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Üritus aga toimus sellest
hoolimata. Tänases lehes aval-
davad oma seisukohti erinevad
isikud. Valdavalt ollakse pa-
hane Otepää looduspar-
gi juhi peale. OT on aga
seisukohal: vaevalt, et
üksnes kooskõlastuse
üle kemplemine vähe
külastajaid kohale tõi ja
korraldajad kahjumisse
viis. Tõenäoliselt tuleb
peapõhjust otsida närus-
es ilmas ning kindlasti
ka oskamatuses (taht-
matuses?) korrektseid
läbirääkimisi pidada nii
omavalitsuse kui riigiametite-
ga. Samuti on üritus end
paljude seni peol käinute ar-
vates lihtsalt ammendama
hakanud.

Nagu eelmisest OTst lugeda
võis, oli korraldaja tänavuse
rannapeo ettevalmistamisel
valmis arvestama nii aedlinna
elanike kui keskkonnakaitsjate
nõudmistega. Oma õnnistuse
ürituse toimumisele andis ka
kohalik omavalitsus.

Vallavanem Aivar Nigoli
sõnul prooviti looduspargiga
saavutada kompromissi üri-
tuse toimumiseks: viimase het-
keni peeti läbirääkimisi, ometi
tulutult. Vallavanema hinnan-
gul jääb ebaselgeks looduspar-
gi missioon oma haldusterritoo-
riumil. Kas selleks on kaitse-
eeskirja täht-täheline täitmine
või  peaks neil olema ka abistav
funktsioon piirkonna ette-
võtluse toetamisel?

Siinkohal võiks ju küsida
sedagi, kus on looduspargi poolt
ettevalmistatud parkimis-
kohad, kui see on kaitse-eeskir-
ja järgi tema pädevuses?

Pühajärve pargi territoo-

Heisakem riigilipud!
Viimasel ajal on märgata riigilipu

kasutamise korra rikkumisi, mille
eest on ette nähtud rahatrahv kuni
kümne päevapalga ulatuses.

Riigilipu heiskamise päevad
(lipupäevad) on: 1. jaanuar –
uusaasta; 2. veebruar – Tartu rahu-
lepingu aastapäev; 16. veebruar –
Leedu iseseisvuspäev; 14. märts –
emakeelepäev; 1. mai – kevadpüha;
maikuu teine pühapäev –
emadepäev; 14. juuni – leinapäev
(lipud heisatakse leinalipuna); 23.
juuni – võidupüha; 24. juuni – jaa-
nipäev; 20. august – taasiseseisvu-
mispäev; novembrikuu teine
pühapäev – isadepäev; 16. november
– taassünnipäev; 18. november –
Läti Vabariigi väljakuulutamise
päev.

Vabariigi valitsuse korraldusel
võidakse välja kuulutada ka teisi
lipupäevi ning heisata riigilipud
maavanema korraldusel vastavas
maakonnas mõne sündmuse puhul.

Riigilipp heisatakse 1. maist
kuni 30. septembrini kell 8 ja 1.
oktoobrist kuni 30. aprillini kell 9
ning langetatakse päikseloojangul,
kuid mitte hiljem kui kell 22.

Täpsem informatsioon inter-
netist: www.riigikantselei.ee

REIN VIKARD,
Otepää vallavolikogu revisjoni-

komisjoni esimees

Pühajärve ja Pilkuse
külad saavad teabetoad

Valgamaa Partnerluskogu Part-
nerlusfond rahastas kaks projekti,
mille käigus luuakse Pühajärve ja
Pilkuse küladesse teabetoad. Pro-
jekti teostab MTÜ AT Koostöö-
keskus koos Pilkuse Külaseltsi,
Kannistiku Külaseltsi ja Otepää
vallavalitsusega. Projektijuhid on
Toomas Vahrušev ja Ants Manglus.
Teabetoad kavatsetakse avada au-
gustis. Asukohtadeks on  Kannis-
tiku küla korruselamu korter ja
Veski spordibaas. Teabetubade
asukohad on välja pakutud
külaseltside poolt. Teabetubadesse
soetatakse kaasaegne arvutitöö-
koht, mis ühendatakse internetti.
Külaelanikul on lisaks kontori-
rakendustele võimalus internetist
infot otsida ja välja trükkida. Pro-
jekti üldisem eesmärk on tõsta ini-
meste teadlikkust küla rollist koha-
liku elu edendamisel, tugevdada
külaaktiivi koostööd vallaga.

Kavas on samalaadsed teabetoad
avada ka Sihval, Vana-Otepääl ja
Vidrikel. Teretulnud on kõik asjas-
se puutuvad ettepanekud.

TOOMAS VAHRU�EV,
valla IT spetsialist

riumi omanikuks on riik, halda-
jaks Aakre metskond. Kogu par-
gi hooldusteenuse ja rannavalve
tellib ja finantseerib aga
Otepää vald. Paar pargis asuvat
objekti (laululava, rannahoone)
kuuluvad vallale ning neile on
määratud teenindusmaa.
Põhimõtteliselt rendib vald üri-
tuse korraldajaile laululava,
territoorium on kehtestatud
põhimõttel, et ürituse korralda-

ja tagab seal korra ja turvali-
suse. Vastasel juhul peaks seda
tegema riik (loe: Otepää vald).
Lahenduse toob loodetavasti
valminud detailplaneeringu
alusel valla poolt vabariigi
valitsusele esitatud taotlus
kogu pargi maa-ala munitsi-
paliseerimiseks.

Korraldaja täitis
esitatud lisatingimusi

OT hinnangul täitis korralda-
ja enamikku võetud kohustust-
est – nii olid organiseeritud
ametlikud telklaagrid koos
vastavate teenustega; külasta-
jate arv ei ületanud 8000.

Vallavalitsus piiras elanike
huvides liiklust, kauplemist ja
telkide paigaldamist aedlin-
nas. Vallavanema sõnul oli aga
nii mõneski aedlinna aias näha
parkimist ja telkimist; eelda-
tavasti olid need kinnistu
valdaja külalised, kes võisid
aga tekitada probleeme naab-
ritele.

Probleemiks olid ka aedlinna
kauplused, mille ümber tekkis
melu ja tunglemine. Ilmselt

pidanuks nõudma täiendavate
tualettide paigaldamist ja
prügikoristuse organiseerimist
mõlema kaupluse juures.

Vaatamata heale turvakor-
raldusele üritusel olid endiselt
probleemiks külastajad, kes
festivalile ja ametlikesse telk-
laagritesse mineku asemel
ümbruskonnas purjutades rin-
gi jaurasid.

Politsei ja turvafirma tegid
head koostööd, eriti positiivselt
mõjus politseipatrullide tege-
vus. Näiteks Tamme puiestee ja
Tennisevälja tänava piirkonnas
tegutsesid jalgsipatrullid väga
operatiivselt, ennetades mit-
meid probleeme. Aedlinnas
likvideeriti alles asutamisjär-
gus stiihiline telklaager. Liik-
lusohutuse tagamiseks tegut-
ses aktiivselt autopatrull. Üri-
tusel oli ametis ka 20 narko-
politseinikut, kes tabasid ka
ühe narkodiileri.

Hästi toimis koostöö ka polit-
sei, päästeteenistuse ja medit-
siiniteenistuse vahel. Festivali
territooriumil oli meditsiinitee-
nus korraldatud kõrgel tase-
mel. Täiendavalt oli kohal kaks
kiirabiautot.

Kuidas edasi? Volikogu on
moodustanud komisjoni Beach
Partyga seonduvate küsimuste
arutamiseks. Samuti menetleb
volikogu ürituste läbiviimise
korda Otepää vallas.

Miks Otepää
Looduspark
siiski
kooskõlas-
tust ei and-
nud?
Merle Anton, loo-
duspargi direktor:
Kui ühe lausega
kokku võtta, võiks
öelda: «Hea, et niigi läks.»
Seda aga tänu vaid 5-6 tuhandele
külastajale. Kui aga peokülalisi
olnuks loodetud 8-12 tuhat...

Korraldajate tunnustuseks

võib öelda, et nõlvad suudeti
hoida praktiliselt puutumatu-
na. Positiivne on ka see, et ko-
ristamine on olnud kiire ja efek-
tiivne.

Olukorda parklate asukohas
võib igaüks ise näha. Muidugi,
pikapeale kõik paraneb. Kui
palju on aga mõjutanud
aastatepikkune parkimine ühe
niidu taimekooslust, mis
eelduste kohaselt võiks kuulu-
da väärtuslike niitude kõrgei-
masse klassi? Ning kas suvi-
seks turismihooajaks on prae-
gused mudaaugud taastunud?

Laululava ümber puude all,
ka seal, kus alustaimestik veel
säilinud, on näha veoautode jäl-
gi ja rööpaid. Seda hoolimata
meie nõudest kasutada trans-
pordiks ainult teid.

Miks siis looduspark «jon-
nib»? Üheksa aastat on olnud
kõik korras ja nüüd äkki…?

Ei ole olnud kõik korras.
Suhteliselt vähe aega siin
töötanuna ei oska ma kommen-
teerida looduspargi töötajate
varasemate aastate seisukohti.

2001. ja 2002. a pöördu-
mistes on meie poolt välja
toodud Beach Party negatiivne
mõju ning keskkonnamõjude
hindamise vajadus, mis 2002. a
suvel ka Otepää vallavalitsuse
tellimisel teostati. Kas selle do-
kumendi peaks sahtlisse pan-
ema? Meie  nõuded, milles kokku-

leppele ei
j õ u t u d ,
tulenesid
s a m a s t
keskkon-
namõjude
hinnangu
a r u a n -
dest.

Ü r i -
tused ei
jää Ote-
pääl toi-

mumata – oluline on tahe hoida
kohalikku loodus- ja elukesk-
konda ning järgida kehtivaid
seadusi.

Valdur Sepp, kauaaegne suurürituste korraldaja,
kultuurikomisjoni esimees: Pühajärve park on olnud
aastakümneid  paljude ürituste toimumiskohaks. On
meenutada uhkeid kontsert-tuure ja tuhandeid inimesi
köitnud jaanitulesid. Tänaseks võime ainult nostalgitse-
da heade aegade mälestuseks ja vanduda tulist kurja,
et viimased  kümme aastat pole me kahel päeval juuni-
kuus  Pühajärvel rahu saanud.

Olen hämmingus, et Otepää looduspark oma äärmus-
likke võtteid kasutades soovib Beach  Partyle «ära teha»,
tuues ohvriks kõiki teisi võimalikke kontserttuure ja üri-
tusi Otepääl. Vaevalt pärast nii aktiivset meediakära,
mida koos aedlinna  intsiatiivgrupiga korraldati, soovib
ükski meelelahutusega tegelev  firma  siia kanti tulla.

Loomulikult kaasneb nii suure üritusega probleeme.
Kuid  neile tuleks otsida lahendusi, mitte takistusi. Olin
koosolekul, kus Looduspargi esindajale püüdsin selgi-
tada, et äärmuslikud ettekirjutused antud suurürituse-
le on lakmuseks teiste ürituste mittetoimumiseks edas-
pidi. Mind lihtsalt naerdi välja. Merle Anton ütles, et
talle see üritus lihtsalt ei meeldi ja kõik!

Rääkides paljude kontserdikorraldajatega sain ühese
vastuse: Eestimaal on teisigi kohti, kus tuure korralda-
da – ei tule meie teie rahu rikkuma! Kahju.

Kommentaar Arvamus

Jaanus Barkala, vallavolikogu
esimees, turismiettevõtja: Paljusid
Otepää elanikke teeb nõutuks loodus-
pargi ja Beach Parti Festivali ümber
toimuv. Kas siis tõesti on üks pool lõpu-
tult paha ja teine äraütlemata hea?
Looduspark võitleb ainukesena piir-
konnas looduse säilimise eest – kõik
teised mõistmatud tahavad seda ära
lagastada ...

Arvan, et selline teemakäsitlus on
pisut vale. Otepää kaubamärgiks on
turism ja puhkemajandus ning
kõikvõimalikke suurüritusi on ilma
märkimisväärsete probleemideta
toimunud varemalt ja kindlasti
toimuks ka edaspidi. Tunnen muret,
kas leidub veel julgeid ettevõtjaid, kes
soovivad looduspargiga ürituste
kooskõlastamise kadalippu läbida,
riskides võimalike kohtuvaidlustega
ning tarbetu meediakäraga.

Looduspargi tegelik põhjendus üri-
tuse mittekooskõlastamiseks oli väga
lihtne: «Selline üritus lihtsalt ei sobi

Otepääle!» Aga milline siis sobib?
Kuna korraldaja jäi kahjumisse, on

Otepää tõenäoliselt Beach Partyst lõp-
likult lahti.

Uurides, mida on looduspark vii-
mase 10 aasta jooksul teinud Püha-
järve pargi ja ranna heaks, selgub, et
ainukese reaalse asjana on suudetud
ära teha dendropargi uuendamise
kava. Kas ei ole seda siiski pisut
vähevõitu?

Leian, et Otepää looduspargiga seon-
duv on ületamas taluvuse piiri. Meie
keskel on valitsejad, kes ise ei tee ja ka
teistel teha ei lase.

Kui Otepää soovib oma nime atrak-
tiivse spordi- ja puhkepiirkonnana
säilitada, peame midagi muutma nüüd
ja kohe.

Eelnevaga seonduvalt kutsun koha-
likke elanikke ja ettevõtjaid üles aval-
dama arvamust: jaanus.barkala
@otepaa.ee ning samuti olete oodatud
vallamajja volikogu esimehe vastuvõ-
tule esmaspäeviti kell 12 – 16.

Otepää kauniks
24. aprilli OTs teatas Otepää

vallavalitsus, et 1. juunil algab iga-
aastane konkurss «Otepää kau-
niks». Laekunud väga vähe avaldu-
si. Tuletame veelkord meelde, et
avalduste esitamise tähtaeg on 31.
juuli  ja avalduste blankette saab
vallavalitsusest, turismiinfopunk-
tist ning Otepää valla kodulehe-
küljelt. Täpsem info konkursi kohta
telefonil 55 581 majandus- ja ehi-
tusteenistuse heakorraspetsialis-
tilt Silver Arujõelt.

Vallavanem tänab kõiki kohuse-
tundlikke majaomanikke, kes oma
eramute ümbrused korda on teinud.
Paraku leidub veel neidki, kelle
eramute ümbrused on räpased ja
korratud. Palume need kindlasti
veel enne jaanipäeva korrastada!

SILVER ARUJÕE,
valla heakorraspetsialist
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kutsub vanu ja uusi lauljaid
laulma 29. septembril kell 12.30
kirikumõisas.
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Otepää vallavalitsus
müüb kolm objekti
Otepää linnas

Avalikul kirjalikul enam-
pakkumisel lähevad müüki järg-
mised objektid:

1. Mõtteline osa (1/2) hoonestatud
kinnistust nr 9033,  Pühajärve tee 9,
pindala 1289 m², elamumaa, alg-
hinnaga 210 000 krooni.

2. Hoonestatud kinnistu nr 13713
(Otepää muusikakool),  Virulombi
tn 15, pindalaga 1300 m², ühiskond-
like hoonete maa, alghinnaga 800
000 krooni.

Ostja on kohustatud koormama
kinnistut tasuta kasutusõigusega
Otepää muusikakooli kasuks 15.
juunini 2004. a, sõlmima vastava-
sisulise kirjaliku lepingu ning või-
maldama õpperuumide kasutamise
õppetöö toimumise eesmärgil.

3. Hoone Hurda tn 7, pindalaga
1410 m², alghinnaga  100 000 krooni.

Pakkumised esitada kinnises
ümbrikus hiljemalt 1. juuliks 2003
kell 13. Otepää vallavalitsusele
aadressil Lipuväljak 13 Otepää
67405. Ümbrikule märkida märgu-
sõna «Enampakkumine» ja objekti
aadress.

Pakkumiste avamine ja võitjate
väljaselgitamine toimub Otepää
vallavalitsuses 1. juulil  kell 15.
Tulemused avaldatakse Otepää
vallavalitsuse kodulehel
www.otepaa.ee ning teavitatakse
kirjalikult kõiki ostjaid.

Iga pakkumise osavõtutasu on
1000 krooni ja tagatisraha suurus
10% iga müügiobjekti alghinnast.
Osavõtutasu ja tagatisraha peavad
olema makstud 1. juuliks 2003
Otepää vallavalitsuse arveldus-
arvele nr 10202008200001 Eesti
Ühispangas. Osavõtutasu ei tagas-
tata. Sissemakstud tagatisraha
võetakse arvesse tasaarvestusena
enampakkumise võitja poolt müügi-
hinna lõplikul tasumisel.  Kogu ostu-
hind kuulub tasumisele notariaalse
ostu-müügilepingu sõlmimisele eel-
nevaks päevaks. Kõik ostu-müügi-
lepingu sõlmimise  ja omandi üle-
kandmisega seotud kulud kannab
ostja.

Tingimustega on võimalik tut-
vuda Otepää vallavalitsuses. Lisa-
informatsiooni saamiseks ja objek-
tidega tutvumiseks pöörduda tele-
fonil (076) 55 581 Riho Karu poole.
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Probleeme on tekitanud
kohtuvaidlused. Kes on valla-
sekretär ja millega ta tegeleb?
Vallasekretäri ametiülesan-
ded on kindlaks määratud
seaduses ja ametijuhendis.
Vallasekretär ei kuulu valit-
suse koosseisu, kuid võtab
sõnaõigusega osa valitsuse is-
tungitest. Vallasekretäril
tuleb ette valmistada ning
anda kaasallkiri valitsuse
määrustele ja korraldustele
ning korraldada korralduste ja
määruste avalikustamist, väl-
jastada ettevõtlusega seotud
lube ning korraldada maju-
tusasutuste tunnustamist,
samuti personali ning kogu
vallakantselei tööd.  Valla-
kantseleis on hetkel ametis IT
spetsialist Toomas Vahru�ev,
projektijuht Märt Kunnus,
registripidaja Eha Schmidt

ning tehniline sekretär Christia-
ne Alavee. Hetkel on kantseleis
vajaka töökätest ja kogemus-
test, kuna  senistest töötaja-
test on töölt lahkunud Rõngu
vallavalitsusse Annely Kõiv
ning Tartu linnavalitsusse Reet
Käärik.

Käesolevaks hetkeks on
vormistatud  kokku 412 valla-
valitsuse korraldust, nendest
vahetult enne Beach Party Fes-
tivali toimunud istungil vorm-
istati 46 korraldust ning väl-
jastati 88 äritegevusluba.
Kokku on käesoleval hetkel
registreeritud kokku 1459 kir-
ja, nendest laekunud 838 ja
saadetud 621 kirja.

Seadusega on vallasekretär
kohustatud esindama valda
kohtus. Probleemid, mida ela-
nikud tõstatasid, on seotud
eelkõige just valla kohtuasja-
dega. Ja kuna vallasekretär
osaleb kohtuistungitel, saab ta
ka poolte pahameele osaliseks.
Nii näiteks jättis Tartu ring-
konnakohus rahuldamata Tiiu

Tederi kaebuse  Otepää linna-
valitsuse määruse  peale. Tiiu
Teder palus kohtul tühistada
määruse, mille alusel tagasta-
ti Ella Vaherile hoone Otepääl
Lipuväljak 3a. Kohus leidis, et
õigusvastaselt võõrandatud
hoone on tagastatud omandire-
formi aluste seaduse sätete ko-
haselt ning  ei ole rikutud T. Te-
deri õigust tema kasutuses ole-
va eluruumi erastamisel.

L.-M. Leis on esitanud kae-
buse ÕVVTK Valga maakonna-
komisjoni otsuse õigusvas-
taseks tunnistamiseks ja valla-
valitsuse  korralduse tühista-
miseks. Otsuse tegemisel tugi-
nes vallavalitsus Valga maa-
konnakomisjoni otsusele. Sa-
mas ei ole vallavalitsus pädev
ümber vaatama ega muutma
maakonnakomisjoni otsust.
Seadusest tulenevalt saab
seda ümber vaadata komisjon
või kohus. Kohtuvaidlustes ei
ole kohtu poolt tühistatud Val-
ga maakonnakomisjoni otsust.
Vaidlus on läbinud tee haldus-

kohtust riigikohtuni ning suu-
natud riigikohtu poolt uuesti
halduskohtusse. Tartu haldus-
kohus leidis, et puudub alus
L.M Leisi kaebuse rahulda-
miseks. L.M Leis on esitanud
apellatsioonkaebuse Tartu
ringkonnakohtule. Eelnime-
tatud probleemide puhul on
tegemist keerukate juriidiliste
omandivaidlustega, milles
kohtuotsusega määratakse,
kellel on õigus. Kas kõik need
isikud, kes kohtus oma õigust
ei ole leidnud, peaksid ava-
likult koosolekutel valla-
sekretäri süüdistama selles, et
ta ametikohustuseks on esin-
dada valda, ning selles, et  nad
ei ole kohtus õigust saanud.
Leian, et paljud probleemid la-
heneksid läbirääkimiste käi-
gus kompromisse otsides. Pean
kahjuks tõdema, et  otsime õi-
gust pigem kohtupingist kui lä-
birääkimiste laua tagant.

Arendustegevusest
Otepää vallas

Otepää on muistsest ajast tuntud
kaubateede ristumiskohana.
Otepää tänast turutegevust ei saa
kahjuks küll enam aktiivseks ja
hästi korraldatuks pidada. Kaas-
aegse väikelinna miljöö loovad ele-
mendid, kus korrastatud turg on
oluline kultuuri- ja äriobjekt.
Otepää turuplatsi väljaehitamine
on osa Otepää linnaruumi arenda-
misest. Hästi toimiv turg on  meile
meeldiv kooskäimiskoht, kaup-
lemisplats ja külastusobjekt turis-
tidele. Projekti jaoks oodatakse toe-
tust EAS-i põllumajanduspiirkon-
dade programmilt.

Samuti on kavandamisel Otepää
energiamajanduse strateegiline
planeerimine eesotsas soojamajan-
duse parandamisega. Tegevuse
peamiseks ajendiks on vananenud
soojamajanduse struktuurid ja
ebaefektiivne killustunud sooja-
võrk.  Antud projekt on saadetud fi-
nantseerimise toetuse saamiseks
struktuurfondide projektide ette-
valmistamise fondi (PPF).

MÄRT KUNNUS,
vallavalitsuse projektijuht

ANTS MANGLUS,
vallasekretär

��	��

8. juunil Käärikul peetud su-
vemängudel osales 75 sportlast.

Lipuheiskamise au kuulus
eelmise aasta kergejõustiku
mitmevõistluse võitjatele , õde-
venda Mailis ja Janel Palmile
Vana-Otepää külast.

Ava-alana olid kavas laste-
jooksud. Sõltuvalt vanuseklas-
sist läbisid tüdrukud-poisid
400-800m. Vanuseklasside
võitjateks tulid Keiju Rootsma,
Marko Aigro, Birgit Kannes,
Siim Lehismets, Keit Rootsma,
Hans Teder, Raul Lehismets.
Noorim osaleja oli Eesti laske-
suusatamiskoondise treeneri
Kalju Ojaste tütar, 4-aastane
Teiloora.

25m pikkusel ujumisdistant-
sil osales nii naiste kui meeste
klassis 2 võistlejat. Võitjateks
osutusid Kalju Ojaste ja Siiri
Sotnik.

Meeskondliku triatloni, kus
esimesel võistkonnaliikmel tuli
ujuda 50m, teisel läbida ratta-
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ga maastikul 3km ning kol-
mandal 1km joostes, võitis
Vidrike küla, tegelikult pere-
kond Ojasted – Kalju, Taavi ja
Triin. Teine koht kuulus Nüpli
külale ning kolmas Otepääle.

Sangpommi rebimises tuli
näidata oma oskusi ja võimeid
24 kg raudmunaga. 1 minuti
jooksul sai raskuse sirgele
käele kõige rohkem Lauri Nämi
Kääriku külast – 33 korda.
Teine koht kuulus Ain Aigrole
ning kolmas koht Tõnu Ain-
soole.

5-liikmeliste köieveovõist-
kondade konkurentsis oli võidu-
kas Kääriku küla meeskond
koosseisus Lauri Nämi, Avo
Orav, Jüri Kants, Kristjan Fe-
dossejev, Tiit Kubi.

Mängude pea-alal, kerge-
jõustiku mitmevõistluses kor-
das eelmise aasta võitu Mailis
Palm, järgnesid Kersten Lehis-
mets, Ülle Ernits ja Liia
Tamm.

Kergejõustikuprogrammi
kuulusid kaugushüpe, naistel
60m ja meestel 100m jooks,
kuulitõuge (naised 4kg ja me-
hed 7,256kg kuuliga), odavise
ja naistel 800m ning meestel
1000m jooks.

Meestest võttis tänavuse
võidu Talis Raak. Teise-kol-
manda koha konkurentsis jäi
samade punktide, kuid parema
1000m jooksu tulemuse põhjal
peale Avo Orav. Kolmas koht
kuulus Tõnu Ainsoole. Neljas
oli eelmise aasta võitja Janel
Palm, viies Magnus Maiste ja
kuues Olari Orm.

Päeva viimane võitja selgus
mälumängus. Küsimuste au-
toriks oli Otepää valla esikilvar
Arne Steinbach. Huvitavalt
koostatud nuputamisülesan-
ded tekitasid nii mõnelgi kor-
ral üldist elevust. Näiteks üks
küsimus ka lehelugejale – mitu
varvast on kassil?

Põneva võistluse võitis
1punktilise eduga järgmise ees
Otepää II võistkond koosseisus
Silva Hinnobert, Kalmer
Tramm, Pille Saan, Ülle Er-
nits, Mati Orm.

3 sportlikumat esindust olid
välja pannud Otepää, Vana-
Otepää, Vidrike asulad.

Peale ajugümnastikat jät-
kusid mängud meeldivama
osaga – jagati karikaid ja
medaleid ning loosiauhindu.
Auhinnalaua eest kuuluvad
korraldajate tänusõnad ASile
Wõro Kommerts ja ASile
Edgar. Üritusele panid õla alla
ka Mati Orm, AS Nordest, RT
auhinnad ja Kääriku puhke- ja
spordikeskus.

Otepää valla III suvemän-
gud peetakse 2004. aasta juu-
nis.

KALMER TRAMM,
Otepää valla spordijuht

Eesti Maaspordi Liidu
«Jõud» poolt korraldatavad su-
vised spordimängud jõuavad
sellel aastal 11. verstapostini.
Tänavused mängud toimuvad
4. - 6. juulini Viljandis.

Eraldi arvestust peetakse
väikelinnadele (kuni 10 000
elanikku) ja valdadele. Otepää
vald on viimastel aastatel
püüdnud osaleda nii valdade
kui väikelinnade arvestuses.
Sel korral paneme rõhu mõõdu-
võtmisele valdade arvestuses.

Valdade esindustele on ka-
vas köievedu, orienteerumine,
m a a s t i k u r a t t a k r o s s ,
mälumäng, võrkpall naistele ja
meestele. Täpsemat informat-

siooni saab internetist Eesti
Maaspordi Liidu kodulehelt
aadressil http://hot.ee/msljoud/
juhendid.htm

Otepää valla suvemängude
ning varasemate võistlustule-
muste põhjal on valla esin-
dusse arvatud:

Kergejõustikus: Kersten Le-
hismets, Janika Kilk, Mailis Palm,
Anu Aunapu, Triin Ojaste, Liia
Tamm, Aiki Aigro, Kristiina Zoto-
va, Ene Aigro, Ülle Ernits, Karin
Järv, Triin Peips, Talis Raak, Janel
Palm, Olari Orm, Rando Täär, Rei-
jo Ainsoo, Taavi Ojaste, Tanel Ojas-
te, Kalju Ojaste, Magnus Maiste,
Tauno Tõld, Taavi Teder, Tõnu Ain-
soo, Taaniel Stepanov, Lauri Nämi,
Tõnu Vuks, Heiki Ernits, Avo Orav,
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Tõnu Jürimaa, Raimo Peerna.

Orienteerumises: Liivi Parik,
Anti Parik, Lembit Vassil, Kristi
Vassil, Riju Johanson, Siiri Sotnik,
Karl Teearu, Peeter Adler.

Mälumängus: Kadri Stein-
bach, Arne Steinbach, Mairold
Kõrvel, Kaido Mägi.

Köieveos: Lauri Nämi, Kristjan
Fedossejev, Arvi Normet, Tiit Kubi,
Jüri Kants, Avo Orav, Marek Al-
likivi,

Sangpommis (individu-
aalvõistkondlik): Ain Aigro, Janel
Palm, Tauno Tõld, Lauri Nämi,
Heiki Ernits

Maastikurattakrossis: Liia
Tamm, Paul Teearu, Marko Koo-
sa, Priit Ahven, Taavi Ojaste, Tõnu
Jürimaa.

Nimekiri ei ole lõplik, ooda-

tud on kõik, kes soovivad
võistelda ja anda oma panuse
valla edukasse esinemisse.

Nimetatud sportlastel
paluksin võtta ühendust tele-
fonil 055 42 648 või töö ajal
(076) 55 581; (076) 79 452 ning
teatada hiljemalt 27. juuniks
osalemisest või mitteosale-
misest.

Palun teatada ka transpordi-
vajadusest. Sellest sõltub, mil-
lise transpordivahendi peaks
tellima. Kõikidele osalejatele
on temaatiline suvemängude
T-särk ning tagatud toitlus-
tamine võistluspäevadel.

KALMER TRAMM,
valla spordijuht
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Otepää gümnaasiumi rahva-
tantsijate grupp käis 26.-29.
mail Rootsi kuningriigis kont-
sertreisil. Kohale jõudes esinesi-
me Västboda koolis. Kuigi seal
oli streik, võeti meid ikkagi
lahkelt vastu. Meile tutvustati
koolimaja ja koolikorda. Pärast
kooliga tutvumist võtsime suu-
na Drottningholmi lossi, kus
Rootsi kuningapere alaliselt
elab. Järgmisena külastasime
panoraamkino Cosmonova. Ki-
nost väljudes võisime vaadata
näitust. Saime teada, kui palju
me erinevatel planeetidel kaa-
lume.

Ööbisime Eesti skautide ma-
jas Veskijärvel, kus meid
äärmiselt kenasti vastu võeti.
Veskijärvel saime paadiga sõita,
ujuda, saunas käia, grillida ja
jäätist süüa.
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Kolmapäeval sõitsime looma-
aeda, ringkäiku alustasime sa-
faripargist, kus jäi silma ülbe
jaanalind, kes ei soostunud bus-
si mööda laskma. Üldse oli loo-
made vahel bussiga sõita väga
põnev. Loomaaed oli suur ja me
veetsime seal terve päeva. Kõige
enam jäid meelde ahvid ja delfi-
naarium.

Oleme väga rahul oma kont-
sertreisi huvitavate ja lõbusate
elamustega. Oleme tänulikud
oma vanematele, kes lubasid
meil nii pikale sõidule minna.
Täname sponsoreid: Otepää val-
da, Ilmar Haaki ja Otepää
Piimaühistut, Maie Niitu ja ASi
Edgar ning Otepää gümnaasiu-
mi. Kenade seinataldrikute eest
võlgneme tänu Kaja Petersonile.

Rahvatantsijad OGst, õpetajad
Kaire Ojavee ja Tiie Jaaniste

Kuigatsi piirkond on elu-
jõulisena püsinud ajast aega.
Kuigatsit on esimest korda
mainitud aastal 1466. 18. sajan-
di teisel poolel, Löwensternide
valitsemise ajal, kujunes mõi-
sast üks Lõuna-Eesti maali-
lisemaid mõisasüdameid.

1920. aastast on mõisa pea-
hoones asunud Kuigatsi kool,
mis likvideeriti aastal 2001.

Pärast kooli sulgemist ja
hoonete müüki hakkas hääbuma
ka külaelu. Kooli teenindav per-
sonal jäi tööta, külas ei olnud
enam koolipere askeldusi-toime-
tusi, väike külakauplus sulges
uksed. Mõis müüdi perekond
Sõnajalale, kes on kohal  käinud
kord aastas, ja nende tuleviku-
plaanid on  teadmata. Oman-
disse suhtuvad nad väga üks-
kõikselt.

Müümise käigus anti üks mõi-
sa hoone, endine rahvamaja, kus
asus ka raamatukogu, üle Puka
vallavalitsusele. Sellest on prae-
guseks kujunenud juba oma küla
keskus. Vabad ruumid leidsid
päris kiiresti uuesti kasutuse:
avati Külamaja Äri, hoonesse
kolis side, raamatukogus on in-
terneti püsiühendus, tegutsevad
ringid ja toimuvad peoõhtud.
Septembris 2002 moodustati
Kuigatsi Külamaja Seltsing, mis
seadis oma eesmärgiks kohaliku
kultuuri- ja seltsielu edenda-
mise ning piirkonna arengukava
koostamise. Hoone nimetati
ümber Kuigatsi külamajaks.

On tõsi, et ilma rahata on
raske maja korda teha ja küla-
elu edendada, nii oleme aktiiv-
selt kasutanud võimalusi raha
küsida fondidest ning eelnevalt
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osalenud vastavatel
koolitustel. Nii leidsime
ka seekord sobiva või-
maluse arengukava
koostamiseks. Osalesi-
me  projektis «Eesti
külad ehk E-village»,
mille käigus  valmis
Kuigatsi piirkonna aren-
gukava.

Küla esimene koosolek
toimus juba septembris,
mil otsustati koostada
küla arengukava ja
moodustati töörühm.
Novembri lõpus oli esi-
mene «Kodukandi» liiku-
mise külaliidrite kooli-
tus, kust saime arengu-
kava koostamiseks vaja-
likud juhised. Alus-
tasime olukorra kir-
jeldamisega, kogusime
andmeid piirkonna kü-
lade elanike kohta. Neid
on meil, arvestades piir-
konna omapära, mit-
mest vallast. Kuigatsi
piirkonda haarasime
lähemad Puka valla
Kuigatsi ja Vaardi külad
ning Sangaste valla Mä-
giste, Ädu, Pringi ja Vaalu külad,
kust inimesed käivad Kuigat-
sisse kauplusse, sidejaoskonda
ja raamatukokku.

Ajaloo kohta olid juba andmed
olemas, kirja sai pandud ka
paiknemine, infrastruktuur,
majanduslik ja looduslik olu-
kord. Arvamuste kogumiseks
saatsime laiali küsitluslehed,
millele saime päris huvitavaid
vastuseid, mida kasutasime
hiljem töö käigus.

Järgmiseks sammuks oli anda

hinnang oma piirkonna olukor-
rale. Selleks toimus koosolek,
kus panime kirja piirkonna tu-
gevused-nõrkused ja või-
malused- ohud ning püüdsime
anda nendest lähtuvalt hinnan-
gu olukorrale. Esialgu olime
üpris nõutud ja leidsime rohkem
halba kui head, hiljem olime
hoopis optimistlikumad ja teo-
tahtelisemad.

Järgmiseks oli visiooni loo-
mine ehk tulevikupilt Kuigatsi
piirkonnast aastaks 2010. Mõt-
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teid oli palju, püüdsime kirja pan-
na siiski parima, aga samas
reaalse pildi tuleviku kodu-
paigast.

Edasi tuli püstitada eesmärgid
tegevuseks. See tundus esialgu
raske, aga järjekordsel õppusel
saime ka selle selgeks. Kirju-
tasime välja väga lihtsad ees-
märgid, lähtudes jälle oma või-
malustest ja tugevustest ning
vältides ohte ja nõrkusi.

Vastavalt püstitatud ees-
märkidele koostasime konkreet-

se tegevuskava, mis sisaldab va-
jalikke projekte: külamaja
hoone küte ja remont, küla hea-
kord, seltsitegevus.

Arengukava on avalikult
kättesaadav Puka valla raama-
tukogudes.

Arengukava on aluseks piir-
konna edasisele arengule ja osaks
valla arengukavas. Loodame
väga kohalike omavalitsuste
toele ja heale tahtele.

ÕNNE PAIMRE,
Kuigatsi Külamaja Seltsing
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Tänu Valgamaa Partnerlusfon-
di toetusele oli käesoleva aasta
mais-juunis võimalik Otepää
gümnaasiumi õpilastele pakkuda
tasustatud tööd Otepää valla
erinevatel loodusliikumisega seo-
tud objektidel. Grupi tuumiku
moodustasid Oti-Audentes spor-
diklubi noored murdmaasuusa-
tajad. Olgu siinkohal ära toodud
ka nende nimed: Keidy Kütt, Lii-
na Oja, Kerttu ja Triinu Rauk,
Helis Teearu, Merlin Ilves, Siim
Lehismets, Siim Raudsepp, Hen-
ri Mündi, Hans Teearu, Hans Te-
der, Toivo Tammekivi, Hanno Soe,
Keio Kütt, Gert ja Sven Kautlen-
bach, Paul Teearu.

Kaasa lõid ka lapsevanemad.
Aktiivsemad neist olid Kersti
Raudsepp, Marina ja Lembit
Lehismets, Maarika Kautlen-
bach, Eugen ja Karin Teder, Rii-
na Mündi, Karl Teearu.

Tööde koordineerimisel ja
juhendamisel oli suur abi valla
spordirajatiste hooldajast Raimo
Peernast, kes leidis aega ka peale
tavapärast tööpäeva valmistada

tööpaigad ette järgmiseks päe-
vaks.

Töövahendite osas aitas kaasa
Otepää vallavalitsus.

Suur tänu Otepää Looduspargi
juhtidele Merle Antonile ja Tarmo
Evestusele, kes aitasid korraldada
tööd erinevatel matkaradadel –
Pühajärve õpperajal, Pühajärve
tunnetusrajal, Otepää-Kääriku
matkarajal.

Headeks koostööpartneriteks
olid ka Otepää Teedevalitsus (Hel-
mut Kulpson), Kääriku puhke- ja
spordikeskus (Avo Orav), MTÜ
Kekkose Rada (Mart Kaas).

Tänusõnad maitsva lõunasöögi
eest kuuluvad ASi Nordest tööta-
jatele (Ilmar Haak) ning auto-
juhtidele, kes toimetasid toidu otse
tööpaika. Laste transportimisel
tööpaikadesse ja tagasi aitasid
Mati Orm ning OÜ Esno (Andrus
Eensoo).

Uue ilme said jooksurajad Ap-
teekrimäe metsas, Kääriku lähis-
tel Seinamäel – veeti saepuru,
tähistati rajad värviga puudele,
koristati võsa, paigaldati suuna-
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Korrastati ka palliväljakud
Vana-Otepääl, Kannistikus ja
Otepääl Keskuse majade juures.
Samadesse kohtadesse paigalda-
ti istepingid ning prügiurnid.

Matkaradade puhkekohta-
desse varuti lõkkepuid – nii said
noormehed näidata oma oskusi
puude lõhkumises ning riita pane-
mises.

Tartu-Sangaste ja Palupera
maanteedelt koguti 50 km ulatu-
ses teeäärtest 3 korralikku veo-
autokoormatäit prügi, mis sinna
aasta jooksul oli kogunenud.

Siiski pole veel kõik tööd lõpe-
tatud. Osa tööst tehakse augusti
lõpus-septembris, kui suvehooaeg
hakkab mööda saama ning erine-
vaid spordirajatisi tuleb hakata
ette valmistama talviseks suusa-
hooajaks.

Veel kord suur tänu sellel aas-
tal kaasalöönutele ning loodeta-
vasti saab Otepää õpilasmalev
teoks ka 2004. aasta suvel.

KALMER TRAMM

Alates 9. juunist töötab Otepää kultuurikeskuses
kunstilise juhina Eva Bellen

Eva Bellen on sündinud Tartus 1968. aastal. Tartu 10. keskkoolis
käis ta 8 aastat muusika eriklassis ja näiteringis. Audentese Kõrge-
mas Ärikoolis omandas rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. Lisaks
täiendanud end aia- ja maastikukujunduses ning erinevates kunsti-
valdkondades. Võimaluste avanedes on plaanis alustada õpinguid
Viljandi Kultuurikolled�is.

Senised töökogemused: büroojuht, juhiabi, kinnisvaramaakler,
ökonomist, nahakunstnik.

Tegutsenud erinevates kultuurivaldkondades: laulnud koorides,
mänginud mitmeid pille.
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Võrukaelas toimub
alati midagi põnevat

Lasteaed Võrukael lõpetas
õppeaasta vabaõhueten-
dusega «Kõik mulle…», mille
sisuga püüdsime rohkem
tähelepanu pöörata sõpruse
olulisusele inimese elus,
mitte asistele asjadele. Üht-
lasi täname meie karastatud
lapsevanemaid ilmastiku-
tingimuste vapra trotsimise
eest nii nüüd kui ka jõulude
ajal, sest Jõuluvanagi külas-
tas meid Kunksmoori ja kap-
ten Trummi saarel kesk kül-
ma ja lund. Et mitte tradit-
siooni rikkuda, alustame uut
õppeaastat Metsaema päeva-
ga 19. septembril kaunis Ote-
pää looduses. Eesti Looduse
Fondi väikeprojektide kon-
kursi stipendiaatidena on
meil võimalus muretseda
õppevahendeid loodusega
lähemalt tutvumiseks. Saa-
dud teadmisi oleme rõõmsas-
ti nõus vanematega jagama.

Meile endile ning muidugi
ka lastele teeb rõõmu uus tele-
viisor, II rühma uuenenud
mööbel, uued kiigud ja remon-
ditud mängumaja. Sellest,
mida huvitavat me uuel aas-
tal ette võtame, on sügisel
võimalik igaühel lugeda
lasteaia infovoldikust. Ühtla-
si palume lapsevanematel,
kes soovivad oma lapsi tuua
meie lasteaeda, tulla meiega
juba varakult tutvuma.
Lasteaed on puhkusel 21. juu-
list 18. augustini. Lapsi, kes
soovivad sel ajal külastada
lasteaeda, oodatakse laste-
aeda Pähklike.

Meile osutatud abi eest
soovime tänada õppe-tree-
ningkeskust Tehvandi, hotel-
li Karupesa, Otepää Pääste-
ametit, Otepää raamatu-
kogu, Hermanni pubi,Päikese
salongi ning lapsevanemaid
lõpupidude organiseerimise
eest: S. Ruuvenit, A. Kulasa-
lu, A. Danilast, K. Aalepit, K.
Loidi, K. Jäära, K. Väärsit, A.
Kruusmaad, A. Mändmetsa,
A. Jurkenit.

Soovime kõikidele päikese-
list suve!

MARJU ILISTOM,
Võrukaela juhataja

RAINET TAMM  23. mai
GREGOR-ANTS KUKK  28. aprill

GEN-MARTEN PAUL  29. mai
KARMEN MATSALU  30. mai

KAISA JAKOBI  6. juuni
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Lusikapidu Pukas
Maikuu viimasel päeval

toimus Puka vallas sündinud
uutele ilmakodanikele lusi-
kapidu.

Vallavolikogu esinaine Ka-
rin Kõrgesaar avas ürituse
ning tänas noori peresid, kes
väärtustavad lapsi ja pere-
konda. Vallavanem Heikki
Kadaja tervitas  kohalviibi-
jaid, andis lastele vallako-
daniku tunnistused ning esi-
mese vajaliku töövahendi –
lusika. Ta lisas, et söömine
olevat kõige toitvam töö.

Koosviibimise muusikalise
osa eest hoolitsesid lapsed
Puka lasteaiast Viiu Lipu
juhendamisel. Kaasalööjaid
oli ka väikeste ilmakodanike
hulgast. Üritus lõppes ühises
kohvilauas vesteldes.

Lusikapidu jääb meenuta-
ma ühispilt.
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Kamilla Kõll  Nõuni  93
Miili Petter  Puka  91

Linda Kivirähk  Aakre  89
Linda Kivirähk  Pastaku  89

Evgraf Paal  Pastaku  89
Hilda Raide  Pühaste  88

Ida-Elfriide Toomjõe  Palamuste  87
Lidia Linde  Lutike  87

Herta Ladva  Otepää  85
Eduard Mägi  Puka  85

Alide Ajasta  Otepää  84
Alma Vardja  Otepää  81
Marta Kõiv  Meegaste  81

Sale Ilves  Otepää  80
Endla Koidu  Otepää  80

Virve-Koidula Kruuse  Truuta 80
Linda Ville  Pühaste  80

Helga Uibo  Puka  80
Anastassia Lille  Päidla  80

Aino Seer  Pühajärve  79
Helju Tens  Märdi  79

Leida Lain  Meegaste  79
Adeele Tammemägi  Ruuna  79

Vanda Ööbik  Komsi  79
Rudolf Kaus  Pilkuse  78
Aksel Keldu  Otepää  78

Alfred Puura  Otepää  78
Helga Selge  Otepää  78
Õie Hiiob  Kääriku  77

Elmar Pendra  Otepää  77
Helju Saks  Otepää  77
Aksel Sisask  Mäha  77
Melanie Taal  Sihva  77

Meeta Unt  Palupera  77
Jaan Laul  Nüpli  76

Orest-Osvald Rebane  Otepää 76
Vilma Toom  Otepää  76

Helja Veisberg  Pühaste  76
Harry-Alfred Meema

Vana-Otepää  75
Kalju Mägi  Otepää  75

Linda Mõttus  Otepää  75
Maie Rätsepso  Otepää  75

Vilma Juus  Puka  75
Valter Raamat Kuigatsi  75

Helju Kruuse  Päidla  75
Valter Mägi  Urmi  75

Arvo-Annes Jägel  Otepää  70
Veljo Kõiv  Otepää  70

Elsa Rebane  Otepää  70
Heldur Unt  Pühajärve  70

Hans Vaher  Otepää  70
Vaino Koemets  Aakre  70

Albert Ilja  Puka  70
Niina Künnapuu  Põru  70

Toivo Loidap  Räbi  70
Lille Haljand  Otepää  65

Evi Kattai  Kaurutootsi  65
Vello Kõiv  Otepää  65
Maie Niit  Otepää  65

Imbi Poolakene  Otepää  65
Helmur Traagel  Otepää  65

Heiti Sisas  Ruuna  65
Kaarel-Erik Rosenberg

Kuigatsi  65
Aino Lind  Lutike  65

Ülo Aalmaa  Pilkuse  60
Jaan Ilves  Otepää  60
Ene Kahr  Otepää  60

Milvi Lopman  Otepää  60
Mihhail Kurvas  Kähri  70
Paul Saarman  Otepää  60

Kalev Kiisler  Komsi  60
Ants Veimann  Rebaste  60
Jaan Krimses Pühaste  60

Lembit Viks  Neeruti  60

15.-19. juunil toimus Anni-
matsil traditsiooniline suve-
laager Vihti ja Otepää valla
noortele. Viiepäevasesse laag-
risse tuli seekord kokku 27 noor-
meest ja -neidu (10 Eestist ja 17
Soomest).

Noored ööbisid kämpingutes
ja telkides ning elasid tegevus-
rohket laagrielu. Poolenäda-
lasele laagriperioodile vaata-
mata said noored tegeleda
sportimise, matkamise, tantsi-
mise, meisterdamise, joonista-
mise ja  näomaalingutega. Igal
õhtul toimusid erinevad after-
partyd, mille programm sõltus
päevastest tegevustest. Igal
laagripäeval oli oma nimetus:
tutvumispäev, rannapäev,
spordipäev ja kunstipäev. Vas-
tavalt tegevustele mängiti
erinevaid rolli- ja liikumis-
mänge, matkati Pühajärve ran-
da ja peeti piknikku, Annimat-
si metsas peeti maha äge paint-
balli-lahing ning maasti-
kumäng, maaliti grupis jala-
maali ja meisterdati valmis
Ann ja Mats (hernehirmutis

����������� ��������

looduslikest materjalidest).
Jahedale ilmale vaatamata
toimus Kärnjärve ääres suur
veesõda, mille järel kõik märjad
ja tilkuvad lapsed ning kasvata-
jad saunas külg-külje kõrval end
soojendasid.

Suur tänu kõikide laagrisviibi-

jate nimel Annimatsi kämpingu
peremehele Aarne Raidile ja
kokkadele ning kasvatajatele.
Ootame ka järgmisel aastal
Annimatsile sama rõõmsaid ja
tegusaid noori.

AVE KRUUSMAA,
üks korraldajatest
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OG uute õpilaste
vastuvõtust
Otepää gümnaasium võtab 10.
klassi sisseastumistesti soori-
tanute dokumente vastu kuni
30. juunini.

OG raamatukogu
suvised tööajad
Otepää gümnaasiumi raama-
tukogu on suvevaheajal avatud
järgmistel aegadel:
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

Koolide lõpuaktused
Pühajärve põhikooli lõpuak-
tus toimub 20. juunil kell 16.
OG lõpuaktused: põhikoolil 20.
juunil kell 16 ja gümnaasiumil
21. juunil kell 14.
Palupera põhikooli lõpuaktus
on 21. juunil kell 12.
Puka keskkooli lõpuaktused:
põhikoolil 22. juunil kell 12  ja
keskkoolil 22. juunil kell 16.
Audentese spordikooli Otepää
filiaali lõpuaktus 21. juunil kell 12.

����
�����

Autoorienteerumine
31. mail toimunud võistlusel

«Suur suveseiklus» saavutasid
otepäälased Tarmo Kikkatalo
– Heivo Kikkatalo 1. koha;
Marko Kattai – Jüri Karask 2.
koha ja Eike Tasa – Linda
Mölder 4. koha.

2. augustil kell 10 algab Se-
tanta Iiri pubis võistlus «Suve-
seiklus 2». Eelregistreerimine
1.-21. juulini telefonil 055 94 36
84. Tulge seiklema!

 HALDOR MÖLDER

21. juunil  kell 15  algab Pühajärve puhkekeskuse juu-
rest jaanijooks ümber Pühajärve (11 km), lastejook-
sud kell 14, kell 19 ansambel Land Trio.
21. juunil kell 21 Setantas ansambel Fookus.
23. juunil kell 20 Pühajärve pargis jaanipidu, ans
Apelsin.
24. juunil kell 11 surnuaiapüha Otepää uuel kalmistul.
27. juunil kell 20 Pühajärve puhkekeskuse pubis ans
Bassein
27. juunil kell 21 Setantas ans Suur Vend.
28. juunil kell 21 Setantas ans Mini MTJ.
28. juunist 4. juulini toimub Pilistveres leerilaager. Veel
on vabu kohti. Laager tasuta. Info tel 55 075; 055 582692.
4. juulil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
4.juulil kell 18 kultuurikeskuse pargis rahvapidu koos
ansambliga Meelt Mööda, klounishow Arlet ja Vassi-
li, õhtujuht Arlet Palmiste.
4. juulil kell 21 Setantas ansambel Ragnar&Co.
5.-6. juulil Arulas Ants Tiirmaa mesilas mesinduspäev,
korraldab Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts.
5. juulil kell 20 Pühajärve puhkekeskuse pubis ans Kolmen
5. juulil kell 15 Pühajärve vabaõhulaval tsirkuse-
stuudio Fox  tasuta kogupere-etendus.
5. juulil kell 21 Setantas ansambel Qvalda.
6. juulil kell 18 Pühajärve puhkekeskuses «Laulge kaa-
sa» salvestus: Reet Linna, Liisi Koikson, Mait Maltis.
10. juulil kell 16 Hermanni pubi ees «Klarnet tuleb
Otepääle».
11. juulil kell  21 Setantas ansambel Reliikvia.
12. juulil kell 20 Pühajärve puhkekeskuse pubis ans
Kolmen
15. juulil kell  20 Otepää kirikus Tajo Kadajas ja Kait
Tamra kontsertkavaga «Sõbra käsi» – pühendusega
Urmas Alenderile.
15. juulil algab täisealiste leer. Kogunemine kell 13
kirikumõisas.
18. juulil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
18. juulil kell 21 Setantas ansambel C-Duur.
19. juulil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Nööp
23. juulil kell 11 Otepää noortekeskuses kunstipäev
«Joonistame suvemeeleolusid».
25.-27. juulil Otepääl   Pühajärve puhkpillipäevad:
avakontsert 25.juulil
kell 14 Otepää kultuurikeskuse terrassil
kell 18 Pühajärve puhkekeskuses
kell 20 Hellenurme mõisapargis,
kell 22 Otepää kultuurikeskuses.
26. juulil  kell 11 Otepää kaubanduskeskuse ees
kell 13 ja kell 16 Lipuväljakul
kell 17 Otepää kaubanduskeskuse ees
kell 19 kultuurikeskuses koondorkestrid, külalis-
esineja Silver Brass
27. juulil kell 12.30 lõppkontsert Otepää kirikus.
25. juulil kell  21 Setantas  Fjodor Koltchin.
26. juulil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Dolores
26. juulil kell 21 Setantas ansambel AgProjekt.
27. juulil IV Otepää rattasõit: kell 10.30 start lastele,
kell 12 start 52 km ja 29 km distantsidele Pühajärve
vaateratta juurest.
1. augustil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Bernhard
1. augustil kell  21  Pühajärve vabaõhulaval kontsert-
tuur: ansambel Dagö, Riho Sibul ja Ultima Thule.
1. augustil Leigo talus Leigo järvemuusika: kell 19
rahvusvahelise orelifestivali avakontsert.
1. augustil kell 21 Setantas ans Imre Mürk & Viktor Vas-
siljev.
2. augustil kell 16 Leigo talus Leigo järvemuusika.
2. augustil kell 14 Pilkuse mõisas Pilkuse külapäev.
2. aug kell 20 Pühajärve puhkekeskuse pubis ans Dolores
2. augustil kell 21 Setantas ansambel Qvalda.
3. augustil kell 10 Otepää kultuurikeskuse pargis tra-
ditsiooniline rahvalaulupäev ja käsitöölaat.
6. augustil kell 11 Otepää noortekeskuses paberlater-
nate valmistamise päev.
5. augustil kell  20  Pühajärve vabaõhulaval teatri-
tuur «Ei või olla 2 ehk 15 aastat varem»
8. augustil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
8. augustil kell  21 Setantas ansambel Ragnar&Co.
9. augustil kell 16 Leigo talus Leigo järvemuusika.
9. augustil kell 20 Pühajärve puhkekeskuse pubis
ansambel Dolores
9. augustil kell 21 Setantas ansambel Hea Story.
15.-16. augustil Tehvandil «Saku Suverull`2003»
15. augustil kell 21 Setantas ansambel Reliikvia.
16. augustil kell 21 Setantas ansambel Kolmen.
18. augustil kell 20 kultuurikeskuse pargis tantsu-
õhtu, laulab Karl Madis.
22. augustil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
22. augustil kell 19 Otepää kultuurikeskuses su-
velõpupidu, ansambel Soul Militia.
22. augustil kell 21 Setantas ans The Band of Empty Bottles.
23. augustil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans
Bernhard
23. augustil kell 21 Setantas ans Nukker Kukeke.
28. augustil kell 11 Otepää kultuurikeskuse pargis
lastelaat ja lemmikloomade näitus.
29. augustil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
29. augustil kell 21 Setantas Fjodor Koltchin
30. augustil kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Bernhard

Aakre lasteaed-algkool
klassijuhataja: Eda Luht
Danel Lüüs
Liis Lüüs
Kristi Kull
Karmen Pikk
Triin Pihus

Pühajärve põhikool
9. klass
klassijuhataja: Ene Kelder
Janno Jäär
Jaanika Kaarna
Kaarel Kattai
Juhan Kärson
Robert Mononen
Kersti Mootse
Markus-Eerik Mändmets
Indrek Noorsalu
Kadri Orav
Renno Pukk
Priit Pärle
Viljar Raidmets
Kerli Saar
Margit Saar
Roland Seer
Steven Smit
Heiko Teder
Egle Täär
Reelika Täär
Gerli Võsu

Piknik Otepää
pensionäridele
Otepää valla pensionäride matk-
piknik toimub 9. juulil. Kogune-
mine kultuurikeskuse pargis kell
10. Kaasa võtta piknikukorv.

MEEDI VOU

Uute õpilaste
vastuvõtust Puka
keskkooli
Puka keskkool võtab 10. klas-
si astujate dokumente vastu 4.
juulini.

12.a klass
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klassijuhataja:
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Puka keskkool
9. klass
klassijuhataja:
Liidia  Saarmann
Fredy Ahven
Kadi Alavee
Alo Ilves
Häli Jants
Toomas Juus
Argo Kaldmäe
Arvo Kaldmäe
Mirjam Kara�k
Sven Kudrjavtsev
Laura Kudrjavtseva
Kerli Kõks
Kristjan Moorast
Kaarel Nagla
Kristiina Po�arova
Viljar Protas
Rait Raudmets
Miko Sarapuu
Rolando Sulg
Kätlin Teder
Anneli Tohver
Olavi Tohver
Riivo Tutk
Valdar Vaht

Invaühingu liikmetele
Ekskursioon «Tere Eestimaa»
toimub 26. juulil. Väljasõit bussi-
jaamast kell 7 hommikul. Eel-
registreerimine 15. juulini õhtuti
telefonidel (076)  55 418 (M.Milk)
või (076) 55 435 (A.Vilde).

Palupera põhikool
klassijuhataja Merike Kattai
Ahto Juhkam
Toomas Kabral
Priit Kangur
Tarmo Kangur
Kersti Kruusa
Siim Luga
Monika Reha
Siiri Rohtla
Keret Treial
Peeter Täär

12. klass
klassijuhataja:
Leena Punga
Aive Everst
Janno Häelme
Märt Koppel
Kaire Laks
Merly Miljan
Marelle Möller
Ewe-Ly Oja
Mirja Sarapuu
Janika Stets
Mihkel Sõrra
Romet Tiirmaa
Marko Timofejev
Jane Tutk

Audentese Erakooli Otepää filiaal
Kein Einaste
Arno Halapuu
Mihkel Joosing
Timo Kaljuvee
Rain Kuresoo
Kalle Kriit
Janno Liivak
Meelis Liis

Krislin Meema
Tanel Ojaste
Robert Peets
Triinu Tee
Katrin Vetsi
Juri Vsivtsev
Velar Väli
Artjom Vinogradov

Päikese
juuksurisalong
Lipuväljak 22a II korrus

KOGU PERE JUUKSUR

Professionaalne inten-
siivsolaarium

5 krooni/min
10x10 pakett 400 kr

Samas müügil
Australian Gold tooted

Info 053 998 025

OÜ VEORAID
Pakub metsa väljaveo tee-
nust MTZ tüüpi traktoriga

Vajadusel ka lõikus ja
materjali realiseerimine

Info tel 056 696 066

Raamatukogude
suvelaager Otepääl

17.-19. juuni toimub Valga-
maal vabariigi maaraamatu-
kogude suvelaager. Teisipäeva
hommikul kogunes Otepää
raamatukokku ligi sada külalist
Eesti raamatukogudest. Laagri
avasõnad ütles Otepää valla-
vanem Aivar Nigol, kutsudes osa-
võtjaid erialaste tööde-toime-
tuste kõrval  kindlasti märkama
ka Otepää looduse ilu ja omapära.

Suvelaagri kavva kuuluvad
paljud raamatukogunduslikud
loengud ja rühmatööd. Külasta-
takse Valga, Pühajärve ja Puka
raamatukogu. Käiakse ekskur-
sioonil Tõrvas ja Helmes, kuula-
takse kontserti Torupilli talus.
Giid Ene Pooland viib retkele
Otepää kultuurilukku.

KAIDO MÄGI,
Otepää raamatukogu juhataja



19. juuni 20036

Puka vallavalitsuses
1. Otsustati maikuus maksta
toimetulekutoetust 29 taotle-
jale.
2. Anti nõusolek vaba põllumaa
erastamiseks: Madis Milvekile
vaba põllumaa erastamiseks
Atsi maaüksus Pühaste külas
17434 m2.
3. Kinnitati tagastamata jäänud
talumaade võõrandamisaegsed
maksumused ning määrati kom-
pensatsioonid: Johanna Sööt,
Antonine Erik ja Jano Sööt
Meegaste külas asuva endise
Epsi,  Iren Utt Soontaga külas
asunud endise Plinska jahiloss
nr A-67, Jaak Rajaveer ja Ain
Rajaveer Kibena külas asunud
endise Rajaste nr 26 ning El-
muth Künnapuu Plika külas
asunud endise Ojevere nr A-45
tagastamata jäänud talumaade
eest.
4. Toetati kokku 2045 krooni ula-
tuses  majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid.
5. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Heldur
Niedrais Kuigatsi külas Kolga
maaüksus 12,87 ha, Ene Raba
Meegaste külas Alliku maaük-
sus 1,19 ha.
6. Puka  vallas asuva osaühin-
gule Puitrex kuuluva tootmis-
hoone aadressiks kinnitati Puka
vald Ruuna küla.
7. Toetati pensionäride ühen-
dust Elutee kohtumisõhtu
läbiviimisel Viitina ja Rõuge
pensionäridega.
8. Tunnustati  konkursil «Terve
ja tugev pere» Puka vallast
osalenud peresid – Riina ja
Arno Kangro ning Aire ja Jüri
Kaldmäe.
9. Määrati hooldajad kahele
raske puudega invaliidile.

Puka vallavolikogus
31. mail
1. Arutati Kuigatsi piirkonna
arengukava.
2. Kinnitati aastaaruanne.
3. Kinnitati muudatused eel-
arves.
4. Täiendati Puka vallavolikogu
11. jaanuari 2001. a otsust nr 1
«Kohalike maanteede nimekiri»
alljärgnevalt: a) Soka paistiigi
tee Kibena külas 240 m; b) Järve
paistiigi tee Kibena külas 290
m; c) Suka paistiigi tee Aakre
külas 320 m; d) Pikasilla tee
Purtsi külas 480 m.
5. Otsustati liituda Eesti Mõisa-
koolide Ühendusega ning valiti
volitatud isikuks Heikki Kada-
ja.

Otepää vallavalitsuses
11. juunil
1. Otsustati väljastada takso-
veoload ja sõidukikaardid all-
järgnevatele füüsilisest isikust
ettevõtjatele: Urmas Siim-
salule, Viktor Volkovile, Valen-
tin Sikkale, Janno Reibergile,
Toomas Lodile, Toomas Viigi-
puule, Toomas Mikkule, Romet
Ojastele, Jaanus Paurile, Lauri
Hainojale, August Lepale.
Taksoveoluba väljastati täht-
ajaga kuni 2 aaastat.
2. Tunnustati majutusettevõtte
Annimatsi Kämping vastavust
puhkeküla laagrile esitata-
vatele kohustuslikele nõuetele
ning väljastati OÜle Annimatsi
majutusettevõtte tunnistus
tähtajaga 3 aastat.
3. Tunnustati majutusettevõtte
Marguse talu kodumajutus
vastavust kodumajutusele esi-
tatavatele kohustuslikele
nõuetele ning väljastati FIE
Meelis Linnamäele majutuset-

Detailplaneering
16. juunil 2003 võttis Palupera
vallavalitsus korraldusega nr. 2-
1/86 vastu Hellenurme Mõisa
maa-ala detailplaneeringu. De-
tailplaneering on avalikul väl-
japanekul Palupera vallamajas
30. juunist 15.juulini igal es-
maspäeval, kolmapäeval ja ree-
del kell 9-12. Planeeringu avalik
arutelu toimub samas 12. au-
gustil kell 10.
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tevõtte tunnistus tähtajaga 3 aa-
stat.
4. Tunnustati majutusettevõtte
Saho puhkemaja vastavust
puhkemajale esitatavatele ko-
hustuslikele nõuetele ning väljas-
tati ASile Saho majutusettevõtte
tunnistus tähtajaga 3 aastat.
5. Tunnustati majutusettevõtte
Sokka talu puhkemaja  vasta-
vust puhkemajale esitatavatele
kohustuslikele nõuetele ning väl-
jastati OÜle Loveland majutus-
ettevõtte tunnistus tähtajaga 3
aastat.
6. Tunnustati majutusettevõtte
Kolga Matkamaja vastavust
hostelile esitatavatele kohustus-
likele nõuetele ning väljastati
FIE Katrin Soovälile majutus-
ettevõtte tunnistus tähtajaga 1
aasta.
7. Väljastati kauplemisluba
OÜle Kaks Kalja elektri-
sõidukite rentimiseks Püha-
järve laululaval.
8. Väljastati kauplemisluba
OÜle Nõuni Taimekasvatus
Otepääl aedmaasikate jae-
müügiks. Jaemüük toimub
kandekaubandusena autolt ning
Lipuväljak 28 ette paigaldatud
müügikohast.
9. Väljastati taksoveoluba OÜle
Kikas&Reisid. Taksoveoluba
väljastati tähtajaga kuni 2 aa-
stat.
10. Väljastati taksoveo teenuse
osutamiseks sõidukikaardid
Enn Müürsepale, sõiduauto
Volkswagen Passat Variant, reg.
märk 635ASA; Kajar Sassile,
sõiduauto Mercedes Benz, riiklik
reg märk 100TCD; Martin Pan-
tile, sõiduauto Opel Vectra, reg.
märk 181 ARG; Heiki Praaklele,
sõiduauto Mercedes Benz, reg.
märk 421 ANG; Aivo Adamsonile,
sõiduauto Opel Vectra, riiklik reg
märk 652 TDG¸ Jaan Adamsoni-

le, sõiduauto Opel Vectra, riik-
lik reg märk 652 TDG ja
Volkswagen Passat riiklik reg
märk 393 TDN; Alar Untile,
sõiduauto Opel Vectra, riiklik
reg märk 652 TDG, Volkswagen
Caravelle riiklik reg märk 393
TDL, Opel Vectra, riiklik reg
märk 599 TDN; Ülar Untile,
sõiduauto Opel Vectra, riiklik
reg märk 652 TDG, Volkswagen
Caravelle riiklik reg märk 393
TDL, Volkswagen Passat riiklik
reg märk 393 TDL.
11. Tagastati Eesti Apostlik-
Õigeusu kirikule õigusvas-
taselt võõrandatud maa  pind-
alaga 33,4 ha Kastolatsi külas
ja 32,8 ha Ilmjärve külas.
12. Anti nõusolek moodustada
Kääriku külas Põhja-Lükardi
katastriüksuse piires uued ka-
tastriüksused Üla-Lükardi 10
504 m² ja Põhja-Lükardi 3,81 ha
13. Anti nõusolek moodustada
Pedajamäe külas Marsina
katastriüksuse piires uued
katastriüksused: Väike Marsi-
na 4981 m², Marsinatee 1371 m²
ja Marsina 2,20 ha.
14. Otsustati tunnistada edu-
kaks OÜ Otepää Ehitaja poolt
esitatud pakkumine riigihankes
«Otepää huvikooli renoveeri-
mine II etapp».
15. Anti nõusolek Otepää valla
teedel autoralli E.O.S 2003 kor-
raldamiseks 4.-5. juulil 2003.

Otepää vallavolikogus
1. Otsustati eraldada reserv-
fondist  valla teede kor-
rashoiuks 80,0 tuhat krooni, SA
Otepää Tervisekeskuse projek-
ti «SA Otepää Tervise-
keskuse jaotusköögi ja tua-
lettruumide ehitus» omaosa-
luse katteks 16,7 tuh.kr, MTÜ
Kekkose Rada  projekti «Turis-
mialase ettevõtluse arenda-

mine Käärikul» kaasfinant-
seerimise katteks 10,0 tuh.kr,
Otepää kultuurikeskuse poolt
Hasartmängumaksu Nõukogust
finantseeritava projekti «Ote-
pää kultuurikeskuse saali
renoveerimine» omaosaluse
katteks 38,2 tuh.kr, kohalike
teede investeeringute oma-
osaluse katteks 32,8 tuh.kr,
Pühajärve põhikooli  remondi-
mehe 0,5 ametikoha loomise ku-
lude katteks alates 01.09.2003
6,9 tuh kr.
2. Otsustati muuta Pühajärve
põhikooli ametikohtade loetelu
lisades sinna 0,5 remondimehe
ametikohta.
3. Otsustati sõlmida Otepää güm-
naasiumi spordihoone ehituse
lõpetamiseks faktooringleping
summas kuni 11,1 miljonit krooni.
4. Anti vallavanem Aivar Nigoli-
le volitused veemajanduse in-
frastruktuuri arendamise
programmi raames SIDA
finantsabi lepingu sõlmimiseks.
5. Otsustati võõrandada kirja-
liku enampakkumise teel Otepää
vallale kuuluv kinnistu Viru-
lombi 15 alghinnaga 800 000.- ja
Hurda tn 7 asuv majandushoone
alghinnaga 100 000.-
6. Anti nõusolek OÜle BDG Kontsert
Beach Party Festivali korralda-
miseks Pühajärve rannas ja pargis
ajavahemikul 13.-15.06.2003.
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Ümber Pühajärve joostakse vastupäeva vastavalt tähistatud rajal, millel on üks kont-
rollpunkt Sihva ristis. Raja pikkus on ligikaudu 11 km. Trassi keskosas on joogipunkt.
Osaleda võivad kõik 1990 ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud
antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse  rajale ka nooremaid (1991 ja hiljem
sündinud) osavõtjaid, kui nad registreeruvad koos lapsevanemaga ja jooksevad lapse-
vanema vastutusel. Kõigi osavõtjate osavõtt jooksust toimub omal riisikol.
Jooksma tulevad ka Vjat;eslav Ko;elev, Toomas Tarm, Risto Ütsmüts, korvpal-
lurid Aivar Kuusmaa, Gert Kullamäe, Andre Pärn,  Valmo Kriisa ja Tanel Tein;
judokas Martin Padar; suusataja Jaak Mae; triatleet Ain-Alar Juhanson
Osavõtutasu  kuni 20. juunini – 80  krooni
võistluspäeval, 21. juunil  kella 12st kuni 14ni – 200 krooni
Osavõtjatele kindlustatakse:
rada, rinnanumber, infoleht, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, lõpuprotokoll, ajakirja
SPORDITÄHT juuninumber, teenindus, spordijook ning vesi  joogipunktides ja fini;is,
autasustamine, diplom nime, aja ja kohaga, medal, arstiabi kogu raja ulatuses. Stardi-
parkla Pühajärve Puhkekeskuse ümbruses on tasuta. Kõigil osavõtjatel on tasuta pese-
misvõimalus Pühajärve Puhkekeskuses.
Autasustamine:
Põhidistantsi paremate autasustamine toimub orienteeruvalt kell 17 kohapeal. Autasus-
tatakse 6 paremat meest ja 3 paremat naist. Välja on pandud ka eriauhinnad ja loosi-
auhinnad. Vanusegruppide võitjaid autasustatakse pärast põhiautasustamist.

kell 14 CHUPA-CHUPSI LASTEJOOKS
 Raja pikkus u. 400 m.
Vanusegrupid: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ja 11-12aastased poisid ja tüdrukud.
Registreerimine osavõtuks enne starti kohapeal. Osavõtt lastejooksust on tasuta.
Kõigile lõpetajatele diplom, meene, spordijook ja loosiauhinnad.
Osavõtjate nimed avaldatakse 22. ümber Pühajärve jooksu lõpuprotokollis.
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MTB ehk maastikuratta triatlon on mõeldud eelkõige spor-
diharrastajatele, kes otsivad vaheldust tavapärastele maas-
tikurataste, triatloni ja/või jooksuvõistlustele.
Distantsid – 300 m ujumist, 18 km rattasõitu, 4.2 km
jooksmist – on jõukohased kõikidele spordiga tegelejatele.
Ujumine toimub Pühajärves. Rattasõit Pühajärve äärses
metsas – 3 ringi. Jooksudistants Pühajärve Puhkekeskuse
pargis ja selle ümbruses.
Osavõtutasu kuni 20. juunini – 150 krooni
võistluspäeval, 22. juunil kella 9st kuni 11ni – 250  krooni
Osavõtjatele kindlustatakse:
Rada, rinnanumber, infoleht, ajavõtt, tulemus lõpupro-
tokollis, lõpuprotokoll, teenindus, spordijook ning vesi
joogipunktides ja finišis, autasustamine, diplom nime, aja
ja kohaga, medal, arstiabi kogu raja ulatuses. Stardiparkla
Pühajärve Puhkekeskuse ümbruses on tasuta. Kõigil osa-
võtjatel on tasuta pesemisvõimalus Pühajärve
Puhkekeskuses.

INFO JA REGISTREERIMINE
www.stamina.ee või 6061587

 

  
 

 

2



19. juuni 2003 7

Oü Swimo Auto

Kallis isa: kas kuuled
kuis nutab Su kodu

Su puudumist leinates siin
kui pisara piiskade sadu

ikka voolamas me palgete pealt.

Unustamatult kallist isa

ENN OTTI
mäletab 1. surma-aastapäeval leinas

tütar Vilve perega.

Hing igatseb ja süda nutab taga,
kuid Sind mu kallis pole siin.

Ei ühtki ööd ma rahulikult maga
ja päevadki on puhas piin.

Unustamatult kallist abikaasat

ENN OTTI
mäletab 1. surma-aastapäeval leinav

lesk Helju.

Aeg annab teised tagasi,
ei ema südant iialgi...

Kallis Tiiu, meie sügav
kaastunne armsa ema

LINDA JOHANSOO
surma puhul.

Eeva, Malle, Laine, Lia, Julius,
Luule, Paul.

Sa olid meie elu, õnn ja armastus,
jäänud vaid helge mälestus neist

aegadest.

REINHOLD PAAVO
Meenutame oma armast
kaasat, isa, äia, vanaisa

1. surma-aastapäeval.

Lesk, tütar ja poeg peredega

Avaldame kaastunnet
omastele

LINDA JUHANSONI
surma puhul.

Mälestavad naabrid Hermann,
Raave, Fjodorov, Puidak, Kotkas,

Nestra

Kallist

TÕNU REIGOT
mälestavad 50. sünnipäeval

ema, poeg Toomas perega, vend
ja vennalapsed peredega.

Aeg andis muud mul tagasi,
ei ema südant – iialgi

(L. Koidula)

Meie siiras kaastunne
Galina Belousile perega
kalli ema, vanaema ja

ämma

ALEKSANDRA
surma puhul.

Otepää Kopli 12 III sektsioon,
Sirgi ja Maimu

KARL LAUT
22. VI 1922 - 6. VI 2003

TONY RICHARD
TIIDEBERG

28. IX 1997 - 9. VI 2003

LINDA-ROSALIE
JOHANSOO

18. XII 1921 - 30. V 2003

HERBERT KÄRSNA
10. VII 1921 - 31. V 2003

HELJU REEDI
15. IX 1921 - 12. VI 2003

AINO VAHTRA
16. VII 1927 - 27. V 2003

ALFRED JELLE
4. XII 1920 - 6. VI 2003Geenidoonorid

Otepääl on alustatud
geenidoonorite küsitlust
ja geeniproovide võtmist.
Infot saab oma oma
perearstilt.

Joogakursus Otepääl
15.-17. augustil tuleb Otepääle joogaguru Milda-Maria Trinskyte. Siis on kõigil huvi-
listel võimalik professionaalse õpetaja käe all oma teadmisi täiendada. M. M. Trins-
kyte õpingute kohta on võimalik pikemalt lugeda ajakirja Tervis Pluss juulinumbrist.
Jooga sobib oma pehme joone tõttu igas vanuses inimestele. Öeldakse, et kui annad
joogale sõrme, võtab ta  su peatselt tervenisti oma võimusesse. Jooga tähtsaim ees-
märk on meelerahu ja keskendumisvõime arendamine. Hästi keskendudes väldime
oma jõuvarude tarbetut pillamist. Tänapäeva kiire elutempo, kurnav töö, tervise-
mured, probleemid lähisuhetes, äpardused äris võivad esile kutsuda  stressi, unehäired
ja depressiooni. Jooga pakub laia valiku vahendeid nii pingete vältimiseks kui ka  nende
leevendamiseks. Joogaasendite järjepideval treenimisel tugevneb immuunsüsteem,
keha muutub painduvaks ja mis peamine – saab ära hoida nii mõnegi tervisemure. Nii
saame iseenda heaks palju ära teha. Treeningute vahel toimuvad loengud meditat-
sioonist, joogaravist, õigest mõtlemisest ja hingamisest.

15.-17. augustil Otepääl Saaremäe külalistemajas joogakur-
sus. Juhendaja M.M. Trinskyte
Info ja registreerimine tel 055 61 33 20 (Marika Kapp)
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Palupera
vallavolikogus
1. Kuulati revisjonikomisjoni
aruannet.
2. Kinnitati Palupera valla
2002.a eelarve täitmise aruanne
tulude summas 10 241 049,16
krooni ja kulude osas 10 240 683
krooni ja bilanss mahus 4 467
050,05 krooni.
3. Kinnitati OÜ Palu-Teenus
2002. majandusaasta aruanne
bilansimahus 4 801 939 krooni.
4. Täpsustati 2003.a. eelarvet.
5. Võeti vastu külavanema sta-
tuut.
6. Otsustati osaleda Eesti mõisa-
koolide ühenduses.
7. Arutati Palupera küla arengu-
kava.
8. Tehti ettepanekuid teede re-
mondi kohta.

Palupera vallavalitsuses
1. Nimetati Palupera  valla esin-
dajaks MTÜ Eesti mõisakoolide
ühendusse Maire Lemberg.
2. Määrati hooldajad viiele süga-
va ja raske puudega inimesele.
3. Anti korraldus  Elva nr 1 talu
maadel Elva maaüksuse moo-
dustamiseks ja tagastamiseks
Jaan Ollile.
4. Anti korraldus ehitusloa
väljastamiseks OÜle Nurmus
Grupp Lutike noorkarjalauda
rekonstrueerimiseks.
5. Kompensatsioonid ühistatud
vara eest määrati: Inda Arike,
Aavo Nurk, Eduard Ott, Volde-
mar Prisk, Helgi Rätsep ja Hil-
da Veerik.
6. Määrati Nõuni külas Nõuni
kuivati teenindusmaa suuruseks
1454 m² ja kaalukoja teenindus-
maa suuruseks 520 m². Nimeta-
ti antud maa Rukkilille maa-
üksuseks ja anti nõusolek  Val-
deko Viksile maa ostueesõi-
gusega erastamiseks.

Palupera
vallaametnike
puhkused
Juulikuus on Palupera valla-
valitsus avatud esmaspäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti  9.00-
12.00.
Vallaametnikud puhkavad all-
järgnevalt: vallavanem Terje
Korss 1.07-11.08; vallasekretär
Imbi Parvei 7.07-31.07; pea-
raamatupidaja Merike Terve
7.07-31.07; maakorraldaja Tõnu
Kukk 7.07- 31.07; sotsiaaltööta-
ja Vaike Viks 1.07- 09.08.
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OÜ Swimo Auto

KRAANASEADMEGA PUKSIIRAUTO teenus
nool 6m, tõstejõud 1,5 - 4 t, kandejõud 6 t
teenuse hind 200.-/ tund

REMONDIBOKSI kasutamine Kastolatsi
töökojas 1 tund / 50 kr
sisaldab autotõstuki ja tööriistade kasutamist

Veame tasuta ära autovrakke

 Tel  052 55 545  või  54 255

Sügav kaastunne Galinale

EMA
kaotuse puhul.

OÜ Sulevauto kollektiiv
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Valga põik 3

• kosmeetik

• maniküür

• pediküür

• depilatsioon

• jumestus – Cover Girl tooted

• tselluliidiravi – parafangoteraapia

telefon 052 52 942

P, E suletud

MURUTRAKTORID

MULLAFREESID

TRIMMERID

LÕIKURID

Valga põik 3
Otepää
Tel (076) 61 890

NB! Fiskars aiatööriistad kevadtöödeks

Bensiinimootoriga
MURUNIIDUKID

alates 2950,-

HÄID JÕULE ja RÕÕMSAT AASTAVAHETUST!   
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Kinnisvara ost-müük,
üürimine, hindamine
Üürime-ostame oma klientidele
väikese maja, korteri, krundi.

Välja üürida 4toaline muga-
vustega korter.

Tel 051 58 137

www.hot.ee/okv

OÜ Ökoteh
müüb pidevalt ehituslikku
saematerjali, haava, lepa,

lehise voodrilaudu.
Olev  050 56 829

ostab maad ja kasvavat
metsa

Olev  050 56 829
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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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