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Otepää-Kanepi
riigimaantee rekon-
strueerimisest

Muret teeb ehituse alustamise
pidev edasilükkumine rahasta-
misprobleemide tõttu. Esialgne
rekonstrueerimisprojekt osutus
liialt kalliks ning seetõttu muu-
deti projekti tehnilist lahendust.
Projekti korrektuur võimaldas
vähendada objekti maksumust
ja viia see esialgselt planeeritud
finantsvahenditega vastavusse.

Kohtudes eelmisel nädalal
majandus- ja kommunikat-
siooniministri Meelis Atoneniga
sain kinnituse, et probleemid ob-
jekti finantseerimisega on leid-
nud lahenduse ning ehitusega on
võimalik alustada.

Tehvandi uue suusa-
hüppemäe ehitusest

Otepää vallavalitsuse eest-
vedamisel valmis 2001.a Phare
abiprogrammi toel suusahüp-
pemäe eskiislahendus. Soome ek-
sperdid koostasid selle alusel ob-
jekti kontrolleelarve, mis sai
aluseks rahade taotlemisele rii-
gieelarvest ning rahvusvaheliselt
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olümpiakomiteelt ja suusaliidult.
Kultuuriministeeriumi, suu-

saliidu ja vallavalitsuse läbi-
rääkimiste tulemusena eraldati
riigi 2002.a lisaeelarvest 40 milj
krooni ehk ca 50% objekti
kogueelarvest. Ülejäänud sum-
ma osas esitas Eesti Suusaliit
taotluse Rahvusvahelisele Olüm-
piakomiteele ja Rahvusvahelise-
le Suusaliidule.

Rahvusvaheline Suusaliit lu-
bas esialgu hüppemäe projekti
ehitust toetada, hiljem on aga
korrigeerinud oma seisukohti.
Tänasel päeval räägib Rahvus-
vaheline Suusaliit mitte ehituse
finantseerimisest, vaid näeb
üksnes võimalust toetada Teh-
vandit kui rahvusvaheliste õppe-
treenigkogunemiste ja arengu-
maadega seotud projekti. Sisu-
liselt tähendab see, et ei toetata
investeeringuid, vaid toetust
võib saada üksnes koolituste
läbiviimiseks.

Riigihankekonkursi tulemuse-
na kujuneks madalaima pakku-
mise hinnaks 114 milj krooni.
Praeguseks on rajatud suusa-
hüppemäe juurdepääsutee, kuid
suusahüppemäe ehituse pea-
töövõtulepingut ei ole võimalik

olnud sõlmida, kuna selleks puu-
dub rahaline kate.

Ajutiselt, kuni rahastamisvõi-
maluste selginemiseni, on EO
ÕTK Tehvandi kui projekti
arendaja sunnitud tegevuse
peatama kuni alternatiivsete
võimaluste leidmiseni ehituse
jätkamiseks. Ühe võimalusena
on plaanis taotleda raha Euroopa
Liidult.

 Saunateenusest
Saunateenuse pakkumine

Otepää vallas on korraldatud
päevakeskus-hooldekodu baasil.
Hoone keldrikorrusel on välja
ehitatud saunakompleks leili-,
pesu- ja teraapiaruumiga. Sauna
kasutamise võimalus on reedeti,
tasuda tuleb 20 krooni, pen-
sionäridel 10 krooni. Vajadusel
saab sauna sõiduks tellida bus-
si telefonil (076) 68 592.

Juba varasematel rahvakohtu-
mistel on aga välja toodud prob-
leem, et saun asub kesklinnast
eemal ning on liialt väike, mis
teeb teenuse kasutamise tarbi-
jatele ebamugavaks.

Lahenduseks oleks sauna-
kompleksi rajamine Otepää
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kesklinna. Kuna uue saunahoone
ehitamine on kallis ettevõtmine,
tuleks üle vaadata olemasolevad
võimalused. Samuti on eraldi ob-
jekti puhul kulukam selle ülal-
pidamine, personali ja majan-
damiskulud on suuremad.

Ühe võimalusena tasuks
kaaluda sauna rajamist Otepää
tervisekeskuse hoonesse. Vastav
ettepanek on esitatud tervise-
keskuse juhatajale Andres
Arikesele. Samuti ootame valla-
rahva ettepanekuid sauna asuko-
ha suhtes.

Elamukruntidest ja
sotsiaalkorteritest

Küsimusi esitati veel mitmest
eluvaldkonnast, mis annab tun-
nistust taoliste kohtumiste vaja-
likkusest.

Elamuehituseks sobiva krun-
di saamise ning sotsiaalkorteri
kasutamise korda käsitlevad tä-
nases lehes (lk 2) põhjalikumalt
vastava ala ametnikud – valla
maanõunik Aire Priks ning val-
la sotsiaalnõunik Piret Pensa.

AIVAR NIGOL,
Otepää vallavanem

Res Publica volikogu
valis aseesimeheks
Jaanus Barkala

Haapsalus kogunenud kor-
raline Res Publica volikogu
valis uue juhatuse. Volikogu
esimeheks kandideerisid Ur-
mas Reinsalu ja Toomas
Tauts. Hääletusel sai Reinsa-
lu 57 ja Tauts 36 häält, seega
osutus valituks Reinsalu.

Kahele aseesimehe kohale
kandideerisid Jaan Keerberg
ja Otepää vallavolikogu esi-
mees Jaanus Barkala. Mõle-
mad osutusid ka valituks.

Volikogu on Res Publica kõr-
geim organ üldkogude vaheli-
sel ajal.

Süd-Est

Politsei ootab huvilisi
teabepävale

7. juunil Otepääl toimuval
politsei teabepäeval on kons-
taablijaoskonna uksed avatud
kõigile huvilistele. Politseini-
kud ja päästeteenistuslased
näitavad üld- ja erivarustust.
Korrakaitsjad vastavad huvi-
liste küsimustele ja tutvusta-
vad oma tööd.

Oodatud on nii väikesed kui
suured otepäälased!

HANNO VALDMANN,
Valga politseiprefektuur

Heino Mägi sai Eesti
Muinsuskaitse Seltsi
medali

Aastatepikkuse kodu-uuri-
musliku töö eest sai otepää-
lane Heino Mägi Eesti Muin-
suskaitse Seltsilt teeneteme-
dali, mille andis esmaspäeval
üle Otepää vallavanem Aivar
Nigol. Vallavanem meenutas
vallamajas toimunud pidu-
likul vastuvõtul Heino Mägi
senist tegevust ja ütles, et sel-
line tunnustus teeb suurt rõõ-
mu kogu Otepääle. Peale me-
dali rindapanekut ja õnnit-
luste vastuvõttu esines Mägi
vastukõnega. Ta rääkis Ote-
pää rohkem kui 2500aasta-
sest ajaloost, meenutas täht-
päevi ja siinses kultuuriloos
tähtsaid isikuid. Heino Mägi
on Otepää gümnaasiumi kodu-
loomuuseumiga tegelenud
juba 41 aastat. Nüüd ütles ta
end olevat mures, sest ei tea,
kellele senitehtu üle anda.
Pikkade aastate jooksul on tal
küll olnud palju uurimistöid
teinud õpilasi, aga hetkel
järeltulijat näha ei olevat.
Vastuvõtul räägiti ka soovist
teha muuseumi Jakob Hurda
tuba ning peeti vajalikuks
siduda lipumuuseumi eks-
positsioon rohkem Otepääga.
Heino Mägil on valmimas mit-
me Otepää ajalugu käsitleva
raamatu käsikirjad. Nende il-
mumist lubas vallavanem
Aivar Nigol ka valla poolt
toetada.

ARVO SAAL,
Valgamaalane/SüdEst
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Kas Beach Party toimub
13.-15. juunil?

Täna kell 16 algaval vallavoli-
kogu istungil on päevakorras
rannapeo korraldamise tingi-
muste ning toimumiseks nõus-
oleku andmise otsustamine. Jul-
gen väita, et pidu siiski toimub.

Kuidas on reageeritud aed-
linna elanike ühisavaldustele?

Rannapeo korraldusloa väl-
jastamisel arvestab Otepää vald
aedlinna elanike ettepanekute-
ga: tivolit tänavu ei tule ning
vallavalitsus ajutisi kauplemis-
lube aedlinna territooriumile ei
väljasta (st aedlinnas ei toimu
tänavakaubandust, tasulist
parkimist ega telkimist). Autode
arvu piiramiseks aedlinnas sule-
takse liikluseks Tamme puies-
tee ja selle lähiümbrus, sõidu-
kitega saab seal liigelda vaid
vallavalitsuse erilubadega.
Samuti suunatakse jalakäijate
põhivood mööda Kolga teed ja
Pühajärve teed.

Müratase festivali ajal viiakse
tervisekaitse normidega koos-
kõlla, heliseire aedlinnas viib iga
3 tunni järel läbi korraldaja telli-
tud helitehnika rendiga tegelev
ettevõte. Öörahu tagamiseks
kehtestatakse piiratud müra-
tasemega aeg kell 23-07. Reos-
tuse vähendamiseks paigalda-
takse Tamme puiesteele tua-
letid ja prügikonteinerid,  aedlin-
na tänavatele tuuakse korra
kindlustamiseks täiendavad
jalgsipatrullid.

Kuidas kavatsetakse ohjata
eelnevatel aastatel enim prob-
leeme tekitanud isikuid, kes
peamiselt väljaspool ran-
napeo territooriumi oma lä-
bustamisi korraldavad?

Tänavu rajab korraldaja
esmakordselt ametlikud telk-
laagrid, kuhu pääsevad vaid pi-
letiga külastajad. Telklaagrites
tagab korraldaja  turva- ja
meditsiiniteenistuse, WC-d,
prügikastid ja valgustuse; turva-
lisuse ja keskkonna huvides
hoitakse autod ja inimesed eral-
di sektorites.

Milliseid täiendavaid nõu-
deid esitatakse korraldajale
loodushoiu osas?

Kõigepealt piiratakse külasta-
jate arvu. Keskkonnakahjude
hindamiseks kontrollib ürituse
territooriumi keskkonnains-

pektsioon. Territooriumile pai-
galdatakse piisaval hulgal tua-
lette ja prügikaste ning tallamis-
ohtlikud nõlvad Pühajärve
pargis (v.a otse laululava vastas
olev mäekallak) piiratakse aeda-
dega. Ürituse lõppedes koristab
korraldaja ka ürituse lähiterri-
tooriumid.

Kuidas lahendatakse vas-
tuolu seoses lärmaka meelela-
hutusürituse toimumisega
rahvuslikul leinapäeval?

Rannapeo korraldajad hoolit-
sevad leinapäeva väärika mee-
nutamise eest, selgitavad noor-
tele päeva olemust ning jagavad
temaatilisi infotrükiseid.

Kuidas tagatakse ürituse
ajal vaba pääs  Pühajärve ran-
da?

Korraldaja on lubanud või-
malusel jätta osa rannast kõigi-

le avatuks, see sõltub eelkõige
tehnilistest probleemidest,
mitte tahtmisest.

Kuidas kommenteerite kor-
raldajate väidet, nagu teeniks
Otepää iga-aastase ranna-
peoga miljoneid?

Vallavalitsus otseselt ühelgi
aastal ürituse toimumisest kasu
ei saa – pargi  ja laululava ren-
dist laekuv summa kulub pargi
territooriumi aastaringseteks
heakorratöödeks. Kaudne kasu
vallale tuleb läbi ettevõtluse,
hinnanguliselt on rannapeo aeg-
ne ettevõtluskäive võrdne ühe
kuu käibega tavatingimustes.

Vaatamata asjaolule, et üri-
tuse korraldamise leping on veel
sõlmimata, on ülaltoodud tingi-
mustega nõustunud Beach Par-
ty Festivali korraldaja volitatud
esindaja Priit Kala.
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kutsub vanu ja uusi lauljaid
laulma 29. septembril kell 12.30
kirikumõisas.
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Vallavalitsuse poole on pöör-
dutud küsimusega – kuidas on
võimalik saada krunti elamu
ehituseks. Vastus on Vabariigi
Valitsuse 6. novembri 1996. a
määrusega nr 268 «Maa enam-
pakkumisega erastamise kord»
väga täpselt reglementeeritud.

Seadust lugema hakates on
inimestel eeldatavalt siiski ole-
mas konkreetne huvi konkreet-
se maatüki vastu ja selleks on
esmalt vaja välja selgitada va-
bad maad, mis on juba krunti-
deks  jagatud. Nende puudu-
misel  on võimalik algatada
detailplaneering jätkuvalt riigi-
omandis olevale maale krunti-
deks jagamise eesmärgil.

Otepää linnas on viimased
nimetatud planeeringud koos-
tatud 1992.-1993. aastal Otepää
aedlinnas ja Palupera tee äärsel
elamukvartalil.

Sellel ajal oli seadusandlus
leebem ja krundi omanikuks oli
võimalik saada kohaliku võimu-
organi otsuste alusel. Maa- ja
omandireformi jõustumised
peatasid need võimalused ning
alles jäi erastamine enampak-
kumise teel või ostmise või-
malus otse, juba olemasoleva
krundiomaniku käest.

Miks ei ole koostatud detail-
planeeringuid kruntide jao-
tamise eesmärgil?

Detailplaneeringu tellimine,
mida peaks eeldatavalt jätkuvalt
riigi omandis olevale vabale
maale tellima vald, on väga kulu-
kas. Planeeringu kehtestamise
järgselt peaks omavalitsus taga-
ma juurdepääsuteede ja kommu-
nikatsioonide väljaehitamise.
Krundid, mis detailplaneeringu
järgselt tekivad, müüb aga riik
enampakkumisel. Omavalit-
susele jääb vaid suur hulk kulu-
tusi ja kohustusi, milleks prae-
guse eelarve mahu juures pole
võimalusi.

Samal kruntideks jagamise
eesmärgil on Otepää vallavalit-
sus algatanud Palupera tee
äärse kvartali täiendava pla-
neeringu, mis osaliselt kattub
1992. aastal koostatuga.

Tänase päeva seisuga on
vallavalitsus esitanud Valga
maavalitsusele mõningate va-
bade maade andmed enampak-
kumise korraldamiseks. Mil-
lised krundid konkreetselt
maavalitsuse poolt korraldata-
vale oksjonile jõuavad ja millal
on oksjoni toimumise aeg, ei
oska veel öelda. Oksjonist an-
takse teada maakonnalehes.
Vallavalitsus edastab info ka
Otepää Teatajas.

AIRE PRIKS,
Otepää vallavalitsuse

maanõunik
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Otepää vallavalitsuse amet-
nike kohtumisel vallaelanikega
tõstatati probleem – kes ja kui-
das saavad taotleda sotsiaal-
korterit.

Hoolekandeseadus ning
Otepää vallavolikogu poolt 2000.
aastal vastu võetud «Sotsiaalelu-
ruumide üürile andmise kord
Otepää vallas» sätestavad
sotsiaaleluruumide (ehk sot-
siaalkorterite) üürile andmise
korra meie omavalitsuse piires
alljärgnevalt:

Kes saavad taotleda?
1. Lastekodust või hoolde-

kodust tagasipöördunud isikud,
kes enne hoolekandeasutusse
suunamist elasid Otepää vallas

2. Kinnipidamiskohast vaba-
nenud isikud, kes enne kinnipi-
damiskohta paigutamist elasid
Otepää vallas

3. Alaealiste lastega perekonnad.
4. Puuetega inimesed
5. Vanurid, kellel puuduvad

seadusjärgsed ülalpidajad või kui
viimatinimetatud ei suuda täita
neile perekonnaseadusega määra-
tud ülalpidamiskohustust

6. Erandina teised isikud sot-
siaalkomisjoni ettepanekul

Kuidas taotleda?
Esmalt tuleb sotsiaaleluruumi

taotleval  vallakodanikul esitada
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Miks peaks eramajaomanik
liituma prügiveofirma tee-
nusega?

Jäätmekäitlusteenuse kasu-
tamisel on kliendil võimalik
saada lahendused oma jäät-
mealastele probleemidele. Ei
pea enam ise muretsema, mida
teatud jäätmeliigiga ette võtta
või kuhu viia, nõu tasub küsida
jäätmeveoettevõttelt ja kasuta-
da selle võimalusi. Liitudes jäät-
mekäitlusteenusega, saab klient
oma kasutusse kogumisvahendi
ja samuti valib ta sobiva tühjen-
damissageduse pakutavate
variantide seast. Lisaks sellele
saab klient olla täiesti kindel, et
temalt kogutud jäätmed kas
ladestatakse prügilas nõuetele
vastavalt või suunatakse taas-
kasutusse.

Milliseid prügikonteinereid
pakub Ragn Sells eramaja-
omanikele?

Ragn Sells AS pakub eramu-
omanikele konteinereid mahuga
140 l ja 240 l. Need on plast-
konteinerid, mida on võimalik
nii rentida kui ka osta.

Kui sageli prügiauto kontei-
nerit tühjendab?

Konteinerite tühjendamisel
on valida kolm sagedust: 7 päe-
va, 14 päeva ja 28 päeva järel.
Kui klient on konteineri ära ost-

nud, on võimalik kasutada ka
hõredamat sagedust, kuid see
peaks langema kokku antud
piirkonna teenindamise sage-
dusega ja lepitakse kokku lepin-
gu vormistamisel. On võimalik
tellida ka lisatühjendusi.

Kas konteinerit saab ka
naabritega mitme peale
soetada, kuidas siis hind kuju-
neb ja kellega leping sõlmi-
takse?

Jäätmete kogumise teenust
võib kasutada ka koos naabriga,
kuid sellisel juhul tuleb kliendil
naabriga ise kokku leppida.
Ragn Sells teeb lepingu neist
ühe eramajaomanikuga.

Kas konteinerisse võib visa-
ta kõik majapidamises üle-
jääva?

Konteineritesse mahuga 140 l
või 240 l võib panna majapida-
mises tekkivad olmejäätmed.
Ei tohi panna ohtlikke jäätmeid
(akud, patareid, õlised jäätmed
jne), ehitusjäätmeid ja vedelaid
jäätmeid.

Kuhu panna vanapaber,
mittestandartne klaastaara,
plasttaara, kodutehnika, oht-
likud jäätmed (rohud, värvid,
õlid, patareid jms)?

Klaastaarat ja plasttaarat ei
ole keelatud panna nendesse
konteineritesse, kuid taaskasu-
tatavad jäätmed on mõistlik
tuua Otepääl asuvatesse
konteineritesse (nt. klaas-
taara), sealt liiguvad need taas-
kasutusse. Kodutehnika ja
muud suuremõõtmelised jäät-

med (diivanid, külmikud jne)
saab ära anda vastavate kogumi-
saktsioonide käigus. Ohtlike jäät-
mete tarbeks on spetsiaalsed
konteinerid.

Ragn Sellsi teenuse hinnad
on pidevalt kasvanud, elani-
kud ei julge end lepinguga
siduda – milliseks kujuneb
järgmise 3 aasta teenuse hinna
prognoos?

Ragn Sells AS korrigeerib paku-
tavate teenuste hindu üks kord
aastas. See toimub meil iga aas-

Otepää sotsiaal- ja haridus-
teenistusele vastavasisuline
avaldus (blanketid saadaval tee-
nistuses ja valla koduleheküljel
internetis) ning mitmeid tõen-
deid oma sissetulekute, perekon-
na koosseisu, varandusliku sei-
su ja tervisliku seisundi kohta.

Esitatud taotlused võetakse
arvele ning kodanik kantakse
taotlejate järjekorda.

Mis saab taotlusest edasi ?
Sotsiaalkorteri üürile and-

mise otsustab vallavalitsus val-
lavolikogu sotsiaal- ja tervishoiu-
komisjoni ettepanekul, taot-
luste üle peab arvet ja järjekor-
da sotsiaal- ja haridusteenistus,
kes valmistab ette ka üürilepin-
gud ning korraldab korterite üle
järelvalvet.

Sotsiaalkorter antakse üürile
tähtajaliselt üheks aastaks ning
iga aasta möödudes vaadatakse
üürileping taas üle, hinnatakse
klientide püüdlusi ja võimalusi
omaette elamispinna leidmisel,
nende panust oma toimetuleku
parandamiseks (töö otsimist ja
leidmist jne), eluasemekulude
tähtaegset tasumist jne. Seda
eelkõige sellepärast, et sot-
siaalkorter on mõeldud siiski
selle taotlejale ajutiseks pea-
tuspaigaks mingis hädaolukor-
ras ning eesmärk ei ole mitte
inimese eluaegne sinna jäämine,
vaid tema abistamine püsiva

elukoha soetamiseks või üüri-
miseks kusagil mujal. Loomu-
likult tuleb ette, et inimene küll
püüab, kuid finantsilistel, pere-
kondlikel või muudel põhjustel ei
leia ta endale teist elamispinda.
Siis võetakse seda ka arvesse
ning lepingut pikendatakse veel
ühe aasta võrra. Lõppees-
märgiks on siiski see, et mõne aja
möödudes on inimene oma olu-
korra (mistõttu ta sotsiaalkor-
terit vajas) kuidagi lahendanud,
leidnud endale uue elamispinna
ja vabastab korteri järgmisele
taotlejale.

Hetkeseis: Vallal on 7 sot-
siaalkorterit, hetkel on need kõik
hõivatud ning sotsiaalpinna
järjekorras ootab veel 12 taotle-
jat (lisaks nendele veel sund-
üürnikud) – seega on vajadus
sotsiaalkorterite järele väga
suur ning vallavalitsus teeb
omalt poolt kõik, et leida prob-
leemile lahendus nii kiiresti kui
võimalik. Selleks planeerime
esitada taotlused erinevatesse
fondidesse ja taotleda toetust
sotsiaalkorteriteks sobiva hoone
renoveerimiseks Kannistiku
külas. Arutlusel on ka Sihva
vana koolimaja saatus ning üks
võimalus selle hoone renoveeri-
miseks on sinna sotsiaalkor-
terite rajamine, kuid sellesisu-
lise otsuse peab tegema juba
Otepää vallavolikogu.

PIRET PENSA,
sotsiaalnõunik
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ta alguses ja sellest teavitame
oma kliente kirjalikult kuu aega
ette. Hindade korrigeerimisel
võtame aluseks tarbijahinna-
indeksi ja jäätmete ladestamisel
tehtavad kulutused. Igal aastal
korrigeeritakse ka prügilates
jäätmete ladestamise hindu ja
samuti tõuseb saastetasu määr
igal aastal nendes prügilates,
mis on määratud sulgemisele
vahemikus 2008-2009.a.

Kui vajadus on ja huvi tek-
kis, kuidas kontakteeruda;

kus saab lepingut sõlmida?
Lepingute vormistamine on

võimalik Valga ja Tartu kon-
torites. Samuti on võimalik
lepingut vormistada ilma kohale
tulemata – telefoni teel  ja elekt-
ronposti või faksi teel, seejärel
saadetakse leping kliendile koju
lugemiseks ja allakirjutamiseks
ning meile tagasisaatmiseks.
Meie kontaktandmed on Tartus
Sepa tn 26, tel (07) 301 770 ja Val-
gas Metsa tn 23, tel: (076) 69 180;
e-post:  info.tartu@ragnsells.ee
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Otepää piirkonna vee- ja
kanalisatsioonimajanduse kiire
areng võrreldes teiste omavalit-
sustega on võimalik olnud peami-
selt Eesti riigi, Otepää valla ja
AS Otepää Veevärgi panusega
investeeringutesse ning vee-et-
tevõtte ratsionaalse majan-
damisega. Suurim abiprojekt
�veitsi riigi toetusel oli vee-
haarde, veetöötlusjaama ja
Otepää linna ning aedlinna vee-
ja kanalisatsiooni peatorustike
väljaehitus.

Tänaseks võime öelda, et lõpp-
faasi on jõudnud järjekordne,
kolm aastat tagasi alustatud
«Eesti väikelinnade veemajan-
duse infrastruktuuride arendus-
projekt Otepää linnas». Projekti
eesmärk on lõpuni välja ehitada
linna heitveepuhasti vastavalt
EU direktiividele, rekonstrueeri-
da amortiseerunud ning rajada
osaliselt uued vee- ja kanalisat-
siooni peatorustikud Otepää lin-
nas.

Heitveepuhasti II järgu välja-
ehitamiseks on tänase seisuga
sõlmitud rahvusvaheline konsul-
tatsioonileping ning lähemal
ajal allkirjastatakse Rootsi rii-
gi abifondi SIDA, Eesti riigi,
Otepää valla ja AS Otepää
Veevärk vaheline finantseeri-
misleping.

Veel sel aastal sõlmitakse ehi-
tusleping ning heitveepuhasti
valmib 2004. aasta lõpuks.
Objekti kogumaksumus on 13
milj. krooni, millest Rootsi riigi
tagastamatu abi on 9 milj. kroo-

ni. Eesti riigi abi on kaks milj.
krooni ning ülejäänud osa finant-
seeritakse Otepää valla ja AS
Otepää Veevärk laenuga.

Vee- ja kanalisatsioonitorus-
tike rekonstrueerimist finant-
seerib tagastamatu abi korras
Euroopa Liidu Phare fond ning
abi suurus on 6 milj. krooni.

Hankekonkursil osales kuus
Eesti ehitusettevõtet ning pari-
ma pakkumise esitas Tartu ehi-
tusfirma AS K&H, kellega sõlmi-
ti ka eelmise aasta lõpus ehitus-
leping.

Eesti riigi poolse ehitusjärel-
valve teostajaks on AS TSM.
Töödega alustatakse mai lõpus
ning lepingujärgselt antakse
objektid üle käesoleva aasta
oktoobris. Torustike rekonst-
rueerimise ja väljaehitamise
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prioriteedid töötas eelprojekti
tasemel välja Belgia kosultat-
sioonifirma Kampax koostöös
ASga Otepää Veevärk.

Kokku rajatakse
kanalisatsioonitorus-
tikke 1945 m, vee-
torustikke 1280 m ja
sadeveetorustikke
400 m.

Tänavate lõikes
teostatakse töid all-
järgnevalt:
•Pikk tänav alates
Oru tänavast kuni
Palupera teeni
•Virulombi tänav
alates Pühajärve teest kuni Pika
tänavani Virulombi tiigi alal
•Lille tänav alates Pärna tänavast
kuni Virulombi tänavani
•Munamäe ja Tehvandi tänav

alates Pühajärve teest kuni Val-
ga maanteeni.

Tänu läbirääkimistele Phare
esindajatega õnnestus sõlmida
kokkulepe lisafinantseerimise
osas ning selle tulemusena vahe-
tataks välja kogu keskasula vee-
ja kanalisatsioonitorustikud.

Kuivõrd Otepää jaoks on
tegemist küllaltki suurte ehi-
tustööde mahtudega, võib olla
raskendatud vabalt liikumine
nimetatud tänavate piirkon-
dades. Tänavalõikude sulgemine
ning liikluse ümbersuunamine
on korraldatud põhimõttel, et
võimalikult vähe häirida linna
normaalset elu.

Objektide lähedusse paigal-
datakse infotahvlid ehitust kor-
raldavate ning vastutavate
isikute osas koos kontaktand-
metega. Vajadusel võib ühen-

dust võtta ka ASi
Otepää Veevärk
töötajatega tele-
fonil 79 410.

Loodan kõigi lin-
nakodanike ja küla-
liste mõistvale
suhtumisele liik-
luse ajutiste üm-
berkorralduste ja
a j u t i s t e
v e e k a t k e s t u s t e
osas ning soovin
ehitajale jõudu ja

tarkust meile väga vajaliku ob-
jekti tähtaegseks valmimiseks.

NEEME ERNITS,
AS Otepää Veevärk juhataja
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Valgamaa ettevõtlus-
päeval saab
tutvustada oma
ettevõtet ja müüa
toodangut

Valgamaa Äiinfokeskus pa-
kub maakonna ettevõtetele või-
malust osaleda 7. juunil kell 9-
15 Valga linna päevade raames
toimuval Valgamaa ette-
võtluspäeva näitusmüügil. Sisu-
ka kultuuriprogrammi tõttu on
sel päeval hulgaliselt külas-
tajaid. Möödunud aastal osales
näitusmüügil Valgas 31 ja Val-
kas 42 firmat.

Näitusmüük toimub Valga
kesklinnas liikluseks suletud
Kesk tänaval. Tingimuste
soodustuste osas tasub ühen-
dust võtta Valgamaa Äriin-
fokeskusega tel (076) 79 800,
(076) 79 802 ja 052 29 570, in-
fot saab ka maakonnaportaa-
list valgamaa.ee ja

ENNO FASTER,
Valgamaa Äriinfokeskus

Erametsaomanikele
Palun erametsade peremees-

tel välja võtta metsakorral-
duskavad, et saaks hakata sihi-
päraselt metsi hooldama.

Metsakorralduskavasid saab
kätte igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 8 – 12 Otepää
Looduspargi ruumides asuva
metsaspetsialisti käest kuni 1.
juulini k.a.

JAAN MATT,
Valgamaa keskkonnateenistuse

metsaspetsialist

Otepää vallas töös
olevad planeeringud

Otepää vallavalitsus teatab,
et Linnamäe kvartali detailpla-
neeringu avalikule arutelule 15.
maiks 2003  laekus kaks pla-
neeringut vaidlustavat et-
tepanekut. Vaidlusalused et-
tepanekud puudutavad õigus-
tatud subjektide õigusi ja nende
maade tagastamise küsimust.

Nimetud küsimuste osas
võtab vallavalitsus lähiajal vas-
tu seisukoha ja seejärel langeta-
takse otsus planeeringu edasise
menetlemise kohta.

Vallavalitsuses algatati de-
tailplaneering Otepää külas
Jusa-Kaarna kinnistul. Detail-
planeeringu eesmärk on maa
sihtotstarbe muutmine ja ehi-
tusõiguse ala määramine. Pla-
neeritav ala soovitakse välja
arendada puhke- ja majutus-
kompleksina.

Detailplaneeringu tellijaks on
kinnistu omanik Ans Kersna,
planeeritava ala suuruseks on
2,3 ha, asukoht Kaarna järve ja
Otepää-Kanepi tee vahelisel
alal.

AIRE PRIKS,
maanõunik

Hellenurme «Mõisa
aia»
detailplaneeringust

15. aprillil algatas Palupera
vallavolikogu  maa-ala «Mõisa
aed» detailplaneeringu,  mille
eesmärgiks on maa-ala sihtots-
tarbe muutmine, ehitusõiguse
ulatuse ja servituutide vajaduse
määramine. Planeeritava ala
suuruseks on  2,1 ha Hellenur-
mes. Detailplaneeringu koosta-
mise korraldajaks määrati valla-
valitsus. Detailplaneeringu koos-
tamisse kaasatakse valla elani-
kud ja teised asjast huvitatud
isikud. Teine avalik arutelu
toimub planeeringu lähteseisu-
kohtade tutvustamiseks Palu-
pera vallamajas naisseltsi ruu-
mis 20. juunil kell 10.

TERJE KORSS,
vallavanem

Möödunud aasta oktoobris
alustas Eesti Geenivaramu va-
batahtlikelt tervise- ja geeniand-
mete kogumist kolmes Eesti
maakonnas: Saaremaal, Lääne-
Virumaal ja Tartumaal. Järg-
misena laienes Geenivaramu
projekt Jõgeva, Viljandi ja Pär-
nu maakonda. Nüüd on järg Põl-
va, Võru ja Valga maakonna
käes.

Mis ja milleks?
Eesti Geenivaramu projekti

raames luuakse Eesti rahvas-
tiku tervise-, sugupuu- ja geeni-
andmete elektrooniline andme-
kogu – Geenivaramu. Geenivara-
mu võimaldab tulevikus teha
geeni- ja terviseuuringuid hai-
guste teket ja kulgu mõjutavate
geenide leidmiseks. Geenivara-
mu annab võimaluse tulevikus
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täpsemalt hinnata terviseriske
ja diagnoosida haigusi, ennetada
haigestumist ja saada tõhusa-
mat ravi.

Seadus reguleerib
Inimgeeniuuringute seaduse

võttis Riigikogu vastu detsemb-
ris 2000 ning seadus reguleerib
Geenivaramu loomist ja pida-
mist.

Eesti Geenivaramu projektis
osalemine on vabatahtlik ja gee-
nidoonoriks olemise fakt on kon-
fidentsiaalne. Isikustatud and-
meid saab Geenivaramust
ainult geenidoonor ise ja tema
nõusolekul geenidoonori arst.
Geenidoonoril on õigus teada ja
õigus mitte teada oma geeniand-
meid.

Inimgeeniuuringute seadus
keelab selgesõnaliselt geeni-

doonori diskrimineerimise geeni-
andmete alusel. Kindlustusfir-
mad ja tööandjad ei saa Geeni-
varamust andmeid kindlustus-
võtjate ja töötajate kohta. Geeni-
varamu andmeid ei tohi kasuta-
da isaduse ja isikute tuvas-
tamiseks ega kuriteo uurimisel.

Aga kasu?
Juba täna võimaldab tervise-

andmete kogumine perearstidel
saada parema ülevaate oma
patsientidest ning korraldada
tõhusamalt ravi ja profülaktikat.

Eesti Geenivaramu projekti
eesmärk on ulatusliku andme-
baasi loomine ja sellel põhine-
vate teadusuuringute läbi-
viimine. Seega vähemalt projek-
ti alguses ei tegeleta inimeste in-
dividuaalse geneetilise nõus-
tamisega. Rõhk on üldiste seoste

ja seaduspärasuste leidmisel.
Teie osalus Geenivaramu pro-

jektis annab teadlastele või-
maluse tuleviku jaoks välja
töötada uue põlvkonna ravimid,
mis põhinevad inimese geeniand-
metel. Nii nagu ravimeidki, on
võimalik välja töötada testid hai-
guste varajaseks diagnoosi-
miseks, et ravi saaks alustada
õigel ajal.

On loomulik, et iga uus asi
tekitab küsimusi. Et Geenivara-
muga projektiga seonduvad
küsimused saaksid vastused,
selleks seadis Geenivaramu sisse
oma infotelefoni numbriga (07)
440 200. Küsimusi võib saata ka
e-posti aadressile
geenivaramu@geenivaramu.ee.

KAI KOORD
Sihtasutuse Eesti Geenivaramu

infosekretär

Meie kooli gümnaasiumiõpi-
lased õpivad alates 2001.
aastast majandusõpetust uutel
alustel. Eeskujuks on Rootsi
koolides rakendatav õppeme-
toodika, mille kohaselt iseseis-
val tööl on tavapärasest suurem
osa. Majandusõpperühma õpi-
lased tutvuvad erinevate et-
tevõtete tööga ja kirjutavad kogu-
tud materjalidele toetudes
uurimustöid. Oleme selle projek-
tiga seoses koostöös valdavalt
Otepää ettevõtetega, seni on nn
vaderettevõtteid 14. Suur tänu
kõigile, kes põhitöö kõrvalt on
leidnud aega ja tahtmist noorte-
ga tegelemiseks.

Samas projektis osaleb veel 2
kooli Jõhvist, 4 kooli Lätist ja 1
kolled� Leedust. Igal koolil on
koostööpartner Rootsi kooli näol
ja koos korraldatakse külas-
käike Eesti ning Rootsi et-

tevõtetesse. Viimati toimus sel-
line töönädal 2-8.mail Örn-
sköldsvikis. OG 10.klasside õpi-
lased olid külas Nolaskolas.

Töörühmades töötasid eest-
lased ja rootslased koos, töö-
keeleks on inglise keel. Seetõttu
on tegemist ka tõsise keeleprak-
tikaga. Töörühmi juhendasid
majandusõpetuse õpetajad,
Otepääl Kersti Haas ja meie pro-
jektijuht Olavi Ennu. Pärast
Rootsi ettevõtete külastamist
tuli valmistuda esitluseks, mis
juhendavate õpetajate sõnul õn-
nestus väga hästi. Pille Lass-
manni sõnul olid õpilaste esine-
mislaad ja korrektne välimus
silmapaistvad.

6.oktoobril saabub Nolaskola
õpilaste rühm Otepääle. Külas-
tatakse Otepää ettevõtteid ning
lõpetatakse töönädal konverent-
siga.
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2003.aastaks on plaanid teh-
tud ning mõtlema peab järg-
misele aastale. Selleks toi-
muski 10.-11.mail Stockholmis
projektis osalevate koolide esin-
dajate ja Rootsi projektijuhtide
töökoosolek, kus analüüsiti vii-
mase kolme aasta kogemusi
ning arutleti võimalike tegevus-
suundade üle tulevikus. Otepää
gümnaasiumi esindasid Riina
Raja ja Olavi Ennu.

Senine kogemus on kõikides
Balti riikides sarnane. Rõhutati,
et koostöö ettevõtetega on uudne
töömeetod ja on andnud õpilas-
tele enam iseseisva töö oskust.
Väheoluline pole ka meeskon-
natööoskuse arendamine ja liht-
salt suhtlemine, uute sõprade
leidmine. Meie noored pole unus-
tanud, et nad esindavad mitte
ainult Otepääd, vaid ka Eesti
Vabariiki.

Projekti tuleviku suhtes on
paljugi ebaselget. Üks võimalik
arengusuund on koostöö aren-
damine majandusõpetust and-
vate Eesti ja ka Läti ning Leedu
koolidega. Rootsi partnerid näek-
sid tulevikku BBC kodulehekülje
täiustamises ja võrgustiku
loomises Balti riikides, et saadud
kogemust levitada teistesse
koolidesse. Mõningane probleem
on Balti riikide Euroopa Liitu
astumine. Nimelt oli algselt pro-
jekt mõeldud EL mittekuulu-
vatele riikidele. Arutati ka Vene-
maa kui EL mittekuuluva riigi
kaasamise mõtet.

Huvi majandusõpetuse vastu
on olemas ning loodan, et projek-
ti rahastamiseks leitakse või-
malusi ka edaspidi.

RIINA RAJA,
Otepää gümnaasiumi direktor
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Laskesuusatamise taassün-
nist Otepääl täitub tänavu sep-
tembris kaks aastat. Paus
pärast Adu Keemu treeneritöölt
lahkumist oli kümmekond aas-
tat. Praegu valitseb selle kom-
bineeritud taliala vastu noorte
seas elav huvi. Möödunut mee-
nutades on kohalikel noortel
arvestatavad eeskujud: Kalju
Ojaste, Elmo Parik ja Agu
Keemu, kes omaaegse NL tase-
mel olid tugevad tegijad.

Talialadest on laskesuusata-
mine ehk biathlon Euroopas
publiku- ja seega ka televi-
sioonihuvilt mäesuusatamise
ja suusahüpete järel kolmandal
kohal. Pealtvaatajatele on asi
huvitav ja arusaadav, sest
suusatatakse suhteliselt lühi-
kesi ringe, aga paremus
pannakse paika lasketiirus.
Möödalaskude eest sõidetakse
kas trahviringe või lisatakse
trahviaega. Uudsete aladena on
palju ühisstarte ja tagaajami-
si, mis nõuavad sportlaselt kii-
ret suusatamist, lasketiirus
aga head närvi ja täpset silma.

Eestis oli laskesuusatamine
mõned aastad tagasi mõõnasei-
sus, aga tänu uue juhtkonna
heale tööle on meie tegemiste
vastu positiivset huvi üles näi-
danud meedia ning ka suur-
sponsorite toetus on tuntav. Ala
areneb – sellest annab tunnis-
tust eelkõige konkurentsi tugev-
nemine nooremates vanuse-
gruppides. Rõõmustav on  ka
tütarlaste elav huvi alaga tege-
lemise vastu.

Tulemuste seisukohalt on
oluline iga sportlase indivi-
duaalne areng. Pjedestaalikoh-
ti on ainult kolm, aga ennast
saab võrrelda ka treeningu-
kaaslaste ja konkurentidega.
Laskesuusatamises jõudsid

oma vanusegruppides Eesti
meistritiitlini Grete-Anu Tadol-
der ja Paul Teearu. Möödunud
hooaja jooksul tulid auhinna-
kohtadele veel eriti suure
arenguhüppe teinud Robi Män-
niste, Lilian Leetsi, Karupesa
Team’is treeniv Signe Ilves,
Peeter Ever, Andreas Nigol,
Magnar Orasson ja Siim Lass-
mann. Laskesuusataja peab ka
murdmaasõidus tugev olema.
ETV-Visu-Kalevi sarjas konku-
reerides tuli Paul Teearu kol-
mandaks ning esikümnesse on
jõudnud Timo Tigane, Magnar
Orasson ja Andreas Nigol.

Kevadiste arstlike uuringute
põhjal Tartus võib algavalt
hooajalt rõõmustavat loota ka
Siim Anton, Ivar Kukk, Taavi
Lassmann, Siim Laikask ja
Martti Vister. Hooaja avatree-
ningutel on uute tegijatena
täpset silma näidanud Juhan ja

Rolf-Otto Rootsma, Kristin
Kalk ja Mardi Sarv. Momendil
on grupis 22 poissi-tüdrukut.

Algavast hooajast kuulume
pärast Audentese ja Oti spordi-
klubide ühinemist Oti-Auden-
tese spordiklubisse.

Tänu positiivsele arengule on
meid spordivarustuse soodsal
hankimisel nõus toetama Eesti
laskesuusatamise peatreener
Hillar Zahkna, kellel on spordi-
tarvete kauplused Valgas ja Põl-
vas. Omaaegne NL juunioride
MV kuldmedaliomanik ja juunio-
ride koondvõistkonna liige ning
ka iseseisvat Eestit tali-
olümpiamängudel esindanud
Zahkna on andnud Otepää noor-
tele laskesuusatajatele nõus-
oleku  Zahkna Team’i moodus-
tamiseks. Kindlasti tõstab see
alaga tegelejate motivatsiooni
ja ühtsustunnet. Treeneritena
töötavad noortega Raini Pohlak

ja Ants Orasson. Samas peab
tänama Karupesa Team’i
mäned�eri Toomas Liivat, kes
jagab informatsiooni ja oma
aastase töö kogemusi selleks, et
sõltumata alast areneks
Otepää talisport tervikuna.

Tahaks toetuse eest tänada
spordikomisjoni eesotsas Neeme
Ernitsaga ning tublisid lapse-
vanemaid, kes on toetanud oma
laste mitte just odavat harras-
tust. Möödunud talvel paranes
lasketiiru murdmaaradade
kvaliteet tänu ÕTK Tehvandi
abile eesotsas Tõnu Kinksiga ja
rajameister Kalev Aigroga.

Treeningud, kus kevadisel
perioodil on põhirõhk laskmisel,
toimuvad neli korda nädalas.
Oleme huvitatud ka uutest huvi-
listest.

ANTS ORASSON
treener,

tel: (076) 55 329, 050 94 421
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DEILI POST  9. aprill
HEIDI ELIISE MITT  14. aprill

AIRIIN PIKK  5. mai
PRIIDU SALA  5. mai

Pelageja Jalajas  Otepää  95
Pelageja Täär  Otepää  94

Artur Võttin  Pühajärve  92
Leida Küla  Puka  92

Armilde Kase  Räbi  91
Jaan Tobre  Pastaku  89

Erna Allev  Märdi  89
Hermilda-Irene Kartau  Sihva 89

Minna Linde  Otepää  89
Erena Tikk  Otepää  89

August Kurvits  Mäelooga  88
Laine Laul  Otepää  88

Liidia Kiuru  Otepää  87
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Uurimaks ja arendamaks
naissuusatamise arengut ning
selle jätkuvust Eestis kuulutab
MTÜ Smigunide Suusaklubi
välja konkursi parima naissuu-
sataja stipendiumile 2003.
aastal. Stipendiumi statuu-
tideks on: hooaja detailse ette-
valmistus- ja treeningkava ole-
masolu; sportlike testide tule-
mused ning nende analüüsid;
tulemus 30 parima hulgas 2002/
2003 hooajal Val Di Fiemme
maailmameistrivõistlustel ja/
või FIS MK sarjas.

Taotluste esitamise lõpp-
tähtajaks on 20. juuni 2003.
Taotlusega ühes peab esitama:
sportlike testide tulemused

Valla suvemängud toimu-
vad pühapäeval, 8. juunil al-
gusega kell 11 Kääriku
kergejõustikustaadionil.

Suvemängudel selgitatakse
Otepää valla meistrid ja sport-
likumad külad ning parimatest
sportlastest moodustatakse
võistkond, kes esindab Otepää
valda 4.-6.juulini vabariiklikel
suvemängudel Viljandis.

Valla suvemängude kavas on
kergejõustiku mitmevõistlus,
ujumine, sangpommi tõstmine,
meeskondlik triatlon, köievedu
ja mälumäng.

Parimaid sportlasi ootavad
auhinnad, kolmele sportliku-
male külale (osalevate küla-

elanike arvu järgi) pannakse
välja eriauhinnad.

Kuni 16-aastaste laste osa-
võtt suvemängudest on tasuta.
Pensionäride ja vanemate õpi-
laste osalustasu on 15 krooni
ning täiskasvanutel 25 krooni.

Suvemängudele registreeri-
mine toimub võistluspäeva
hommikul kell 10-10.45 koha-
peal sekretariaadis. Võimalik
ka eelregistreerimine allakirju-
tanu juures.

Täpsem info suvemängude
kohta telefonidel 055 42 648 või
(076) 79 452 või (076) 55 581.

KALMER TRAMM,
valla spordinõunik

������	�����	�������������
����	��	�������

���������	���������
����	�����������

ning nende analüüsid; hooaja
detailse ettevalmistus- ja
treeningkava; kirjaliku nõus-
oleku ettevalmistus- ja tree-
ningkava avalikuks kasuta-
miseks ja uurimistöödeks;
2002/2003 hooaja tulemused;
oma nägemuse enda arengu ta-
ganud faktoritest hooaja
lõigetes alates süstemaatiliste
treeningutega alustamisest;
oma tulevikunägemuse ning
edasise arengu võimalused.
Konkursiga saab tutvuda MTÜ
Smigunide Suusaklubi vahen-
dusel. Info ktv@datanet.ee

KRISTJAN VÄHI,
MTÜ Smigunide Suusaklubi
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Tänavune hooaeg on olnud hu-

vitav ja üritusterohke. Terve
hooaja vältel toimusid Püha-
järve puhkekeskuses neljapäevi-
ti turniirid. Sügisest alates
tegutseb noorte treeninggrupp,
osalejateks 20 noort Pühajärve
põhikoolist ja Otepää gümnaa-
siumist. Eesti Piljardi Föderat-
siooni (EPF) eestvõttel on
toimunud palju üle-eestilisi
võistlusi. EPF aktiivsustabelis
on Otepäält 37 mängijat, pare-
matel kohtadel on Vello Iir ja
Aarne Raid vastavalt 7. ja 8.
Kõikvõimalikku infot saab inter-
netiaadressilt www.epf.ee

EPF karikavõistlused
Võistlused koosnesid 8 etapist

Tallinnas, Kohtla-Järvel, Vil-
jandis, Võrus ja Pühajärvel.
Otepää mängijad võtsid osa B-
liiga võistlustest, kus parima
koha saavutas V.Iir, olles seenio-
ride arvestuses 1. ja üldkokku-
võttes 6.; A.Raid seenioridest 3.
(9.); Olev Uibokand Otepää
mängijatest 3.; Mirko Raid juunio-
ride arvestuses 4., Martin Raid 5.

Järgmisel hooajal suurenda-
takse  A-liigast osavõtjate arvu
ning parematele Otepää mängi-
jatele tehakse ettepanek osale-
da A-liigas.

EPF meistrivõistlused
8 pallis

Otepäält osalesid A.Raid ja
V.Iir, kes alagrupiturniirilt said
edasi finaalturniirile ja jagasid
17.-24. kohta.

EPF noorte meistri-
võistlused

8 palli võistlustel osales
Otepäält 11 mängijat, finaal-

turniirile jõudsid Mirko ja Mar-
tin Raid. Tüdrukute arvestuses
tuli EPF meistriks Kadi Täär,
teine oli Egle Täär.

9 palli võistlustel osales
Otepäält 14 mängijat. Alagrup-
pidest jõudis finaalturniirile 12
parema hulka 5 Otepää mängi-
jat: 3. Martin Raid, 5.-8. Mirko
Raid ja Siim Kalda, 9.-12. E.
Täär ja Martti Sala. Tüdrukute
arvestuses tuli EPF meistriks
E. Täär, järgnesid Liis Kalda ja
K.Täär. Tänan Otepää valla-
valitsust, kes tasus transpordi
eest.

«Pühajärve
talv&kevad 2003»

15 osavõistlusest koosnev tur-
niir kestis jaanuarist aprillini,
osalejaid oli 29. Otepää pari-
mad olid A.Raid (üldarvestuse
4.), Toomas Kont(5.) ja Martin
Raid(6.).

«Pühajärve kari-
kavõistlus 2003»

17.-18. mail toimunud võist-
kondliku turniiri võitis Võru
võistkond, teine oli Valga. Eriti
põnev oli heitlus nn Otepää va-
nade (A.Raid, T.Kont, O.Uibo-
kand, Tarmo Märss, V.Iir) ja
noorte (L.Kalda, M.Raid,
M.Raid, Eiko Ernits, S.Kalda)
vahel. Edukamad olid väga
napilt vanad, saavutades 3.
koha.

Suur tänu ürituse toetajatele:
AS Pühajärve Puhkekodu, AS
Oteks, AS Prike, Avallone Lõu-
na-Eesti, Tartu Õlletehas, Saku
Õlletehas.

VELLO IIR,
EPF juhatuse liige
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Hei-hopsti! Pähklikeses
on kevad täies hoos

Eile toimus lasteaias Pähk-
like kogupereüritus «Karlssoni
kevadsoov».

Kevadet tervitati lustakate
laulude ja tantsudega. Karlsso-
ni kevadsoovile said kõik peost
osavõtjad lisada oma toredaid
soove. Ei puudunud ka Karlsso-
ni lemmiksöök – MOOS.

Esinesid kõik lapsed – nii pisi-
kesed kui ka suuremad. Oli tore
maiustada, mängida ja lustida
koos Karlssoni, Väikevenna ning
Majasokuga.

KRISTA AIGRO,
liikumisõpetaja

OG uute õpilaste
vastuvõtust

Otepää gümnaasium võtab 1.-9.
klassi uute õpilaste dokumente
vastu kuni 17. juunini ja 10. klas-
si sisseastumistesti sooritanute
dokumente kuni 30. juunini.

OG raamatukogu
suvised tööajad
Otepää gümnaasiumi raamatu-
kogu on suvevaheajal avatud
järgmistel aegadel:
1.- 20. juuni kell 8-17
25.-30. juuni kell 8-14
11.-15. august kell 9-13
15.- 29. august kell 9-17
Samas müügil töövihikud
Info telefonil (076) 68 247

Läbi on saamas järjekordne
õppeaasta. Alljärgnevalt üle-
vaade selle õppeaasta suurima-
test õnnestumistest ja korda-
minekutest aineolümpiaadidel
ja kõikvõimalikel võistlustel.

Otepää gümnaasiumi õpilas-
te osavõtt konkurssidest,
võistlustest ja aineolümpiaa-
didest oli aktiivne ja rohkear-
vuline.

Maakonna aineolümpiaadide
võitjateks tulid Tauri Kukk
matemaatikas, Pilleriine Alter
ja Ragne Dalberg füüsikas, Triin
Kaiv keemias, Kristi Sisask ja
Mari Lukka bioloogias, Kristi-
na Kull eesti keeles. Lisaks või-
tudele saavutati veel hulga-
liselt kohti esimese kolme hul-
gas. III klassi matemaatika-
olümpiaadi 58 osaleja hulgas
sai II koha Katrin-Helena
Kuslap ja III koha Diana Vähi.
Piirkonnavoorudest edasi vaba-
riiklikele olümpiaadidele kut-
suti Peep Pullerits informaati-
kas ning Tauri Kukk nii mate-
maatikas kui ka geograafias.
Lisaks aineolümpiaadi või-
tudele väärivad märkimist Ly
Aunapuu võit J.Liivi luule-
konkursil ning 5. ja 7. klassi õpi-
laste võidud matemaatika-
võistlusel «Nuputa». Otepää
gümnaasiumi esindasid sellel
võistlusel Kadri Kapp, Cliona-
Georgia Dalberg, Robert Pihel-
gas, Sven Kautlenbach, Kaspar

Trumsi ja Tauri Kukk.
Kõrged kohad ja võidud on

nõudnud palju lisatööd ja ener-
giat nii õpilastelt kui ka õpeta-
jatelt.

 Osaleti erinevatel spordi-
võistlustel ning saavutati palju
auhinnalisi kohti. Alljärgnevalt
mõnedest  märkimisväärsetest
saavutustest.

Valga maakonna orienteeru-
mise karikavõistlustel saavu-
tati koolide arvestuses I koht,
kuhu andsid võiduka panuse
Liis Kalda, Pilleriine Alter,
Marju Tikker, Ragne Dalberg,
Andreas Nigol, Magnar Oras-
son, Sven Kautlenbach, Siim
Anton esikohtadega.

Kergejõustikus tulid maa-
konna meistriteks Triin Ojaste,
Tess Pauskar, Janika Kilk, Ta-
lis Raak ja Raul Lehismets.

Valga maakonna meistriteks
suusatamises tulid Kristi Ilves,
Triin Ojaste, Kätlin Vister, Karl
Laasik, Timo Tigane, Olari
Orm. Suusatamisega seondu-
vast veel niipalju, et Eesti
Koolispordi Liidu poolt korral-
datavatel meistrivõistlustel
saavutas Otepää gümnaasiumi
õpilaste võistkond vabariigi
koolide arvestuses II koha.

Lisaks on õpilased hulga-
liselt võistelnud klubide koos-
seisus erinevatel spordialadel
vabariiklikel ja maakondlikel
võistlustel ja saavutanud

auhinnalisi kohti.
Meie kool annab õppeaasta

lõpul välja kolm statuudiga
auhinda:

Aalo Elleri ja Raido Mägi
auhind parimale kergejõustik-
lasele – Talis Raak, Matti
Kahru auhind parimale ka-
hevõistlejale – Karl-August
Tiirmaa, Andrus Veerpalu
auhind parimale murdmaasuu-
satajale – Taaniel Stepanov.

Traditsiooniliselt on Otepää
gümnaasiumi õpilased osa-
lenud erinevates ringides.

Taas äratati ellu näitering,
mida juhendasid Marika Paavo
ja Marika Soidra. Kevadeks
valmis näidend «Unistuste-
maa». Aastaringselt on toimu-
nud üritusi nii nooremale kui
ka vanemale kooliastmele ning
lastele koos vanematega. Suure-
mateks ettevõtmisteks olid OG
95. aastapäeva üritused ja
vabariiklik laulukonkurss «5
viimast». Hästi tulid välja
isadepäev koos lastega, jõulu-
peod, temaatilised laadad-
loteriid, emadepäeva üritus jne.

Õppeaasta on olnud väga
töine ja ettevõtmisterohke nii
õpilastele kui õpetajatele. Pika
suvepuhkuse on ära teeninud
kõik asjaosalised. Loodetavas-
ti tuleb uus õppeaasta sama
edukas.

MAGNUS MAISTE,
OG õppealajuhataja
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23. mail Otepää kultuuri-
keskuses «Laulame neid laule
jälle».
26.-30. mail ajalooline etendus
«Otepää Linnamäe saladus»
info@louna.ee, tel 055 939 579.
30. mail kell 20 Pühajärve ho-
telli restoranis ansambel Bern-
hard.
31. mail kell 17 Otepää kiriku-
koori 15. aastapäeva kontsert
Otepää kirikus.
31. mail kell 20 Pühajärve ho-
telli pubis ansambel Bassein.
1. juunil kell 13 lastekait-
sepäevale pühendatud Püha-
järve rannahooaja avamine,
ansambel Bernhard.
2. juunil kell 12 kultuuri-
keskuse pargis Otepää valla
laste laulu- ja tantsupidu.
6.  juunil kell 21 musitseerivad
Diana Klas ja Jüri Aarma
Pühajarve hotelli restoranis.
Kontakt:Pühajärve puhke-
keskus (076) 65 500.
6. juunil kell 21 Setantas
ansambel Bernhard.
6.-8. juunil rahvusvaheline
motomatkajate kokkutulek
Otepää Tour’ 2003 Annimatsil;
7. juunil kell 12.30 Otepää
bussiplatsil traditsiooniline
mootorrataste paraad.
7. juunil kell 19 Pühajärve
pargis Eesti Draamateatri su-
vine vabaõhulavastus «Eesti
matus» (Andrus Kivirähki nali
kahes vaatuses).
7. juunil kell 21 Setantas
ansambel Gigolo.
9.-10. juunil kell 10
noortekeskuse jalgrattamatk
(Otepää-Nõuni-Hellenurme-
Otepää) kultuurikeskuse eest.
Kontakt: Riina Pill, tel 051 27
248.
18. juunil kell 20 Otepää Nais-
seltsi aias jaanikuu piknik ja
pannkoogipäev.
20. juunil kell 21 Setantas
ansambel Dolores.
21. juunil kell 21 Setantas
ansambel Fookus.
21. juunil kell 14 jaanijooks
ümber Pühajärve.
23. juunil kell 20 jaanipidu
Pühajärve pargis ansambliga
Apelsin.
27. ja 28. juunil kell 19 Otepää
rahvateatri esietendused
«Rätsepmeistrid ja nende õnne-
loos» kultuurikeskuses.
27. juunil kell 21 Setantas
ansambel Suur Vend.
28. juunil kell 21 Setantas
ansambel Mini MTJ.

Autoorienteerumine
«Suur suveseiklus 2003» al-

gab 31. mail kell 10 Otepää
vallas Lutsu turismitalus. Eel-
registreerimine tel 055 943
684. Juhend internetis
www.hot.ee/autoorient.

Starti lubatakse ka mootor-
rattad. Korraldaja MTÜ Püha-
järve Autosport.

Koolide lõpuaktused
Pühajärve põhikooli lõpuaktus
toimub 20. juunil kell 16.
Otepää gümnaasiumi lõpuak-
tused: põhikoolil 20. juunil kell 16
ja gümnaasiumil 21. juunil kell 14.

Eelmisel õppeaastal mõtles
Prangli kooli direktor Kalev
Põldsaar välja arvutamise mit-
mevõistluse. Võistlus koosnes
seitsmest Internetis lahenda-
tavast etapist ja tulemused
summeeriti. Kuna meil oli
võistlejaid vaid kahes vanuse-
klassis, jäime koolide arvestu-
ses 15. kohale.

Sel õppeaastal arvestati ka
väiksemaid koole ja arvesse
läksid kahe võistlusklassi viie
etapi tulemused. Kokku võist-
les Eestist 3442 võistlejat 62
võistkonnas. Meie kooli esin-
dus harjutas kõvasti ja tule-
mus oli rõõmustav: saime
kutse Tartus 8. mail toimunud
rahvusvahelise (osalesid ka
Läti koolid) võistluse lõpp-
vooru.

Meie õpilased olid julged la-
hendajad ka võõras keskkon-
nas, kuigi arvutid ja eriti arvu-
tihiired ei olnud nii head kui
oma kooli arvutiklassis. Pari-
ma isikliku tulemuse saavutas
sirgujate (1.-3. kl) hulgas 2.
klassi õpilane Kerli Kurg.
Võistkonnale tõid punkte veel
Kersti Margus, Siim Laks ja
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Invaühingu jaanipidu
tulekul

Invaühingu jaanipidu on 17.
juunil algusega kell 15 TPÜ
Vana-Otepää spordibaasis.

Ühislaua katame teie poolt
kaasa võetud toidukorvist. Oma
osalus 10 krooni.

Lõke, autokauplus, morss,
grillimise võimalus jpm.
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Ardo Kurg. Veelgi rõõmustavam
oli kooli koht: Eesti koolidest
jäid meist ettepoole vaid Tallin-
na Prantsuse lütseum, Tallinna
Inglise kolled� ja võistluste loo-
ja, Prangli põhikool. Meist ta-
hapoole jäid paljud suured güm-

naasiumid, teiste hulgas ka
Tallinna reaalkool.

Huvilistele Prangli võistluse
veebiaadress: http://vabrik.ee/
prangli

ILME HÕBEMÄGI,
 üldjuhendaja

Kultuuriürituste korralda-
mise seisukohalt pean oluliseks,
kultuurikeskuse saali, lava ja
fuajee  remondi lõpetamist ning
uute toolide hankimist.

Ka tänavu on iga-aastased
korraldajad-koostööpartnerid
plaani võtnud juba traditsiooni-
liseks saanud puhkpillipäevad,
rahvalaulupäeva ja käsitöölaa-
da, klarnetipäeva, motokokku-
tulekud, Saku Suverulli. Toimub
erinevaid spordiüritusi.

Samuti on kavas tasuta
tsirkuseetendus Pühajärve lau-
lulaval. Pühajärve puhkekesku-
ses toimub populaarse telesaate
«Laulge kaasa» lindistus Liisi

Koiksoni ja Mait Maltise osalu-
sel.

Juulikuus toimub Otepää ki-
rikus Urmas Alenderile pühen-
datud kontsert «Sõbra käsi». Au-
gustis esineb Pühajärve laulu-
laval ansambel Dagö koos Riho
Sibula ja ansambliga Ultima
Thule.

Leigo Järvemuusika raames
toimub tänavu ülemaailmse
orelifestivali avaüritus.

Selle suve uudiseks on tant-
suõhtute korraldamine kultuu-
rikeskuse pargis. Sellistele
puhkeõhtutele oleme palunud
Eesti tuntumaid muusikuid ja
ansambleid, et vallarahval oleks

tihedamini võimalust jala-
keerutamiseks ja puhkamiseks.

Noortele on kavas korraldada
mitmeid jalgrattamatku, suve-
laagreid, käsitööõpipäevi. Uud-
semaks ettevõtmiseks on
kübarapäev. Augustis toimub
taas lastelaat, seekord koos
lemmikloomade näitusega.

Suvelõpuüritusel  noortele
korraldame puhkeõhtu koos
populaarse noortebändiga Soul
Militia.

Kohe on trükist tulemas
Otepää suveürituste kava.  Jäl-
gige reklaami!

LAIVE POSKA,
kultuurikeskuse juhataja
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olek toimub täna kell 19 kul-
tuurikeskuses.

Eksliibrise-
klubi
koosolek

Otepääl Lammas
galeriis Nerva graafika

Kuni jaanipäevani saab Lam-
mas galeriis (postimaja II kor-
rusel) tutvuda Nerva graafika
näitusmüügiga «Päikese puu-
dutus». Heliloojast kunstnik
rõhutab oma seekordsete pil-
tidega päikese tähtsust ja
tähendust. Ta loodab, et paneb
inimesed naeratama ja muu-
dab nende meeleolu rõõmsa-
maks. Esimese selleteemalise
näitusesarja esitas kunstnik
avalikkusele möödunud aastal
nimega «Päikesele lähemal».

Kirikukoori
aastapäevakontsert

Otepää kirikukoori 15.
aastapäeva kontsert on Otepää
kirikus 31. mail kell 17.

Ootame endiste lauljate ja roh-
ke publiku lahket osavõttu.
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HÄID JÕULE ja RÕÕMSAT AASTAVAHETUST!   
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Otepää Looduspark otsib partnerit matkaradade
hooldustöödeks.

Ootame pakkumisi Pühajärve ümbruse matkaraja, tunnetus-
raja ja puhkekohtade hooldustöödeks.

Vajalikud tööd on niitmine 3 korda suve jooksul järgmistel
objektidel: matkarada 7 km pikkusel lõigul 2 m laiuselt, Kooli-
rand (pindala 0,5 ha), Kiigemägi (pindala 0,3 ha) ning Otepää
Looduspargi kinnistu (0,3 ha) ja puhkekohtade korrastus (prügi-
kastide tühjendamine ja üldhooldus) 20 nädala jooksul üks kord
nädalas. Pakkumised teha kirjalikult 6.juuniks aadressil Otepää
Looduspark, Kolga tee 28, Otepää või e-posti aadressil
Otepää.Looduspark@mail.ee.

Lisaks otsib Otepää Looduspark teostajat Väikese Munamäe
allika juurde viiva trepi taastamistöödeks.

Täpsemat informatsiooni saab aadressilt Otepää Looduspark
Kolga tee 28, Otepää. Tel 55 876.

Pakkumine loodushoiutööde läbiviimiseks.
Ootame taotlusi Otepää looduspargi territooriumil järgmistel

riigimaal paiknevate poollooduslike koosluste hooldamis- ja taas-
tamistööde teostamiseks:

1. Kolmjärve (Kiriku sihtkaitsevöönd) 0,5 ha  jõeääre puhas-
tamine võsast

2. Risttee (Karja sihtkaitsevöönd) 1,0 ha - jõeäärse lamminiidu
puhastamine võsast

3. Paklamäe 5,7 ha - aruniidu niitmine
4. Mülke soo 2,0 ha - võsast puhastamine
5. Mädajärve sihtkaitsevöönd 1,3 ha - aruniidu niitmine
6. Harimägi 9,0 ha - arunidu niitmine
7. Harimägi 0,3 ha - aruniidu võsast puhastamine

Taotlused esitada kirjalikult  6. juuniks aadressil Otepää
Looduspark Kolga tee 28, Otepää või e-posti aadressil
Otepää.Looduspark@mail.ee.
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Avatud E – L   10-18

Prof. KIIRSOLAARIUM
5 krooni/min
100 min 400 krooni

Müügil Australian Gold päevituskreemid

Info 053 998 025
Lipuväljak 22a

Teenindusmaja II korrus

Olete oodatud!
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Soodustuusikud
Valgemetsa ja Luunja
lastelaagritesse

Otepää valla lastele on eral-
datud 5 soodustuusikut (ühe
maksumus ca 850 krooni).
Kaks last saaksid käia Valge-
metsas 5.-14.augustini ja
kolm last Luunja lastelaagris
30. juulist 7. augustini.

Soodustuusiku taotlemiseks
palume esitada hiljemalt 17.
juuniks avalduse Otepää
vallavalitsuse sotsiaal- ja
haridusteenistusele.

Paljulapselistel ja toime-
tulekuraskustes perekondadel
on võimalik taotleda täien-
davat toetust tuusiku mak-
sumuse osaliseks kompen-
seerimiseks vastavalt kehti-
vale korrale (avalduse blan-
ketid saadaval sotsiaal- ja
haridusteenistuses ning valla
koduleheküljel internetis).

Enam kui 5 sooviavalduse
laekumisel otsustab vallavoli-
kogu sotsiaalkomisjon soodus-
tuusikute eraldamise.

Täiendav info telefonidel 55
382 ja 058 053 775 Piret Pensalt.

Puka vallavalitsuses
1. Anti nõusolek maa ostueesõi-
gusega erastamiseks: Pille Mõt-
tus Puka alevikus Jaama 1A
maaüksus 6603 m2; Johanna
Siim Kähri külas Lepikutare
maaüksus 2,01 ha.
2. Otsustati maksta toimetule-
kutoetust aprillis 35 taotlejale.
3. Anti nõusolek vaba põllumaa
erastamiseks: Jüri Alikas Soonta-
ga külas Pudi maaüksus 12,53 ha.
4. Esitati Arno Tali sihtkapitali
konkursile «Terve ja tugev Eesti
pere» kaks peret – Arno ja Riina
Kangro, kelle peres on kolm last,
ning Aire ja Jüri Kaldmäe, kelle
peres on neli last.
5. Kinnitati tagastamata jäänud
talumaade võõrandamisaegsed
makusmused ning määrati kom-
pensatsioon Hilme Mekkile Kui-
gatsi külas asuva Vahtra talu ja
Aino Uibole Kuigatsi külas asu-
va Läätsa talu tagastamata
jäänud maade eest.
6. Toetati kokku 3448 krooni ula-
tuses majanduslikult raskes olu-
korras olevaid abivajajaid.
7. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Jaan Barka-
la Meegaste külas Väike-Veski-
mäe maaüksus 4,41 ha; Jüri Ali-
kas Soontaga külas Liivaku
maaüksus 12,50 ha; Hinno Ütt
Ruuna külas Marjamäe maaük-

ELLE UIBOPUU
15. VII 1937 - 11. V 2003

LAINE JUHANSON
15. I 1929 - 7. V 2003

Südamlik kaastunne Sirgi
Maltsale kalli venna

RILLI TOOME
surma puhul.

Otepää Kopli 12 II sektsiooni
elanikud, Lea ja Eha

Miks küll maikuu hommiku
päikesetõus

Sulle viimaseks jäi ja loojus...
mis oleks aitand hüüe –

ära mine veel –
nüüd koduõu Sinuta nii nukrana

näib.

Kallist abikaasat

ALEKSEI VESKET
mälestab 1. surma-aastapäeval

lesk

Noortelaager
Annimatsil
On veel vabu kohti Annimatsi
Eesti-Soome ühislaagrisse,
mis toimub 14.-19. juunil.

Täiendav info tingimuste ja
maksumuse kohta Riina Pillilt
tel 051 27 248.

sus 9,40 ha; Juta Lanukopli
Komsi külas Ala-Venevere
maaüksus 7,0 ha; Reimo Kurg
Aakre külas Nõmme maaüksus
5,68 ha; Johanna Sööt Meegaste
külas Epsi 1 maaüksus 9,99 ha;
Antonine Erik Meegaste külas
Epsi 2 maaüksus 10,0 ha; Jano
Sööt Meegaste külas Epsi 3
maaüksus 10,0 ha.
8. Puka alevikus Jaama tänaval
asuvate tootmishoonete aadres-
siks kinnitati Jaama tn 1A.
9. Väljastati projekteerimise
tingimused Kaidur Pedajasele
Meegaste külas Rahi talus eramu
ehitamiseks.
10. Määrati hooldajad sügava ja
raske puudega invaliididele.
____________________________
Vallasekretär Anita Kallis on
puhkusel 19. maist 4. juulini.
Puhkuse ajal on vastuvõtuaeg
Puka vallamajas igal teisi-
päeval.

Palupera
vallavalitsuses
1. Väljastati ehitusluba Palupera
mõisapargi ja Hellenurme mõisa-
pargi rekonstrueerimiseks.
2. Väljastati Urmas Kiiskile
Päidla külas Tuule kinnistule  nr
16563 elamu projekteerimiseks
projekteerimistingimused.

3. Väljastati Eesti Energia ASile
ehitusluba 0,4 KV kaabelliini ja
mastalajaama ehitamiseks Nee-
ruti külla.
4. Peeti võimalikuks Aga kinnis-
tu nr 13 782  jagamine kaheks
eraldi kinnistuks Aga ja Ronga.
5. Anti korraldus Vambola Sipel-
gale Sare maaüksuse ostu-
eesõiugusega erastamiseks.
6. Nimetati Lutike külas  vaba
metsamaa nr 96V Kärnoja
maaüksuseks. Maa erastaja suu-
lise enampakkumise võitja OÜ
Melkerin.
7. Nimetati Päidla külas vaba
metsamaa 91V/U Magisoo
maaüksuseks. Maa erastaja  suu-
lise enampakkumise võitja
Tasemix OÜ.
8. Nimetati Päidla külas vaba
põllumajandusmaa nr 90V
Kraavituse maaüksuseks. Eras-
taja FIE Tõnu Tiisler.
9. Nimetati vaba põllumajandus-
maa nr 85 V Purtsikraavi maaük-
suseks. Maa erastaja OÜ Düün.
10. Anti nõusolek Enn Paulusele
Urmi külas Sireli maaüksuse
erastamiseks.
11. Anti korraldus ühekordsete
toetuste andmiseks 3380 krooni
ulatuses.
12. Määrati hooldajad viiele süga-
va ja raske puudega inimesele.

Otepää
päevakeskuse teated

Otepää hooldekodusse on või-
malik paigutada eakaid ja puu-
dega inimesi ka lühiajalisele
hooldusele. Info tel 055 16 418.

Otepää päevakeskus tänab
Helmut Kulpsonit ja tema
töökaid mehi osaühingust Val-
ga Teed, kes on suureks abiks
olnud päevakeskuse ümbruse
korrastamisel.

Oü Swimo AutoOÜ Swimo Auto

 REMONDIBOKSI RENT  Kastolatsis
 1 tund / 50 kr
 sisaldab autotõstuki ja tööriistade kasutamist

 KRAANASEADMEGA PUKSIIRAUTO
 veoteenus
 nool 6m, tõstejõud kuni 4,5 t, kandejõud 6 t

 PUKSIIRABI  24h
 veame tasuta ära autovrakke

 Tel  052 55 545  või  54 255

OÜ Merker
sooduspakkumised:

Tööstuskaupade kauplus Lipuväljak 22
trikood, bikiinid   alates 39.-
tekikotid 150*210 59.-
padjapüürid 50*60 19.-
tennised alates 11.90

Mülleri Keldri baar
avatud 1. juunist   N, R, L   12-23

Saun massa�ivanniga
E – P 12-23 tel 051 29 340

Kauplus Kaks Lipuväljak 5
Mumuu piim 1l 4.70
Cido mahlad 1l         10.90
Värska 1,5 l 6.90
Lauaviin 0,5 l         43.90
Protex seep 3.40

Palupera vallavalitsus
müüb kuivati
Palupera vallavalitsus müüb
suulisel enampakkumisel
Palupera külas endisesse mõi-
sakompleksi kuulunud eras-
tatud elamus asuva kuivati.
Alghind 5000 krooni. Osalemi-
sest teatada Palupera valla-
valitsusse hiljemalt 30. maiks.
Info tel (076) 79 502, 05174740.

Ideekavandid kõigile
tutvumiseks
Palupera vallavalitsus kut-
sub juunikuu jooksul vallako-
danikke ja kõiki asjast huvi-
tatuid tutvuma Palupera val-
la vapi ja lipu ideekavandite-
ga. Igaüks saab anda oma sei-
sukoha ja hääle ühele ka-
vandile. Palupera vallavoli-
kogu soovib arvestada valla-
kodanike arvamusega.

 	�	�

Hommikuhämaruses närveeri-
sid vihmast läbimärjad Kalev
Brikker, Adu Kurg ja Enno Pung –
kas on kõik nii, nagu vaja.
Vaatamata halvale ilmale vurasid
autod laadaplatsile. Porisel välja-
kul oli nii ostjaid kui müüjaid,  kuid
vihmane ilm jättis siiski oma jälje.

Vallavanem Heikki Kadaja  ter-
vitas kohaletulnuid ning avas
vallapäevad. Tõlliste puhkpilli-
orkester Villem Alpi juhendusel
tegi üritusele meeleoluka sisse-
juhatuse.

Taidlejate kontserdi avas rah-
vamaja tantsurühm Vokiratas
Vaike Eiche juhendamisel.
Seejärel laulis Villem Alpi tak-
tikepi all Puka ja Tõlliste ühend-
segakoor, klaveril saatis Sille Vil-
lem. Naisansambel lubas lauluhe-
lide saatel Pukas sirelid õide
puhkema panna, meeste lauluga
aga hakkasid kohalikud ööbikud-
ki joodeldama. Piia Mäe esitas 41
aastat tagasi õpitud luuletust,
saalisolijad kuulasid vaikselt
meenutades noorusaegu. Puka
keskkooli 3.-4. klassi õpilased esi-
tasid lustliku loo «Oh seda ilma-
elu küll» (juhendaja Maie Mesi-
puu, lauluõpetaja SilleVillem ja
tantsude  seadja Mai Plaat).

Tiigi ääres leotasid usse kala-
mehed. «Kala ei ole!» raporteeris
võistluste kohtunik Adu Kurg. Ja
ei olnudki. Loosi tahtel naeratas
õnn Riho Koppelile, Kenneth Her-
mile ja Willu Põldsepale.

Puka rammumeheks osutus
Janar Mekk, teiseks jäi Aivar
Suun ja kolmandaks Uko Uibo-
puu. Jõumeestel tuli  demonstree-
rida 24-kiloste sangpommide tõu-
kamist, rebimist ja veega täide-
tud 40-liitriliste kannide hoid-
mist.

Võistluse «Nobedad hambad»
reeglid nägid ette poolemeetrilise
viineri söömist kinnastega ja
seejärel vilistamist. Peaaegu
tervelt kadus viiner Vladimir Sem-
jonovi kõhtu, kiletükid vaid lend-
lesid – nii selgus Lõuna-Eesti kõige
nobedamate hammastega võistle-
ja. Teiseks jäi  Janno Vernik  ja kol-
mandaks nobedate hammastega
külaline Tõllistest. Pjedestaalile
mittepääsenuile oli preemiaks kor-
ralik kõhutäis, pealtvaatajatel nal-
ja ja naeru kui palju.

 Teatejooksus oli kaks võistkon-
da, tulemus kaks auhinnalist
kohta – vanemas vanuserühmas
JannoVernik, Merli Miljan, Jani-
ka Stets, Ervin Moorast, Riivo
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Tutk ja Riina, nooremas rühmas
Ivan Semjonov, Rainis Osak,
Vladimir Semjonov, Cärol Tutk,
Sigrid Osak ja Agris Possul.

Kanuuvõistlus sai teoks tänu
Kuutsemäe mäesuusakeskusele,
kes laenutas võistlejatele  kanuu.
Kõige osavamad ja kiiremad olid
Pille ja Rein Ilja. Liidritele kaot-
asid 0,01.9 sekundiga Inger Zim-
mer ja Kaido Rebane, kol-
mandaks jäid Karin Kasendi ja
Uko Uibopuu, kaotades võitjatele
0,67.1 sekundiga.

Võrkpallivõistluse võitis
külalisvõistkond Rõngu vallast
tulemusega 3:2 Puka valla
võistkonna ees. Kolmandaks jäi
Puka teine võistkond.

Tänavakorvpallis olid esinda-
tud mehed, naised ja noormehed.
Meestest võitis võistkond San-
wood, teiseks Neli Sassi (Janek
Tiideberg, Danel Tiideberg, Inge-
mar Liigand ja Maaris Korobov) ja
kolmandaks Hobolon (Janno
Häelme, Aigar Kärgenberg, Mar-
tin Markov ja Mario Kleinson).
Naistest võitis võistkond nr 22
(Mirja Sarapuu, Janika Stets,
Merli Miljan), teiseks tuli
võistkond Neiud (Kristel Jalango,
Anneli Püüa, Kersti Kangro ja

Teele Tiidt), kolmandaks jäid
Noored ja Kobedad (Karin Kasen-
di, Keiju Koppel, Riina Savisaar
ja Kätlin Põder). Noortest võitis
võiskond Estiko (Jaanus Vutt,
Sten Tiidt, Arvo Kaldmäe ja Veiko
Kaldmäe), teiseks tuli võistkond
Braavo (Tanel Juus, Karl Väikene
ja Märt Kuvvas), kolmandaks
Puka Noored ( Tauri Häelme, Ken-
neth Herm ja Valmet Vaht, Priit
Taur).

Vallapäevade õhtu lõpetas
ansambel Untsakad tantsude ja
laululugudega. Vallapäevade õn-
nestumise ja korra tagamise eest
täname Valga politseiprefektuuri
ja Otepää politseijaoskonda.

Eriline tänu vallavalitsuselt
meie sponsoritele: AS Techne
Töökoda, Valga Gomab Mööbel
Puka tsehh, kauplused – Kopli äri,
Õunake, Risti äri, Kuigatsi
Külamaja äri, AS Jumek, Moora
R-Jaamad OÜ, OU Bacula,
Erametsa Halduse OÜ, Tauf-
Auto, Puitrex, Puka spordiklubi.
Just nende abile toetudes said
vallapäevad just sellisena toimu-
da.

Kohtumiseni järgmistel valla-
päevadel!

Korraldav komisjon

OT 4 veaparandused
Eelmises OTs on trükiveakura-
di tõttu kahetsusväärselt sat-
tunud Otepää valla eelarve
2003. aasta planeeritud kulude
tulpa 7 viga. Palume õigeks
lugeda alljärgnevad arvud.
OT vabandab.

Omavalitsusliidud kokku  52,0
Turismiinfopunkt 231,2
Arendusprojektid 150,0

Spordirajatised 163,0
Toetus seltsidele 123,0

Koolitoetus 250,0
Eraldised hoolekandeasutustele 170,0



22. mai 20038

12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456

 !!�������
���������	�����������
	���!��'#�
��
����������
�
��� ��� �� �8��4�5����������

� � � � � � �
Valga põik 3

• kosmeetik

• maniküür

• pediküür

• depilatsioon

• jumestus – Cover Girl tooted

• tselluliidiravi – parafangoteraapia

telefon 052 52 942

P, E suletud
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MURUTRAKTORID

MULLAFREESID

TRIMMERID

LÕIKURID

Valga põik 3
Otepää
Tel (076) 61 890

NB! Fiskars aiatööriistad kevadtöödeks

HUVIREISID JA VÄLJASÕIDUD
KAUGETESSE JA PÕNEVATESSE

VÕI LIHTSALT MÕNUSATESSE PAIKADESSE
TEATRISSE, KONTSERDILE, KONVERENTSILE

HEAS SELTSKONNAS
SOODSA HINNAGA

INFO JA TELLIMINE
051 87 306 (Andrus)

053 412 876 (Kalle)

otepaabuss@hot.ee

VW LT 31 kuni 14 kohta
(ka välisreisid)

MB 0 303 kuni 45 kohta
(ka välisreisid)

Volvo Lahti 31    kuni 52 kohta

OÜ ESNO OTEPÄÄ
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MÜÜN, OSTAN, ÜÜRIN
1-toal korteri
3-toal korteri

maja, krundi, talu

tel 051 58 137
www.hot.ee/okv

OÜ Ökoteh
müüb pidevalt ehituslikku
saematerjali, haava, lepa,

lehise voodrilaudu.
Olev  050 56 829

ostab kasvavat
metsa ja maad

Olev  050 56 829
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TÖÖRIISTA LAENUTUS
Tööriistad ehituseks,
masinate remondiks,

liha grillimiseks

Asume Otepää ja Komsi külas

tel (076) 55 292 ja (076) 92 360

AS Techne Töökoda  050 89 416
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Bensiinimootoriga
MURUNIIDUKID

alates 2950,-


