaüksus 5,33 ha; Urve Hiiemäe Aakre külas Hiiemäe
maaüksus 2,63 ha; Meelis Valdmann Aakre külas Enno maaüksus 19,74 ha; Henno Kets Palamuste külas Marksanse maaüksus 8596 m2.
3. Otsustati maksta toimetulekutoetust märtsis 37 taotlejale.
4. Kinnitati tagastamata jäänud
talumaade võõrandamisaegsed
makusmused ning määrati kompensatsioon Leo Kangrole Pedaste külas asunud Riidu, Kätlin Muugile asunud Ansina,
Vello Apleile Põru külas asunud
Tammiku A-89, Malle Luigele,
Milvi Noodele, Elmo Hainsalule, Arvo Hainsalule ja Endla Kirkile Kibena külas asunud
Järve A-120, Maie Peedule Purtsi külas asunud Juuli A-25, Elmar Elpile Põru külas asunud
Mäe-Juhani 13 talumaade eest.
5. Maksti sünnitoetust nelja
lapse vanematele igale 1000
krooni.
6. Toetati kokku 2000 krooni ulatuses majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid.
7. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Andrus Niit
Kähri külas Koiguta maaüksus

Palupera valla teated

Tunneme kaasa omastele

ALVAR UNGERI

Algatati Mõisa aia uus
detailplaneering
15. aprillil luges Palupera vallavolikogu kehtetuks
oma 25.04.2002 otsuse nr.11, millega algatati detailplaneering «Mõisa aed», mille eesmärgiks oli maa-ala
jagamine kruntideks ja olemasolevate krundipiiride
muutmine. Samas aga algatati uus detailplaneering
«Mõisa aed», mille eesmärgiks on maa-ala sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ulatuse ja servituutide vajaduse määramine. Planeeritava ala suuruseks on endiselt 2,1 ha Hellenurmes. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks määrati vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse valla elanikud ja teised asjast huvitatud isikud. Esimene avalik arutelu toimub planeeringu lähteseisukohtade tutvustamiseks Palupera vallamajas naisseltsi ruumis 15. mail kell 10.

surma puhul.
Mälestavad naabrid Kotkas, Fjodorov,
Sepp, Puidak, Viks, Fjodorov, Raave,
Hermann ja Kalev

OLGA SIIRAK
20. XII 1908 - 2. IV 2003

ELDUR AAN
19. VII 1940 - 12. IV 2003

Palupera vallavalitsus müüb enampakkumisel Hellenurmes (Elvast 9 km, Otepäält 15 km) asuva 12
korteriga amortiseerunud elamu. Elamus on 2 sektsiooni, 3 korrust, 2-, 3- ja 4-toalised korterid. Elamu
omab amortiseerunud katlamaja. Keldrikorrusel
keldriboksid. Elamu on ühendatud veestandarditele
vastavalt renoveeritud (2001. aastal) veehaardega ja
kanalisatsiooniga. Energiamüügiga vajalik uue lepingu sõlmimine.
Elamu on vallasvara, kuid võimalik on erastada juurde
ka väike aiamaa. Hoonega võimalik tutvuda eelnevalt
kokku leppides OÜ Palu-Teenus juhataja Tõnu Raakiga, tel 052 26 235.
Ostutingimustest saab teada vallavalitsusest, kontaktisikuks vallavanem Terje Korss, tel 051 74 740.
Elamu alghind on 40 080 krooni. Enampakkumisel
osalejal tuleb ostusoovist kirjalikult teatada hiljemalt 5. maiks Palupera vallavalitsusele, aadressil
67502 Valgamaa Hellenurme. Ümbrikule märkida
märgusõnaks «Elamu enampakkumine».

Avaldame kaastunnet Ehale
ja Kaidole perega poja ja
venna

ALVAR UNGERI
surma puhul.

Südamlik kaastunne
omastele

Salme, Malle, Vaike, Helju, Uno, Elmar
ja Valve

ALVAR UNGERI

Avaldame kaastunnet Kaidole
perega kalli venna

26. III 1956 - 9. IV 2003

surma puhul.

Vald müüb enampakkumisel
12 korteriga elamu Hellenurmes

46,39 ha; Arno Tera Kibena
külas Musina maaüksus 55,45
ha; Hilme Mekk Kuigatsi külas
Vahtra maaüksus 4343 m2.
8. Määrati hooldajad sügava ja
raske puudega invaliididele.
9. Memento poolt on koostamisel Valgamaalt represseeritute mälestusraamatu teine
osa, milles kajastatakse inimeste meenutusi Siberisse viimisest, sealset elu lapse ja täiskasvanud muljete põhjal, kohanemisraskusi uutes oludes, KGB
toimikutes sisalduvat, fotosid.
Otsustati toetada nimetatud
raamatu väljaandmist 1000
krooni ulatuses.
10. Väljastati kirjalik nõusolek
Aivar Otsaltile Purtsi külas temale kuuluval kinnistul asuva
väikeehitise rekonstrueerimiseks.
11. Nõustuti Puka vallas asuvate teelõikude Oona–Puka,
Kuigatsi–Savikoja ja Pühaste–
Kure kokku pindalaga 18,2 ha
maa jätmisega riigi omandisse.
12. Puka vallas prügilate sulgemiseks korraldatud võistupakkumisel osutus väljavalituks
soodsaima hinnapakkumise esitanud AS Valmap Grupp.

Korteriühistu Kopli pered

ALVAR UNGERI
surma puhul.
Töökaaslased

Nii valus on mõelda, et Sind ei ole
ja iialgi enam me juurde ei tule...

Avaldame sügavat kaastunnet
Ungeri perele kalli poja

ALVAR UNGERI
surma puhul.
Luule ja Virve

Avaldame kaastunnet Teet
Ungerile isa

ALVAR UNGERI
surma puhul.
Otepää gümnaasiumi 4b klass
koos klassijuhatajaga

13. Kehtestati Puka valla teedel
kuni 15. maini liikluspiirang
transpordivahenditele kogukaaluga 6 tonni. Suurema kogukaaluga transpordivahendite
liiklemiseks valla maanteedel
taotleda kooskõlastus Puka valla majandusnõunikult, tel (076)
69 413.

Puka vallavolikogus
1. Kinnitati Puka keskkooli ja
Aakre lasteaed-algkooli pedagoogide töö tasustamise alused
2003. aastaks.
2. Kehtestati Puka valla avaliku korra eeskiri, millega saab
tutvuda vallamajas ja valla
raamatukogudes.
3. Kinnitati Puka valla eelarvest
makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord,
millega saab tutvuda vallamajas ja valla raamatukogudes.
4. Kinnitati Puka valla 2003.
aasta eelarve muudatused.
5. Vaadati üle Puka vallas kehtivad planeeringud ning otsustati
jätta kehtima Puka valla üldplaneering, Puka puhke- ka
spordikeskuse detailplaneering ja
Puka aleviku osaüldplaneering.

Lein valmistab valu,
mälestus meenutab elu.

Sõpra ja sugulast

LEMBIT EDESIT
mälestab 15. surma-aastapäeval Karl
Annmann perega.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge Sinust jäi ...

LEMBIT EDESIT
11. I 1935 - 27. IV 1988
mälestavad 15. surma-aastapäeval
omaksed.

Mälestame alati lugupidamisega tarka, sõbalikku naabrit

NIKOLAI JUURMAAD
perekond Jürgen

Siiras kaastunne Milvi Golubevile perega kalli väimehe

ALAR KADAI
surma puhul.
Aivo perega
Oli armastus, rõõm. Oli elu ja töö.
Jäänud nukrus ja valu nagu lõputu öö.

Mälestame

Avaldame kaastunnet Taavi
Ungerile isa

Unustamatut esimest õpetajat

RAIMUND KARU

ALVAR UNGERI

HELJU KIVIMAAD

11. IX 1928 - 8. IV 2003

surma puhul.

mälestavad

Otepää gümnaasiumi 7c klass ja
klassijuhataja

Malle, Reet, Kersti, Tiiu, Ene, Andrus,
Aigar, Eero, Meelis

Avaldame kaastunnet
tütardele ja abikaasale.
Toivo perega
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24. aprill 2003

ILUTUBA
Valga põik 3
• kosmeetik
• maniküür
• pediküür
• depilatsioon
• jumestus – Cover Girl tooted
• tselluliidiravi – parafangoteraapia
telefon 052 52 942
P, E suletud

OÜ Nõuni Taimekasvatus

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

uus kauplus

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

• suviteravilja seemet
(nisu, oder, kaer)
• söödateravilja
• köögiviljaseemneid

OÜ Nõo Piimatööstus
avab 26. aprillil

 paigaldame boilereid, veemõõtureid,
valamuid jms
 ehitame veetrasse katlamajadeni välja
Kohtumiseni kohapeal!

PIIMAPOE

Otepääl, Munamäe tn 8
Lahti EL 10-18
P 10-15
Töö

Kodu ja Aed

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

müüb

Info tel (076) 57 418
050 64 609

HÄID JÕULE ja RÕÕMSAT AASTAVAHETUST!

TORDID
KRINGLID

Vajame

lüpsjat ja traktoristi,
soovitav perekond.
Elamispinna võimalus.
Samas vajame

PEOLAUAD

KARUPESA

RESTORANIST!

NB! Fiskars aiatööriistad kevadtöödeks

hooajatöödeks traktoristi.
Elamispinna võimalus.
Tel 050 53 426

Tellimine tel (076) 61 500

Töö
AS Pühajärve Puhkekodu
võtab tööle
• administraatori
•

portjee

• koka

MURUNIIDUKID
MURUTRAKTORID
MULLAFREESID
LÕIKURID JA
TRIMMERID

kelneri
• nõudepesija
•

Info tel 052 26 234

Töö
Hotell Bernhard pakub tööd
tublile majamehele, kelle tööks
oleks hotellis olevate seadmete ja
süsteemide töös hoidmine.
Otsitakse ka

restoraniteenindajat.
CV saata katlin@bernhard.ee, tel
69 600 või 052 73 743
Tel. 076 69 607 või 052 73 743

Ostetakse Otepääl või lähiümbruses garaaþ või osa tootmishoonest.
Tel 051 54 635.
OÜ Veoraid teostab metsa väljaveoteenust MTZ tüüpi traktoriga. Vajadusel ka lõikus. Tel 056 696 066.
Ostan küttepuid. Tel 052 26 234.
Müüa maja Pukas. Info telefonil
051 49 368, 050 89 276.
Müüa täisklaasist sauna- ja siseuksed, kompl alates 1400.Tel 053 443 234; (0) 655 5252.
Üürin 2toalise mugavustega korteri Otepääl. Tel 055 570 618.
Ostan elektrilise koorelahutaja (ka
kasutatud). Tel 076 71 486.
Müüa 3toal korter Otepää lähedal.
Tel 051 15 914

Soodushinnad
murumasinatele 1. maini

Tähtpäevade, sündmuste tähistamiseks ja niisama ilusa
kevade nautimiseks pakub hotell Bernhard just teile:

Valga põik 3
Otepää
Tel (076) 61 890

 hubast saunakompleksi basseiniga
 hea köögiga ala carte restorani
 välikaminaga terrassi ja lõkkeplatsi grillimiseks
 mänguväljakuid  tennis, võrkpall, korvpall, fun-ball, petanque,
kroket, golfi harjutusväljak.

Paneme kokku just teile sobiva menüü ja pakkumise,
hotell Bernhard võõrustab teid asjatundlikult!
Kolga tee 22a, Otepää, tel (076) 69 600
hotel@bernhard.ee, www.bernhard.ee

Müüa:
3-toal korter Otepääl 225 000 kr
Järvega kinnistu 20,1ha Sihva külas looduskaunis kohas
Pühajärve lähedal 900 000 kr
Talu 2,6 ha Taheva vallas Koikküla külas – elamu, saun-elamu, kuur 215 000 kr
Kinnistu Väike-Emajõe ääres 17,3 ha Sangaste vallas Risttee külas 100 000 kr
Tel 050 33 745; (043) 30 111, www.vestman.ee

OÜ MARVEST AUTOTÖÖKODA
Otepää, Valga põik 3

•
•
•
•

sõiduautode remont ja hooldus
rehvitööd ja rehvide müük
õlivahetus ja õlide müük
varuosade tellimine

Tel (076) 63 763, 052 90165
• Pakume tööd kohusetundlikule autolukksepp-keevitajale

