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Sajandi teedeehitus
Otepää kandis
Kolmapäeval
avatakse OtepääKääriku uus tee
Möödunud aasta sügisel
alustatud Otepää-Kääriku tee
taastusremont ja selle juurde
kuuluv jalgrattatee ehitus on
jõudnud lõpusirgele. Viimastel
päevadel antakse mõningatele
kohtadele veel lõplikku lihvi, et
kogu objekt 3. septembril lindi
läbilõikamisega ametlikult
käiku anda.
Kogu tee-ehitus koos valgustusega läks maksma 55 miljonit krooni ja need vahendid
saadi riigieelarvest ja välisrahastajailt. Peatöövõtjaks oli
AS Teede REV-2 ning alltöövõtjateks AS TREF (asfalteerimine), OÜ Valga Teed
(mullatööd), Greeny OÜ (haljastus) ja Electrum AS (välisvalgustus).

Liikluskorraldusest
jalakäijate- ja rattateel
Otepää-Kääriku vastvalminud rattateel on keelavaid ja
hoiatavaid märke, mille tähendus on tekitanud mitmeid
küsimusi. Kuna jalakäijate ja
ratturite liiklustihedus linnast
aedlinnani on väga tihe, pole lubatud Mäe tänavast kuni
Pühajärve ranna parklani liigelda rulluisutajatel ja -suusatajatel. Liiklusseadusest tulenevalt on küll rulluisutajad ja
-suusatajad võrdsustatud
jalakäijatega, kuid tiheda liiklusega jalgteel on nad suureks
ohuallikaks, kuna nende
pidurdamisvõimalused ohtlikus olukorras nii suurel langusel on minimaalsed. Samuti
on ohtlik ning mittesoovitatav
sõita rullidel Otepäält aedlinna sõiduteed pidi. Parim

Vallateid remonditakse
sügisel 2,2 kilomeetrit

nõuanne rullijaile on alustada treeninguid
Pühajärve ranna parklast ja
liikuda Kääriku suunas.
Jalgrattaga
on lubatud sõita kogu rattatee ulatuses
O t e p ä ä l t
Käärikuni,
p i d a d e s
seejuures kinni
liikluseeskirjadest ja
olles tähelepanelik jalakäijate ja teiste
liiklejate
suhtes.
Ratturite ja
Vastsel rattateel on ohtlike ristmike ees ohutustõkendid. Juuresolev märk
rullijate ohutukeelab rulluisutajate ja -suusatajate liiklemise Mäe tn nurgalt kuni Pühajärve
se tagamiseks
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asfalt. Tänaseks on töödega
katte
taastusremondi käigus uuenalustatud Kanepi alevis, kus
datakse teetruubid, ehitatakse
toimub vajalike kommunikatJuba aastakümneid oodatud
vajalikud teekraavid ning sadesioonide ehitus. Kogu tee
ja lubatud Kanepi tee saab
vete drenaaþ, parandatakse tee
valmimine on kavandatud
lõpuks ometi aastaringselt sõimuldkeha ning paigaldatakse
2004. aasta septembrisse.
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Pühajärvel valmis ujula

Pühajärve puhkekeskuse ujula on avatud kõigile, 13.septembril on huvilistel
lahtiste uste päeva raames võimalik uue vabaajakeskusega tutvuma tulla,
majaekskursioonid algavad igal täistunnil kell 14-18.
Ligemale aasta eest kunagise
Pühajärve mõisa hobusetalli müüridele
kerkima hakanud vabaajakeskus on
tänaseks vastu võtnud juba sadu
veemõnude nautijaid. 30 miljonit krooni maksma läinud ehitise esimesel korrusel paikneb maakonna ainuke bowlingusaal, samasse sisustatakse lähikuudel kaasaegne jõusaal. Uutesse
tööruumidesse on kolinud taastusraviarstid, hambaarst, juuksur, kosmeetik
ja maniküür-pediküür. Teisel korrusel

asuvas atraktiivse Pühajärvele avaneva vaatega ujulas on neli 25m rada,
nautida saab leili- ja aurusauna ning
mullivanni ja massaaþijugade mõnusid. Ruumikas aeroobikasaal ootab
tervisesportlasi.
Suurejoonelise ehitise autoriks on
tuntud arhitekt Andres Alver. Asjatundjate hinnangul on tegemist Eesti
ilusaima ujulaga.
Ujula broneeringuid hakatakse tegema septembris.

Valdadele kuuluvad väiksemad
kruusakattega teed on üle Eesti
üsna kehvas seisukorras. Kuna teede
ehitus ja remont on väga mahukas ja
kulukas tegevus, siis reeglina pole
omavalitsustel seda tööd oma
eelarvevahenditega võimalik teha.
Tänavu on Otepää vald saanud riigilt vallateede remondiks 330 tuhat
krooni ning abivallavanem Riho
Karu sõnutsi tellitakse selle eest
OÜlt Valga Teed kolme teelõigu remont: Otepää-Lüüsjärve (0-1 km),
Kaarnajärve tagune (0,8-1,5 km)
ning Kääriku-Lükardi-Vanamõisa
(1,1-1,6 km). Lükardi teele ehitatakse ka üks truup. Tööd peavad
valmima septembri lõpuks.
Paraku jääb tänavu raha puudusel
remontimata kavandatud VidrikeTruuta-Liinu tee, mis eeldatavasti
tehakse korda tuleval aastal. Karu
hinnangul oleks Otepää vallateede
ja tänavate remondiks tarvis igal
aastal vähemalt kümme korda suuremat summat.

Vahetatakse välja
35 tänavavalgustit
Lisaks uutele valgustusliinidele
Kääriku teel vahetatakse ka amortiseerunud tänavavalgustid välja
uute ja ökonoomsemate vastu Kopli, Koolitare, Munamäe ja Paju tänavatel ning Kondi majade juures. Uus
tänavavalgustusliin ehitatakse kogu
ulatuses Hundisoo tänavale ning ka
Kolga tee lõpp enne Pühjärve randa
pööramist on saanud kolm uut
tänavavalgustusposti. Kokku lähevad nimetatud loetletud tööd maksma 163 tuhat krooni.
Abivallavanem Riho Karu teatel
on Otepää vallavalitsus sõlminud
tänavavalgustuse hoolduslepingu
parima pakkumise teinud osaühinguga E.R.T. Elekter (Elvast). Sama
firma teostab ka eelnimetatud tööd.
Tänavavalgustuse rikete korral võib teatada otse hooldusfirmale telefonil (07) 56 367 või
050 30 114.

Ministrid külastasid
gümnaasiumi valmivat
spordihoonet
Tänavuseks kooliaastaks valmima pidanud
Otepää gümnaasiumi spordihoone avamine
viibib, kuna sisustuseks planeeritud kolme
miljonit krooni pole veel leitud. Küll aga saab
teisel korrusel asuv spordisaal kasutusvalmiks oktoobrikuus. Hetkel on rahapuudusel peatatud seminariruumide, jõusaali,
saunade ja abiruumide lõpetamine.
Otepääd külastanud peaminister Juhan
Parts, haridusminister Toivo Maimets ja
riigikogu spiiker Ene Ergma on tunnistanud
rajatava spordihoone olulisust ning pidanud
igati vajalikuks kompleksi kiiret lõpuni ehitamist. Samas ei andnud nad lubadusi
puuduoleva raha leidmiseks.
Vallavanem Aivar Nigoli väitel käivad läbirääkimised riigi esindajatega ning eeldatavasti lahendus siiski leitakse. Spordihoone
avamine toimub kompleksi täielikul
valmimisel.
8. augustil vallavanema kutsel Otepääd
külastanud minister Maimets tutvus ka valla
teiste haridusasutustega – vaadati üle huvikooli hoone ehitus, tutvuti kooli internaadiga, mille kohta gümnaasium on kirjutanud
ministeeriumile esitamiseks koolikodu projekti. Pähklikese lasteaias jagas minister
tunnustust sealsele kollektiivile. Pühajärve
põhikoolis tutvustati Maimetsale muu-

hulgas Pühajärve Haridusseltsi ning keraamikakoja tegevust.
Visiit lõppes kokkuvõtva aruteluga, kus
räägiti ka turismi eelkutseõppe korraldamisesest koostöös Valgamaa kutseõppekeskusega ning turismialase kutseõppe
käivitamisest Otepää gümnaasiumis. Minister tundis heameelt Otepää hariduselu praeguse olukorra üle ning lubas võimalusel meie
arendusprojekte toetada.
15. augustil käis Otepääl lühivisiidil ka
peaminister Juhan Parts, kes osales Suverulli avamisel. Peaminister külastas vallavalitsust ja lipumuuseumi, mis tuleval aastal tähistab sini-must-valge lipu 120.
aastapäeva. Talle tutvustati ka samas
paiknevat suusamuuseumi.
Otepää tervisekeskusega tutvudes selgitati peaministrile, et kõrvuti kliinikumide ja
maakonnahaiglatega peavad tulevikus ellu
jääma ka väikehaiglad.
Tehvandi keskuses tundis Parts huvi
suusahüppemäe ehituse tuleviku vastu.
Vallavanema hinnangul on objekti võimalik
rahastada Euroopa Liidu abil, kuna eeltööd
(planeerimine ja projekteerimine) on juba
Phare programmi rahadega teostatud. Tehvandi keskuse arendamine ja töö hüppemäe
projektiga jätkub.
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Täna veel Favora värvides Otepää tanklast hakkab juba
septembris Uno X sildi all kütust saama. Senise väikese
tanklakaupluse asemele rajatakse avar R-Kiosk.

Otepää bensiinijaamast saab
Uno X automaattankla
Üle-eestiline jõudsalt arenev
tanklakett Uno X laieneb peagi
ka Otepääle, pakkudes avanädalail soodsaid kütusehindu.
Samas avatakse ka laia valikuga R-kioski tanklakauplus.
Otepää senises Favora tanklas lähevad septembri algul täie
hooga käima ehitustööd, sest
Favoralt jaama opereerimise üle
võtnud Hydro Texaco plaanib
seal lähiajal avada Uno X au-

tomaattankla, laiendades nii
oma müügikohtade ketti LõunaEestis veelgi. Uno X tanklas on
kavas hakata müüma Texaco
tehnoloogiaga väärtustatud
kõrgkvaliteedilisi CleanSystem3 kütuseid. Hydro Texaco
tegevjuhi Andres Kivistiku
sõnul tahavad nad pakkuda
soodsamaid kütusehindu kui
senine Favora tankla, avanädalail aga saab tankida rahakotile

eriti sõbralikul moel. Kliendisõbralikkust tahetakse otepäälastele näidata ka sellega, et
avamisejärgsel perioodil on
tanklas abiks personal, kes
soovijaid tankimisel abistab.
Favora tankla asendumine
Uno X tanklaga toob kaasa ka
vajaduse ümber vahetada senised kliendikaardid. Kõik Favora
kaardid asendatakse soovijaile
Uno X kliendikaartidega tasuta.
Otepää Uno X tankla kauplust
hakkab opereerima R-kiosk, kel
on kavas müügipinda laiendada
60 ruutmeetrini. Avaras sisekioskis tulevad müüki nii toidukui esmatarbekaubad. Muude
autokaupade seas hakatakse Rkioskis müüma ka Hydro Texaco poolt maale toodavaid Havoline määrdeõlisid ning maksevahendina kehtib ka Uno X
kliendikaart. Koos uue müügikohaga Otepääl ulatub R-kioskite arv Eestis 200ni, neist tanklapoode on 14.
R-kioskeid haldav Lehti-Maja
Eesti AS on asutatud 1993.
aastal ja kuulub 100% Rautakirja OYJ-le.
Hydro Texaco Eesti ASile kuulub 24 Uno X automaattanklat
üle kogu Eesti. Lisaks Otepää
tanklale avatakse sel aastal
tanklad ka Tartus, Põlvas ja
Haapsalus.

Elion pakub septembris soodsalt
telefoni- ning internetiühendust
AIN KRUUSMAA, Elioni
personaalkliendihaldur
Elion (endise nimega Eesti
Telefon) on uue nime tutvustamise ajaks loonud mitmeid
soodsaid võimalusi nii interneti kui tavatelefoni soovijaile.
Allpool tutvustan Otepää piirkonna elanikele huvi pakkuvaid võimalusi.

Interneti püsiühendus levib linnast
maale
Kui mõne aasta eest oli interneti püsiühendus kalli hinna tõttu veel vähestele taskukohane ja
võimalik vaid suuremates linnades, siis nüüd saab vähem kui
pooleteise tuhande krooniga
soetada ADSL stardikomplekti,
mille võib oma koduse telefoniliiniga ühendada. Uutel kasutajatel on aasta lõpuni Kodu
ADSL kuutasu vaid 199 krooni. Septembrikuus saavad ADSL
stardikomplekti ostjad tasuta
kaasa elektroonilise teatmeteose
«Microsoft encarta», mis sisaldab
üle 32 tuhande sõnaseletuse ja
palju muud huvitavat ning õpetlikku.
ADSL stardikomplekti saab
osta ja Kodu ADSL taotluse teha
lähimas Elioni esinduses (Tartus, Valgas, Põlvas) või EMT
esinduses Otepää kaubanduskeskuses.
Enne stardikomplekti hankimist tasub järele uurida, kas
ADSL tehniline võimalus on soovitud kohas olemas. Raadiotelefoniga pole kahjuks ADSLi ühendust võimalik luua. Samuti pole
mitmes väiksemas maakohas
veel ADSL teenus võimalik.
Nende piirkondade internetisoovijail pole aga mõtet käed
rüpes ootama jääda – kui telefoni-

liin koju tuleb ja interneti
püsiühenduse vajadus on, tasub
siiski taotlus oma soovi kohta
Elionile teha kas lähimas Elioni
või EMT esinduses või internetis
www.elion.ee . Uute ADSL piirkondade ehitus sõltub väga palju
just nõudlike klientide olemasolust. Täna on Aakre, Puka, Sihva, Nõuni ja Otepää piirkonnas
juba üle 200 ADSL püsiühenduse kliendi ning piisava hulga taotlejate korral on see peatselt võimalik ka HellenurmePalupera piirkonnas.
Odavaim interneti püsiühenduse toode Kodu-ADSL võimaldab surfata internetis ja samaaegselt rääkida telefoniga,
samuti on see kuni 5 korda kiirem
ja mugavam kui internetti sissehelistamise teenus ning piisavalt
turvaline ja kaitstud enamiku internetirünnete vastu. Lisaks
iseloomustab Kodu-ADSL-i kindel kuutasu, puuduvad lisakulutused ning võimalus luua traadita kohtvõrk. Elion pakub oma
klientidele ööpäevaringset
andmesidealast kliendituge
tasuta telefonil 0 800 9966,
kuhu küsimuste korral ja nõuannete saamiseks pöörduda võib.

Tavatelefonil on mitmeid eeliseid
Vaatamata järjest suurenevale mobiiltelefonide kasutusele on tavatelefonil kindel koht
kasutajate seas.
Praegu on soodne võimalus
kuni 15. septembrini ilma liitumistasuta telefoniühendus
saada. Soodustus kehtib nii
uutele liitujatele kui ka klientidele, kellel on eelnevalt telefonileping peatatud. Tasuta liitumine laieneb nii era- kui ka
äriklientidele ning seda juhul,
kui on olemas tehniline võimalus telefoniühenduse paigaldamiseks. Kuni 15. septembrini telefoniga liitumisel
säästab klient 824 krooni.
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Tavatelefonikõned on reeglina odavamad – kogu Eesti piires
on kõneminuti hind sõltuvalt
kellaajast ja valitud hinnapaketist 9 kuni 34 senti (mobiilivõrgus keskmiselt 10 korda
kallim). Oluliselt soodsamad on
ka rahvusvahelised kõned.
Kõige enam helistatavad numbrid tasub sõbranumbriks teha
ning sõbrariiki helistamine on
tavahinnast soodsam. Kodutelefoni ja mobiilinumbritest
võib moodustada odavama tariifiga Koduliini grupi ning
soodusvõimalusi on veel teisigi.
Hindade ja lisateenuste kohta on parim ülevaade Elioni
kodulehel www.elion.ee,
samuti saab ööpäevaringselt
infot küsida tasuta kliendiinfo telefonil 165.
Lisateenuste seast võib
igaüks endale valida vajaliku:
kõnede suunamised, kõnepost, numbrinäit või selle
keelamine, piirangud valitavatele numbritele ja palju
muudki.
Enamikku lisateenustest on
võimalik kasutada vaid digitaaljaama telefoniga. Otepää
nn «55-ga» ja «54-ga» algavad
analoognumbrid on soovijail
võimalus vahetada digitaalnumbrite vastu ja preemiapunkte kasutades on vahetus täiesti tasuta.
Tavatelefoni eelisena pole
väheoluline, et seda on lihtsam
kasutada lastel ja vanematel
inimestel – pole muret, kas aku
on laetud ja kas igas toas ka
hea leviala on. Tavatelefon ei
unune kuhugi maha ning vajadusel uut telefoniaparaati
ostes võib juba mõnesaja krooni eest korraliku mudeli leida,
mis kestab hoolsa kasutamise
korral hulga aastaid.
Lisaks helistamisele on telefoniga võimalik ühendada ka
erinevaid valvesignalisatsiooni- ja muidki seadmeid.

Vastuseks Rein Vikardi laimukirjale
AIVAR NIGOL, Otepää vallavanem
Paljude Otepää kandi inimeste postkastidesse on tänavu juulikuus jõudnud kiri, mis sisaldab hulga alusetuid ja laimavaid süüdistusi minu isiku
suhtes. Tundub, et sama laimukampaania on uut hoogu saamas – nüüd
käiakse ühe ukse tagant teise taha samale laimukirjale toetusallkirju kogumas.
Nagu eelnevalt olen maakonnalehes selgitanud, on kõik nimetatud kirjas esitatud väited valed, samuti on vale kirja väidetava koostaja ametinimetus – teatavasti Rein Vikard ei ole ega ole ka kunagi olnud Otepää
vallavolikogu esimees.

Sihikindel laimukampaania
Minu isiku vastu on väidetavate süüdistustega pöördutud nii Otepää vallavolikogu, siseministeeriumi, kaitsepolitsei kui ka maksuameti poole ja
ühelgi juhul pole esitatud kahtlustused kinnitust leidnud.
Kokkuvõtvalt tahan siinkohal kõigile lehelugejaile teada anda, et antud
laimukampaania on poliitiliste opositsionääride sihikindel tegevus minu
vastu, mis algas enne viimaseid kohalike volikogude valimisi, jätkus riigikogu valimiste eel ning kuna tegevus ei ole andnud loodetud tulemusi, jätkatakse seda vahendeid valimata.
Vallavanema näol on tegemist avaliku elu tegelasega, mistõttu on
mõistetav avalikkuse kõrgendatud tähelepanu minu isiku suhtes. Otepää
senised saavutused on seda suurendanud. Samas teeb murelikuks, et poliitilised vastased ei taha suunata oma energiat valla elu arengule, vaid
üksnes vallavanema isiku vastu.

Milles siis seisneb minu kui vallavanema «ebaeetiline käitumine ning võimu kuritarvitamine»?
Otepää areng väljendub paljudes edukates projektides. Süüdistajad heidavad ette, justkui oleksin linnapeana ja vallavanemana saanud projektide juhtimisest suurt tulu. Kinnitan, et linnapea ja vallavanema ametis
olles pole ma projektijuhtimise eest lisatasu saanud. Olles aga peale
Otepää linna ja Pühajärve valla ühinemist 1,5 aastat vallavolikogu esimees,
puudus mul töösuhe vallavalitsusega, volikogu juhtimise eest maksti aga
volikogu otsuse alusel kompensatsiooni (nagu on seda ka teiste volikogu
esimeeste puhul tehtud). Sel ajal tegelesin põhitööna projektidega, kuna
põhitöökohta mul polnud ning samas omasin rahvusvaheliste abiprojektide juhtimise kogemust. Kogu pooleteise aasta töö eest sain projektijuhina tasu kokku üle viiekümne tuhande krooni, mis teeb keskmiselt kuus ca
3000 krooni.
Minu projektitöö tulemusel valmis Otepää suusamuuseum (omistatud
FISi ametlik tunnistus), algas Tehvandi keskuse planeerimine ning eeltööd
hüppemäe ehituseks, käivitus veemajanduse infrastruktuuri arendamise
programm, mille reaalseks tulemuseks on Tartu tänava ja Võrgurajooni
asula veesüsteemide rekonstrueerimine ning praegu on käimas Pika ja
Virulombi ning varsti algamas Munamäe ja Tehvandi tänavate torustike
ehitus. Projektiga ehitatakse lõpuni ka Otepää reoveepuhasti.
Eelnimetatuile lisaks on minu vallavanemaks oleku ajal valminud
hooldekodu, välja arendatud perearstikeskus; käivitatud teede, spordihoone
ja huvikooli ehitus.
Tundub ka, et süüdistajad on kadedad, et olen suuresti oma kätega ja
oma tervise arvelt hilistel õhtutundidel ning nädalavahetustel ehitanud
oma perele aedlinna kodu. Ehitus võttis aega üheksa aastat, kuid olen uhke,
et olen suutnud maja enam-vähem valmis ehitada. Ehituseks on tulnud
võtta suur summa laenu, mida pean tagasi maksma 15 aastat. Varem elasime perega Otepää linnavalitsuse poolt eraldatud kahetoalises korteris,
mille erastasime üldises korras, nagu tegi seda enamus eestimaalasi.
Süüdistused Tartu tänav 1A krundi korruptiivselt ärastamise kohta on
samuti täielik väljamõeldis. AS Hazel ostis nimetatud kauplusehoone
Otepää Tarbijate Ühistult. Seega on tegemist kahe eraõigusliku isiku vahelise tehinguga, millega ei saa kaasneda «korruptiivset ärastamist»,
Otepää linnavalitsusel pole nimetatud tehinguga mingit seost.
Vallavanem on vallavanem ööpäevaringselt. Eeldatakse, et vallavanem
on ka peale tööpäeva kättesaadav, mistõttu sõiduauto on tema üheks
oluliseks töövahendiks. Isiklike sõitude eest tööle ja töölt koju tasun vallale 4 krooni iga kilomeetri eest.

Revisjonikomisjoni tegevus peab olema seaduslik
Lõpetuseks pean oluliseks märkida, et vallavolikogu revisjonikomisjon
on ellu kutsutud jälgimaks kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmist.
Rikkumiste avastamise korral peab revisjonikomisjon lahendama küsimusi
seadustest ja õigusaktidest tulenevalt.
Revisjonikomisjoni esimehena peaks Rein Vikard olema volikogu liikmetele ja ametnikele eeskujuks ning avalikkuse teavitamisel tuginema faktidele, seadustele ja volikogu õigusaktidele. Kahjuks on Rein Vikard aktiivselt tegelenud faktide moonutamise, alusetu kahtlustamise, vallavalitsuse
töö takistamise ning vallavanema otsese laimamisega, mitte aga talle pandud kohustuste täitmisega.
Lisaks eelnevale on revisjonikomisjoni esimees Vikard püüdnud vallalt
välja pressida raha 17 140 krooni ASi Ikar kasuks väidetavalt revisjonikomisjoni tööks vajalike tööde tegemiseks 10 kuu jooksul (sh iga kuu
1000 krooni sidevahendite, paljunduse, interneti eest, 2400 krooni sõidumasina eest ja 4240 krooni Venemaal käigu eest). Teatavasti aga osutab
vallakantselei nii volikogu kui kõikide komisjonide jaoks kantseleiteenust
ning selle eest ei tule volikogu liikmetel eraldi tasuda.

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

Trükk:

Telefon
(07) 362 119

Järgmine
Otepää
Otepää
kirikukoor
kutsubTeataja
vanu jailmub
uusi lauljaid
laulma25.
29. septembril
kell 12.30
septembril
kirikumõisas.
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Kellele on Euroopa Liit
kasulik?
VALDUR SEPP, Otepää
vallavolikogu liige:

siin on konks ka. Natuke toetust võib enam-vähem iga põllumees saada, aga suured toeKas Euroopa Liit on
tused ei taha selliste teeneliidi projekt, mida
igast-asjast-natuke tüüpi taluajavad innukalt üksnes
nike juurde minna. Tänapäevane maatootmine eeldab spetpoliitikud ja ametnikud,
sialiseerumist. Kes arendab
et endale Belgias või
välja suure piimafarmi, kes
Prantsusmaal soojad
hakkab viiel hektaril küüskohad saada?
lauku kasvatama, kes külvab
Või on õigus jah-leeril, kes
põllule muruseemne ja hakkab
väidab, et meie kõigi elu läheb
turismitalu pidama. Kui Valparemaks ja isegi kahe lehmagamaa mees suudab traditkondiga pops saab liitumisest
sioonilisest mõttestambist vakasu?
baneda, siis avanevad talle eriSoojadele eurokohtadele
ti suured võimalused.
läheb tööle eeldatavasti 300–
Kolmas kasu, mida lihtne
500 inimest. Enamik neist on
maainimene
Euroopast
tõlgid, referendid, sekretärid.
saab, on kaudne. Nimelt peab
Aga on ka kuus Euroopa ParlaEuroopa Liit väga oluliseks, et
mendi liiget, keda me kõik juumaa oleks ühtlaselt elujõuline.
nis valima hakkame; samuti
Põhiline osa ühisest rahast,
üks Euroopa Komisjoni volinik
mida rikastelt piirkondadelt
ja veel mõned tippametnikud.
vaesematele ümber jagatakse,
Euroopa ametnike palgavahekulub regionaalarenguks. Maale
mik algab 30 tuhandest Eesti
rajatakse korrakroonist ja ulatub
üle 250 tuhande Elu läheb paremaks likud teed ja
krooni. Nii et see nii rikkal kui vaesel, sideühendused,
puhastatakse
võib mõnele euro- nii maal kui linnas
joogivesi ja lõpepooldajale põhilitatakse reostus. Ettevõtlikud
seks motivaatoriks olla küll.
inimesed saavad tuge, et luua
Aga mis võiks motiveerida
uusi töökohti väljapoole TallinValgamaa meest, kel on paar
na. See omakorda hoiab inimelehma, pesakond sigu, kanakasi maal ja toob neid võibolla
ri, natuke üht ja kröömike teistlinnast tagasigi. Ja kui maal on
sugust põldu? Selline traditinimesi, siis toimivad seal ka
siooniline eesti talumees, kes
koolid, kultuurimajad, poed ja
teeb natuke kõike, ei muutu
kõik muu eluks vajalik. Koolid
kunagi päris kehvikuks, aga
kaovad ju praegu sellepärast,
püstirikkaks ka ei lähe. Väiet lapsi pole, mitte mingite
dan, et ka see mees saab Eumüütiliste normide pärast.
roopa Liidust tublisti kasu, kui
Muide, Valgamaa mees karta seda ainult näha mõistab.
dab euronorme, kuid asjata.
Esiteks saab ükskord
Kui tema tootmine vastab Eesometi lahenduse meie tolliti nõuetele, siis vastab see juba
probleem Venemaaga. Euka euronormidele. (Aga need
roopa Liidul on Venemaaga
nõuded, mille alusel paljud
vabakaubandusleping, mis liimaapoed ja väikesed lihatööstumisest alates laieneb ka
tused kinni pandi, polnud üldse
Eestile. Viisakord jääb endimitte euronormid, vaid Eesti
selt karmiks, sest tegu on ikkaeelmiste ministrite veider
gi Euroopa Liidu idapiiriga,
arusaam regionaalpoliitikast.)
aga kaubandustõkkeid enam
Neljas kasu on meil veel.
pole.
Euroopa
Liidus kosub riigi maSee tähendab, et Valgamaa
jandus tervikuna. Eesti hakkab
mees tõstab oma sea auto peale
osalema Euroopa ning kogu
ja viib Pihkva või Peterburi tumaailma asjade otsustamisel.
rule nagu «vanal heal rublaSee tõstab meie enesetunnet
ajal». Sest seal on nõudlus
ning lubab tunda suuremat rahendiselt suurem kui pakkuvusuhkust. Mäletate, oli selline
mine ja raha makstakse rohtunne, mis kunagi sundis öölaukem. Valgamaa mees võib elalupidudel laulma, aga nüüd on
da samamoodi nagu seni, aga
kuidagi unustusse vajunud.
paremini.
On selge, et Euroopa Liit on
Teiseks võib ta küsida toemeie kõigi asi. Elu läheb paretusi. Saadaval on laias valikus
maks nii rikkal kui vaesel, nii
põllumajanduse otsetoetusi,
maal kui linnas. Igaühel on
aga ka regionaalpoliitika toepõhjus hääletada Euroopa Liitusi ettevõtluse edendamiseks,
du poolt.
infrastruktuuride rajamiseks,
inimeste koolitamiseks. Tõsi,

EI Euroliidule!
sellest, et meie eurojaatajad
seda teaksid. Usaldama
skeptik 1994. aastast:
peab, aga ka kontrollima.
14.septembril seisame Ma ei süüdista kedagi
meie, eestlased, väga valetamises,
pigem
vastutusrikka valiku
omakasupüüdlikult rääkimata jätmises. Neil, kes
ees. Eesti Vabariigi
täna jutlustavad õitsvast
tulevik ja saatus
tulevikust EL-s, soovitaksin
sõltuvad meie otsulugeda ka EL-i puudusi faksest, kas kuuluda
tide keeles ja faktid teevad
Euroopa Liitu või
murelikuks. Praegu näeme
mitte.
Euroopas pigem majandusSeda otsust ei saa hiljem likku langust ja peataolekut.
enam muuta ega parandada,
Tean täna seda, et astudes
me peame paari nädala praegu EL kaotame oma isepärast täpselt teadma, mida seisvuse ehk küll mitte otteeme. Kuid kas me ikka seses, aga kaudses tähenteame? Praegust kihutus- duses kindlasti. Eesti hääl
tööd nähes on inimesed suurte riikide kõrval Eusegaduses, keda uskuda, roopa võimukoridorides jääb
keda mitte. Tänaste võimu- peaaegu kuuldamatuks.
poliitikute «jah»-propagan- Seda on näha juba liitumisdast ja «ei»läbirääkimistelotsuse ko- Sinu referendumil
gi, pole põhjust
h u t a v a t e fikseerimata hääl
arvata, et liitudes
tagajärge- teeb MEIE EESTI
midagi muutub.
dega hirmu- olematuks meile
Naeruväärne on
t a m i s e s t endile, meie lastele e u r o p a r t o r g i d e
paistab lii- ja lastelastele
väide, et nüüd
ga selgelt
hakkab ka väike
läbi isiklik soov EL-st kasu Eesti otsustama Euroopa
saada ja täielik ükskõiksus asju.
suurema osa Eesti rahva
Tean ka seda, et arvestasaatuse suhtes, kellel ei des eesti elukallidust, halpraegu ega siis hästi ei lähe. veneb enamuse praegu
Samuti mõjub salakavala toimetulekupiiril elavate inikonstruktsioonina hääletu- meste elu vähemasti viiel
sel esitatav kaheosaline aastal veelgi, enne kuni maküsimus, millele jaatavalt jandus tasakaalustub. Ei
vastates nõustuksime ka saa veel unustada, et Eesti
Eesti iseseisvuse aeguma- on oma rahvastikult aina
tust kinnitava põhiseaduse vananev riik. Kui me praegu
§1 paragrahvi muutmisega.
liitume ELga, muutub pilt
Juba 1995.a. esitasid Ees- veelgi hullemaks. Enamus
ti poliitikud EL-le liitu- noori läheb õppima ja töötamistaotluse ning mõni aasta ma väljapoole oma riiki.
hiljem alustati ametlikke lii- Eesti ajupotentsiaal rändab
tumisläbirääkimisi.
Ei riigist välja ning on raske
küsinud meilt siis keegi, kas uskuda, et neid meie alles
see meile meeldib ega selgi- arenevasse, vaesemasse riiki
tatud, mis juhtub näiteks mujalt sisse tuleks. Need on
Euroopa poolt saadetud kul- vaid mõned näited meie tulelahunnikutega siis, kui me vikust koos EL-ga.
nendega liituda ei otsusta.
Eestlased on tark rahvas ja
On üheselt selge, et meie ena- meie vanasõnagi soovitab
muse elatustaset arvestades üheksa korda mõõta, üks
kulus igasugune abi ära ning kord lõigata. Tean, et enamus
poliitikud said rinda ette meist ei ole täna veel valmis
ajades avada uusi teid ja nii tähtsat otsust langetama
hooneid, mille kohal hõljus ja vajab aega adra seadplakat «Finantseeritud EL miseks. Sestap peame sellel
rahadega». Kõik oleks unel- referendumil hääletama siismasarnane, kuid rahva- ja ki liitumise vastu ja hääletuelutarkus teab, et tasuta lõu- sel osalema peaksime kohe
naid ei ole olemas ja see tead- kindlasti. EL ei jookse eest
mine teeb murelikuks. Ei ära nagu europalgale pääseanna EL meile raha niisamu- da püüdvad poliitikud meile
ti ja ei tea täna meist keegi tõestada püüavad. Targem on
täpselt, mida ta selle eest võtta veel aega, et näha, kuhu
vastu tahab. Arvan, et see hiiglaslik bürokraatlik
tänapäeva kiirelt muutuvas organisatsioon teel on. Meie
ühiskonnas ei tea keegi, mil- passiivsus võib viia suure kaline on olukord näiteks viie hetsuseni, sest ehk just Sinu
aasta pärast, rääkimata referendumil fikseerimata
hääl teeb meie Eesti olematuks meile endile, meie
lastele ja lastelastele.

JAANUS RAIDAL, euro-

Eurokogemus Austriast
Teatavasti on Eestil juba
täna võimalus osaleda mitmes
Euroopa Liidu koostööprogrammis, üheks selliseks on
«Euroopa noored».
Juunis kuulutati Euroopa
Ühenduse noorsooprogrammi
«Euroopa noored» Eesti büroo
koduleheküljel välja esseevõistlus. Valida oli nelja teema
vahel. Panin oma mõtted kirja
teemal «Kas EL-ga liitumine
mõjutab mind isiklikult?» Suur
oli rõõm, kui minu kirjutis läbis edukalt kohapealse konkursi ja saadeti edasi Austriasse lõpphinnanguks. Siinkohal tahaks tänada Ursula
Erikut, kes lausa viimasel
minutil pani minu kirjatüki
inglise keelde. Augusti alguses

tuli Austriast teade, et et olen
koos Tallinna psühholoogiatudengist neiuga võitnud konkursi «Europe for a change» ja kutsutud 6.-9. Augustil Salzburgi
auhinda vastu võtma. Kogu reis
finantseeriti programmi rahadest.
Projektis osalesid Austria,
Belgia, Küprose, Sloveenia,
Tðehhi, Slovakkia, Itaalia, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola,
Ðotimaa, Portugali, Wales´i ja
Iirimaa esindajad, igast kaks
kuni 26aastast noort.
Minu jaoks oli see üks lahedamaid noorteüritusi. Tegin
midagi ära oma kodukoha, oma
kooli ja muidugi Eesti tutvustamisel. Oli hea võimalus
praktiseerida inglise keelt,

iseseisva elu kogemust teises
kultuurikeskkonnas ning kogeda midagi hoopis erinevat
tavapärasest tegevusest Otepääl. Sai arutleda põnevate
teemade üle ning ühiselt mõelda elu üle Lääne-Euroopas:
millised on noorte perspektiivid EL laienemisel, millised
on nende lootused ja unistused.
Kas minu nägemus Euroopast
erineb teiste Lääne-Euroopa
noorte nägemusest?
Töövormiks oli workshop,
filmimised ja fotod. Kuulati
erinevaid ettekandeid aktiivsetelt noortelt. Vaba aja programmis oli erinevaid võimalusi: diskoteek koos noortebändiga, võimalus tutvuda Austria
rahvusköögi ja traditsioonide-

ga, erinevad ekskursioonid jne.
Minu jaoks oli kõige raskem
esineda kaamera ees ja rääkida kodukohast ja koolist. Aga
sain hakkama. Võtsin kaasa
ka killukese Otepääst –
Pühajärve põhikooli õpilaste
kodu-uurimuste raamatu
«Kodupaiga võlus». Suur tänu
selle raamatu eest Ene Kelderile. Kogu programmiga seotud
üritused jäädvustati videosse,
mida näidatakse järgmisel
aastal EL liikmesriikides ja
kandidaatriikides.
Olen seda meelt, et Euroopa
Liiduga saab koostööd teha.
Samas ma ei tea veel, kas Eestile jääb Euroopa Liidus osalemisrõõm või otsustamisrõõm.
TAAVI TAMMEKIVI,
Otepää gümnaasiumi õpilane

Arvamused
Heino Mägi,
pensionär: Nõukogude
Liit on väga värskelt
meeles. Mulle meeldiks
selline variant, kui me
saaksime võtta Nõukogude Liidust selle
kõige paremad näitajad, sest mis seal salata, seal olid ka mõningad head jooned, ning
võtta Euroopa Liidust need kõige positiivsemad küljed ja moodustada kolmas
liit. See oleks kõige etem liit. Aga et seda
võimalust ei ole ja ma ei kujuta Eestimaad üksinda ja eraldatuna ka ette, siis
ei jää muud üle, kui tuleb Euroopa Liitu
minna. Mina saan selles suhtes öelda
Euroopa Liidule ainult «jah!» ja nii ma
hääletan ka.
Riina Pill,
endine noorsootöötaja: Mina olen Euroopa
Liidu poolt. Esiteks sellepärast, et Euroopa
Liitu kuulumine avardab meie liikumisvõimalusi liidu piires ja
soodustab meie töötamist. Samuti ka reisimist. Ühtlustuvad meie
seadused ja arusaamad
teatud nõuetes.
Rain Pohlak, õpilane:
Ma olen Euroopa Liidu
vastu, sest olen igasuguse globaliseerumise vastu, mida Euroopa Liit endaga kaasa toob. Algselt oli see
kommunistide idee liita
Euroopa ja luua Euroopa ühisrahad. Nüüd
on see edasi kandunud
tänapäeva läänemaailma. See toob
meile kaasa ulatuslikke probleeme, sest
mitmed lepingud sõlmiti uisapäisa ning
need tahavad tegelikult suuresti lahtiharutamist ja vaagimist. Eriti põllumajanduses. Nagu paljud euroskeptikud ütlevad, vajaks Eesti veel kümme aastat,
et selgusele jõuda.
Teine probleem võib olla laiaulatuslik
immigratsioon türklaste ning teiste moslemi põgenike näol. Kuigi see on suhteliselt ebareaalne väikese Eesti jaoks, tasub siiski vaadata põhja, Soome ning
Rootsi poole. Need on küll väga jõukad
maad, kuid tuhanded põgenikud põhjustavad seal sotsiaalseid pingeid.
Ei tohiks eestlasi hirmutada Savisaare
ja Venemaaga, sest meile jääb ju ikkagi
NATO, mis meile julgeoleku tagab. Euroopa Liit ei ole julgeolekuorganisatsioon.
See on majandusühendus, mis kärbib
meie vabamajanduse reegleid.
Ainus võimalus edukaks jääda ja meie
vabamajandust edasi arendada on jääda
Euroopa Liidust kõrvale.
Ene Ergma, riigikogu
spiiker:
Ma ei mõista euroskeptikute soovitust oodata
paremaid aegu ja Eestile paremaid tingimusi
«välja pressida»... Millega seda küll teha?
Kahtlused jäävad ju
alati ja kõike ei tea keegi ette – nii ei oska ka
värskelt abiellunud noorpaar täpselt ette
ennustada, mis neid aastate pärast ees
ootab, kuid egas seepärast veel abiellumata jäeta!
Selge on see, et kõik ei saa kunagi võita
– see on loogika ja loodusseaduste vastane!
Mina usaldan meie euro-spetse (nagu
usaldan näiteks arsti) ja hindan Eestile
kasulikuks eriti Euroopa Liidu
loodushoiupoliitikat, põllumajandustoetusi.
Olen pärit üsna vaesest perest ja oma
edu saavutanud visa tööga. Astrofüüsika professori ja akadeemikuna julgen
Eestile soovitada mitte nurka istuma
jäämist, vaid elu edendamist koos teiste
Euroopa rahvastega.
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Otepää valla teated
I klassi astujad saavad ranitsatoetust
Otepää vallavalitsus eraldab igale perele, kelle
laps läheb tänavu 1. septembril I klassi 300 krooni
suuruse ranitsatoetuse. Toetuse saamise tingimus
on, et laps või vähemalt üks vanemaist on Otepää
valla kodanik.
Taotlusvorme saab Otepää gümnaasiumi ja
Pühajärve põhikooli I kl klassijuhatajatelt ning
Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistuses või internetis aadressil www. otepaa.ee (vorm:
täiendava sotsiaaltoetuse taotlus).
Täidetud avaldused palume tuua Otepää vallavalitsusse hiljemalt 12. septembriks. Info telefonil
(076) 55 382.
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Gümnaasiumi õpilased said
kasulikke meditsiinilisi teadmisi

Detailplaneeringud
• 15. juulil lõppes Palupera
vallavalitsuses avalik väljapanek Hellenurme Mõisa
maa-ala detailplaneeringu
osas. Avaliku väljapaneku
ajal täiendusi ega parandusi
ei tehtud.
• 14. augustil võttis Palupera
vallavalitsus korraldusega
nr. 2-1/110 vastu Palupera
puurkaevu maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneering on avalikul väljapanekul
Palupera vallamajas 1.-16.
septembrini kell 9-16. Planeeringu avalik arutelu
toimub vallamajas 18.
septembril kell 10.

Valla supiköök alustab taas
Valla supiköök alustab taas tööd 1. septembril kell
14 oma endistes ruumides vallavalitsuse hoone
keldrikorrusel. Toitlustamine toimub 2 korda
nädalas, esmaspäeval ja neljapäeval kell 14-15.
Supiköök on mõeldud eakatele, puuetega ning
toimetulekuraskustes inimestele. Klientidele, kelle sissetulekud on alla 1400 krooni, on supp tasuta.
Suurema sissetulekuga inimestel tuleb tasuda pool
portsjoni hinnast, mis on 4 krooni. Kodanikule, kelle sissetulek on 1800 krooni ja üle selle, maksab supiportsjon täishinna, st 8 krooni. Informatsioon tel
55 382.

Soodustoidu taotlemine lasteaias või
koolis
Alates eelmisest aastast on I-IV klassi õpilaste
koolitoit tasuta. Lisaks sellele on ka kõikidel teistel õppuritel või lasteaias käivatel lastel võimalus
taotleda Otepää vallavalitsuselt toetust koolilõuna või lasteaia toiduraha täielikuks või osaliseks
kompenseerimiseks. Vallal on võimalik eraldada
toetust 15 protsendile Otepää gümnaasiumi ja
Pühajärve põhikooli õpilastest ning 10 protsendile
valla lasteaialastest.
Alates 2.septembrist on võimalik esitada soodustoidu taotlusi (I-IV klasside õpilased taotlust esitama ei pea). Koolides saab õpilane soovi korral
avalduse vormi klassijuhataja käest, lapsevanem
saab selle täita ning kooli tagasi saata. Lasteaias
saab taotlusi rühmatädi või juhataja käest, avalduse blankette saab ka sotsiaal- ja haridusteenistusest või valla koduleheküljelt internetis aadressil www.otepaa.ee.
Töötavatel vanematel palume avaldusele kindlasti lisada palgatõendi.
Hiljemalt 15. septembriks peaksid kõik taotlused olema täidetuna jõudnud kooli või lasteaeda tagasi, hoolekogu vaatab need läbi ning teeb
oma ettepanekud soodustoidu andmiseks.
Kooli/lasteaia hoolekogu poolt saadetakse taotlused
Otepää vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni istungile, mis toimub 23. septembril, seal vaadatakse hoolekogude poolt esitatu üle ning kinnitatakse soodustoidu saajate lõplik nimekiri.
Tasuta toitu on võimalik koolilastel saada alles
oktoobrikuust, seega septembrikuu toiduraha tuleks lapsevanemal endal leida. Lasteaedades saavad need lapsed, kellel siiani on soodustoit, kompensatsiooni niikaua, kuni on kinnitatud uued nimekirjad, st septembri lõpuni. Hiljemalt 26. septembriks edastab sotsiaal- ja haridusteenistus kõikidele
valla lasteasutustele väljavõtte sotsiaalkomisjoni
protokollist ning kinnitatud soodustoidu saajate
nimekirja, mis hakkab kehtima 1. oktoobrist.

Raha taotlemine vallaeelarvest
Algamas on Otepää valla 2004. a eelarveprojekti
koostamine. Projektide kirjutajatel, kultuuri-,
spordiorganisatsioonide, sihtasutuste, mittetulundusühingute esindajatel, FIE-del ja kodanikel, kes
taotlevad tegevustoetust Otepää valla 2004. a
eelarvest, esitada vormikohaselt täidetud blanketid
15. septembriks vallavalitsuse kantseleisse. Hiljem
laekunud taotlused eelarvest toetamist ei leia.
Blankette saab Otepää vallavalitsuse kantseleist
ja valla koduleheküljelt aadressil www.otepaa.ee

Planeeringud
Otepää Vallavalitsuse korraldusega nr. 2-4/, 30.
juuni 2003.a kinnitati Otepää Looduspargi taotluse
alusel projekteerimistingimused «Otepää Looduspargi Kääriku ja Pülme järvede seisundi parandamine» projektile. Algatati keskkonnamõjude hindamine, mille programmi avalik arutelu toimus
31.juulil ja aruande avalik arutelu 21.augustil.
Järvede seisundi parandamise projekti tegevuste
käigus niidetakse ning eemaldatakse veekogust
veetaimed, niidetakse võsa kalakudealadelt, renoveeritakse ujumiskohad ja pumbatakse välja muda.

Palupera valla
teated

Otepää gümnaasiumi poisid harjutavad kunstliku hingamise
tegemist.
kusi nii esmaabiõpetajate kui ka
Tänavu kevadel toimus
laste endi peal, kes olid kaetud haavaOtepää gümnaasiumis 6.-7.
jäljendite ja kunstverega. Mitmesuguklassidele suunatud projekt
seid elustamisvõtteid (kunstlik hin«Esmaabikapp 2003».
gamine, südamemassaaþ), mida
Projekt, mille eesmärgiks oli õpetada
lapsed kõige huvitavamaks pidasid,
igas koolis välja kuni 60 vabatahtlikku
harjutati spetsiaalse mannekeeni
last, kes oskaks hädaolukorras
peal. Päeva lõpus lahendati gruppidekaaslast aidata, toimus ka Ülenurmes,
ga erinevaid situatsiooniülesandeid
Elvas ja kahes Tartu koolis.
liiklusest ja igapäevasest elust.
Tegevus koolides toimus 2-osalise
Kursused lõppesid 1.juunil Elvas
tsüklina, mille esimeses osas vaadati
toimunud viie kooli vahelisel võistluvideofilme («Põletused ja külmumised»,
sel, kus võistlejatel tuli lahendada teo«Meil juhtus õnnetus ehk esimesed
reetiline test ning kaks praktilist situminutid sündmuskohal» jne) ning kuuatsiooniülesannet. Parimaks tunnislati lühiloenguid («Verejooks», «Õnnetati Tartu kommertsgümnaasiumi esitused veekogudes» jne). Sellele lisandus
mene võistkond, keda premeeriti täislevinumate mürgiste vedelike, organisvarustuses esmaabikapiga.
mile kahjulike taimede ja olmekemiProjekti «Esmaabikapp 2003» korkaalide demonstratsioon.
raldus õnnestus ning on lootust, et kooKoolituse teine osa nägi ette vigaslitus jätkub ka järgmisel aastal. Otepää
tuste-mürgistuste ennetamise praktivald toetas projekti 5000 krooniga.
list õppust koos tegevusõpetusega «EsiLY AUNAPU,
mesed 5 minutit sündmuskohal». SaOT
muti oli võimalik praktiseerida oma os-

Maasikakorjajad
tänavad tööandjaid
Hellenurme-Palupera
tüdrukud ja poisid, kes said
suvevaheaega töiselt sisustada Päidla külas maasikaid
korjates, tänavad koos
emade-isadega Nõuni Taimekasvatuse osaühingut (hr
Nikolai Metslind ja pr Aili
Tiisler) ja juhendaja Valentina Raigi meeldiva koostöö
eest. Palupera põhikooli vahendajaroll on teretulnud ka
järgmisel aastal. Kõigile asjaosalistele suur-suur aitäh!

Septembris algab
vallateede remont

Pillipuu laager Härmamärdil
16.-21.augustil toimus Otepää
lähedal Härmamärdi talus juba kolmas pillilaager, mille korraldas MTÜ
Pillipuu. Osalejaid oli 19. Töö käis kahes grupis, mida juhendasid Merle Soonberg ja Lille Tali.
Veedeti viis päeva täis muusikat ja
mänge. Hommikupoolikul olid koolitunnid, siis lõuna ja seejärel jälle õppetunnid. Vaba aega sisustati ringmängulaule
ja tantse õppides.
Lektoritest käisid meid õpetamas
Viljandi Kultuurikolledþi lõpetanud
Kadri Keldo (tantsu-, laulumängud) ja
Kaido Reivelt – (torupill, Teppo lõõts,
karmoška). Noortele õpetati ka toiduvalmistamist ning lauakatmist ja lauakombeid. Laagri alguses anti noortele
ülesanne moodustada bänd. Kasutada
tohtis ainult käepäraseid asju ning
juhendajad ise ei tohtinud sellest osa

võtta. Bände sai kokku kolm ning laste
fantaasia üllatas meid tõeliselt.
Konkurss oli kõva ning kõik bändid said
auhinnalise koha.
Laager lõpetati kontserdiga, kuhu olid
kutsutud ka laste emad-isad, ning kus
esitati 5 päeva jooksul õpitud pillilugusid.
Et pillilaager üldse toimuda sai, täname
Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgruppi, Vana-Otepää Lihatööstust Edgar
eesotsas Maie Niiduga ja Otepää vallavalitsust. Kõige suurem tänu Härmamärdi talu perenaisele Merikesele ja
peremehele Andres Kukkele. Ilma nende
nõusoleku ja kannatliku meeleta ei oleks
meie laager toimunud. Loodame, et rahvakuultuuri toetatakse ka edaspidi ning
selline üritus toimub ka järgmisel aastal.
MERLE SOONBERG

Palupera vallavalitsus teatab, et on teadlik remonti vajavate teede olemasolust ja
soovib septembrikuus alustada ka hinnapakkumised esitanud firmadest väljavalituga töid (teede profoleerimine,
osaline kruusa lisamine, vajadusel külgkraavi kaevamine). Juulikuus remonditi-ehitati valla teedel 5 truupi
ja korrastati Nõuni kontorihoone ümbrus. Kindlasti
ei võimalda olemasolev
eelarve teostada teede remonttöid kõikjal, kus sooviksime, kuid loodame leida valla terviklikku olukorda
teades parima lahenduse.
Kannatlikku meelt ja teadlikku suhtumist ka pea algavate sügistööde tegemisel
teede kaitsetsoonis ja
teemaal.

Kuigatsi koolil oli juubelikokkutulek
2. augustil toimus Kuigatsis
kooli 235. aastapäevale
pühendatud kokkutulek.
1765. aasta 18. aprilli patendiga
(käskkirjaga) maksma pandud koolikorralduse alusel loodud uuetüübilised mõisa- ehk külakoolid on 1768. aastaks avatud Unikülas, Tõllistes, Laatres, Tagulas Sangaste jaoks, Kuigatsis, Vana-Pukas ja Vastse-Pukas – igal pool üks kool,
kokku terves Sangaste kihelkonnas 7
mõisa- ehk külakooli. Sealt, kus nad
puuduvad, nagu Keenist, Vaalust ja
Sangaste teistest küladest peale Tagula, käivad lapsed kiriku juures köstrikoolis. Pringi saadab oma lapsed Kuigatsi kooli. Restu mõisa suurus on alla 5
adramaa, seepärast pole ta kohustatud
kooli asutama./Koguteos «Eesti, Valgamaa» Tartu 1932.

Vaalu külas asutati 1818. aastal
oma külakool, mis kolis 1920. aastal
Kuigatsi mõisasse. Kool töötas vastavalt 6-, 7- või 8-klassilisena aastani
1975, sealt edasi leidis mõisahoonetes
asukoha maakonna erivajadustega
laste kool, hiljem ka lastekodu. See
likvideeriti aastal 2001 ja sealt alates
on hariduselu Kuigatsis katkenud.
Mõisahooned on müüdud, endisest
rahvamajast, ainsast valla valduses
olevast hoonest, on saanud küla keskus – külamaja. Seal asuvad nii side,
kauplus kui ka raamatukogu,
peetakse pidusid, tegutsevad tantsuring ja Siiliklubi.
Sel aastal täitunuks 235 aastat kooli
asutamisest Kuigatsis. Järgides pikaajalisi traditsioone kooli kokkutulekute
korraldamisel, oli sel korral kokkutule-

kule kutsujaks Kuigatsi küla.
2. august oli Kuigatsis taas rahvarohke. Meeldivaid taaskohtumisi ja
äratundmisrõõmu oli palju. Võimalus
oli vaadata allesolevat materjali kooli
kohta. Üritust juhtis ja sisustas muusikaga Lille Tali. Kokkutulnutele näitasid oma oskusi ka küla noored. Kooli
aastatel 1768-2001 Kuigatsis jäi meenutama Kristjan Kittuse poolt raiutud
mälestuskivi. Õhtul tulid kohalikud
«Kenad ja kobedad» Ilma ja Hilja oma
juhtumistest pajatama, juttu ja tegevust jätkus hiliste öötundideni välja.
Üritust toetas Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp ja Puka vallavalitsus. Täname kõiki abistajaid ja
osalejaid meeldiva päeva eest!
ÕNNE PAIMRE,
Kuigatsi küla
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Õnnestumised pole
lihtsalt juhused!
• Kas Sulle meeldib, kui Sinu töökaaslased soovivad just
Sind ja ainult Sind endale juhiks?
• Kas Sulle meeldib, kui õpilased soovivad just Sind oma
erialaõpetajaks või klassijuhatajaks?
• Kas Sulle meeldib, kui Sinu loovad ideed leiavad toetust professionaalide meeskonnas?
Õnnestumise eeltingimuseks paljudes eluvaldkondades on
eesmärkide püstitamise oskus. Et elada sellist elu, nagu tahame, on vaja teada, mida me tegelikult tahame. Ei saa liikuda millegi suunas, kui me täpselt ei tea, mis see on ja mida
selle omamine annab.
Kõik asjad luuakse kaks korda: esimest korda meie peas
ja seejärel tegelikkuses.
Üks lugu jutustab mehest, kes rändas ümber maailma. Kord
kõndis ta mööda teed ja jõudis kohani, kus edasiminekut takistas suur kivirahn. Mees istus maha ja jäi ootama, et kivi
veereks tee pealt eest. Mees muudkui istus, silmitses kivi ega
suutnud aru saada, miks see ometi ei liigu.
Kui eesmärgid ei ole meie kontrolli all ning ei toetu meie
tegutsemisele, võime samuti lootma jääda, et «kivid hakkaksid liikuma».
Eesmärkide saavutamiseks on vajalik meelte terasus, paindlikkus ja kongruentsus e. terviklikkus. Udused eesmärgid annavad parimal juhul uduse tulemuse.
NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine tõestab,
et õnnestumised pole lihtsalt juhused, vaid eksisteerivad üksteisele järgnevad, loogilised mõtlemis-, rääkimis- ja tegutsemismustrid, mis toovad kaasa teatud tulemuse.
INES VAJAKAS,
psühholoogiline nõustaja
Tule NLP sissejuhatavatesse loengutesse, mis toimuvad 4.
sept.; 11. sept. ja 18. sept. algusega kell 18 Otepää aedlinnas.
Loeng kestab kaks tundi ja maksab 45 krooni.
NLP meetoditega alustab tutvumist sellel sügisel kaks gruppi ja teise gruppi on huvitatutel veel võimalik registreeruda.
Sa saad paremini otsustada, kas NLP on ka Sinu jaoks, kui
võtad osa ühest sissejuhatavast loengust.
Info ja registreerimine: tel (076) 69 812, 050 53 327

Põlva autokooli B-KATEGOORIA KURSUSED
Otepääl algavad 8. septembril kell 18
EO ÕTK Tehvandi õppeklassis.
Kursuste hind 3500 krooni
(tasuda saab ka kahes osas).
Kaasa pass või passi
koopia, arstitõend,
pildid ja õpperaha.
Info tel (079) 94 395
052 08 137

TULE ÕPPIMA POP-LAULU
Otepää muusikakooli

Kultuuriüritused

Näitus

Lammas Galeriis (postimaja II k) on avatud Ago Kivi
juubelinäitus. Otepää eksliibriseklubi tänab toetajaid:
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgruppi, Tartu
Eksliibriseklubi ja Lammas Galeriid.
Foto näituse avamiselt: galerii perenaine Kristel Kuslap
õnnitlemas 70. juubelisünnipäeva tähistanud graafikut
A. Kivi.

Pühajärve kool uueks
õppeaastaks valmis
Kunagi ei saa alustada uut ringi eelnevale tagasi
vaatamata. Nii ka täna, kui oleme uue õppeaasta lävel.
Pühajärve põhikoolile oli möödunud õppeaasta väga
edukas: 100%line tasemetööde ja lõpueksamite sooritamine; Comeniuse kooli nimetuse ja keeleõppeprojekti
Euroopa tunnuskirja pälvimine; õpilaste väga edukas
esinemine aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel; metoodilise kabineti avamine. Tänu Valgamaa Kultuurkapitali Ekspertgrupi ja Otepää vallavolikogu kultuurikomisjoni abile sai teoks kooli rahvatantsurühmade
osalemine kultuurireisil Sankt Peterburgi ning ilmub
kooli ja Pühajärve Haridusseltsi ühisalmanahh
«Mina…».
Kas kool on valmis uueks õppeaastaks? Jah, sest koolimajas on noorenduskuuri läbinud kaks klassiruumi, lihvitud-lakitud koridorid ja pooltele klassiruumidele on
paigaldatud uued uksed.
Tubli õpetajate kollektiiv jätkab endises koosseisus,
kaks õpetajatest, Ave Kruusmaa (kunst) ja Peeter Kaasik
(ajalugu), lõpetasid õpingud kõrgkoolis. Kooli majandusalajuhatajana alustas tööd Ain Aart. Logopeedi ametikoht on praegusel hetkel täitmata, kuid otsingud jätkuvad. Ootame Otepää gümnaasiumi psühholoogi ametikoha konkursile positiivset lahendust, see võimaldab ka
meie koolil psühholoogi abi kasutada.
Ees on ootamas õppeaasta avaaktus, kus aukohal on
15 kooliuusikut koos klassijuhataja Krista Sumbergiga; traditsiooniline matk «Tere, kool!», mis toimub sellel
aastal Väike-Trommi turismitalus; kooliraadio kasutuselevõtmine; õpilasomavalitsuse toa avamine;
Pühajärve lasteaia 10. sünnipäev ja 175 koolipäeva
õppetööd.
Soovin oma kooliperele rõõmu igast algavast koolipäevast!
MIIA PALLASE

OTEPÄÄ SÜGISLAAT
toimub laupäeval, 20. septembril
algusega kell 9 aiandusmaja
juures J. Hurda 5.
Müügil viljapuude, marjapõõsaste,
ilupuude ja püsikute istikud, toiduja tööstuskaubad, mesinduse ja
aianduse tarvikud, käsitööd jne.

Kui
Kui oled
oled huviline,
huviline,
tule
tule katsetele
katsetele
12.
12. septembril
septembril kell
kell 17
17
Otepää
Otepää kultuurikeskusesse.
kultuurikeskusesse.
Valmista
Valmista ette
ette üks
üks vabalt
vabalt
valitud
valitud laul
laul kas
kas a capella või oma saatjaga.
saatjaga..
Eelregistreerimine ja info tel. 053 431 646
õpetaja Vaike
Vaike Hannust
Hannust

Laadapäeval kell 9-17 avatud ka
sügisnäitus. Eksponeeritakse
käsitöid, mesindust ja sügisande
aiast ja põllult.

1. sept kell 14 Otepää muusikakoolis avaaktus
ja uute õpilaste vastuvõtt esimese õppenädala
jooksul, info 056 680 781 Pirika Sööt
4. sept kell 14 Otepää kultuurikeskuses poliitikute eurotuur maakondades: «Otsusta Eesti
tulevik!» Esinevad erinevate erakondade poliitikud
5. sept kell 20 Setantas ansambel Tantsuretro
5. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans.
Kolmen
5.-7. sept Annimatsi kämpingus Ameerika autode kokkutulek. Paraad algab 6. sept kell 12
Annimatsilt ja jätkub kell 12.30 bussijaama
platsil
6. sept kell 20 Setantas ansambel Hea Story
6. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Dolores
9. sept kell 18 Otepää kultuurikeskuses
kultuurikollektiivide juhtide koosolek
11. sept kell 12 noortekeskuses Everybody
perepäev
12. sept kell 17 Otepää kultuurikeskuses vastuvõtukonkurss poplauluhuvilistele
12. sept kell 20 Setantas ansambel Tantsuretro
12. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses
ansambel Hea Story
13. sept kell 20 Otepää kultuurikeskuses tantsuõhtu, laulab Karl Madis
13. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses
ansambel Reliikvia
13. sept kell 20 Setantas ansambel Bernhard
19. sept kell 20 Setantas ansambel Tantsuretro
19. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses
ansambel Bassein
20. sept kell 20 Setantas ansambel Gigolo
12. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses
ansambel Qvalda
21. sept kell 11 rahvusvahelisele autovabale
päevale pühendatud jalgrattamatk, kogunemine
raekoja ees, marsruut Otepää–Kääriku–
Otepää, info (076) 55 382 Piret Pensa
24. sept kell 20 Otepää kultuurikeskuses
komöödia «Dekameron» 4 novelli (Tallinna salongteater)
25. sept kell 16 Otepää muusikakoolis muusikakooli õpilaste kontsert «Võta sõber kaasa»
26. sept kell 20 Setantas ansambel Tantsuretro
26. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses
ansambel Bernhard
27. sept kell 12 noortekeskuses Everybody
«Mihklipäeva linnamäng»
27. sept kell 20 Pühajärve puhkekeskuses
ansambel Bassein
27. sept kell 20 Setantas ansambel Ragnar&Co
NB! Septembrist avatakse Otepää kultuurikeskuses noortekeskus ja igal neljapäeval
toimub kino.

Tantsuretro Nõunis
29. augustil algusega kell 21 Nõuni kultuurimajas Tantsuretro. DJ Ivo Lani. Pilet telefonitsi broneerides või eelmüügist Nõuni kauplusest või kultuurimajast ostes 25 krooni, kohapeal 30 krooni. Info tel 57 443.

1. septembri avaaktused koolides
Puka keskkoolis kell 9
Nõuni koolis kell 9
Otepää gümnaasiumis kell 9
Pühajärve põhikoolis kell 10
Palupera põhikoolis kell 11
Aakre lasteaed-algkoolis kell 11

Ootame traditsioonilisele Nuustaku
sügislaadale rohkearvuliselt
müüjaid ja ostjaid.
Piletilevi avas Otepääl müügikoha

INGLISE KEEL TÄISKASVANUTELE
(õp.Ursula Erik) - alustame tänavu septembris.
PÄRIS ALGAJAD (nullist) esimene kohtumine 3.sept. 18.30.
Septembris algajad T-K, mõlemad päevad 18.30, oktoobris liitume
nendega, kes juba NATUKE ÕPPINUD ja grupp koguneb K 18.30
(esimene kord 1. okt). KÕNELEJAD (intermediate) T 18.30,
esimene kord T, 7.okt. Hind 4x25.- ette või 30.- iga kord eraldi.
Kestab 75 minutit, Koolitare 11, info tel. (õhtuti) 55 500.

9. septembril kell 11 toimub
Otepää päevakeskuses loeng teemal

Ela õigesti
vastavalt oma veregrupile

Nõuandeid ja juhtnööre järgmistel teemadel:
 toitumine
 tervise maksimaalne tugevdamine
 haigustest ülesaamine
 vananemisilmingutega võitlemine
 kehakaalu mõjutamine

lektor Kaja Aidla

Piletilevist saab osta pileteid paljudele teatrietendustele, kindlasti kõigile suurüritustele ja
ka paljudele klubiüritustele. Alates sellest sügisest saab Piletilevi süsteemi kaudu osta pileteid
ka Lätis toimuvatele üritustele.
Piletilevi on suurim piletite vahendusettevõte,
mille eesmärgiks on teha inimestele piletite ost
võimalikult lihtsaks – tuua koju kätte!
www.piletilevi.ee on aktiivseks reaalajas
toimivaks elamusteinfo kohaks, kust saab nii informatsiooni kui ka kohe pileti osta. Piletilevil
on praegu Eestis 70 müügikohta 19 asulas, nüüdsest ka Otepää turismiinfokeskuses.
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Ametlik info
Otepää vallavolikogus
1. Otsustati muuta sihtasutuse
Valgamaa Äriinfokeskus põhikirja. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on toetada Valgamaa era-,
avaliku- ja mittetulundussektori
organisatsioonide arendusliku
iseloomuga tegevusi läbi informatsiooni levitamise, arendustegevuste koordineerimise ja
professionaalse nõustamise.
Anti nõusolek Valga maavalitsusega ja Valgamaa Omavalitsuste Liiduga koostöölepingu
sõlmimiseks. Koostöölepingu
eesmärgiks on reguleerida Valga
maavalitsuse, Otepää valla ja
Valgamaa Omavalitsuste Liidu
vahelisi suhteid ja tegevusi Valgamaa maakondliku arenduskeskuse
loomisel
ja
juhtimisel.
2. Kehtestati Otepää vallavara
valitsemise, kasutamise ja
käsutamise kord. Korraga on võimalik tutvuda vallakantseleis,
Otepää linna raamatukogus,
Pühajärve raamatukogus ja
Otepää valla koduleheküljel.
3. Eraldati reservfondist intresside kulude katteks 81,27 tuh. kr;
lasteaia Pähklike kasutuses oleva kuuri katuse remondiks 5,00
tuh. kr ja lasteaed-taastusravikeskuse Võrukael välistrepi
remondiks 14,8 tuh.kr.
4. Võeti vastu Otepää valla
2003.a. lisaeelarve ja muudeti
vallaeelarvet. Lisaeelarvega on
võimalik tutvuda vallakantseleis, Otepää linna raamatukogus, Pühajärve raamatukogus ja
Otepää valla koduleheküljel.
5. Otsustati müüa avaliku kirjaliku enampakkumise teel
Pühajärve küla katlamaja-garaaþ
alghinnaga 50 000 krooni.
6. Moodustati 14. septembril
toimuva rahvahääletuse läbiviimiseks jaoskonnakomisjonid
alljärgnevas koosseisus: jaoskond nr 1, asukoht Otepää kultuurikeskus, esimees Ants Manglus, liikmed Eha Schmidt, Toomas Vahrusev, Annely Kõiv,
Külliki Kübarsepp, Avo Tarikas,
Kaido Mägi, Aire Priks; asendusliikmed Kalev Kirbits, Ülle
Veeroja. Jaoskond nr 2, asukoht
Pühajärve põhikool, esimees
Vello Vou, liikmed Ly Haaviste,
Eevi Krüünvald, Piret Pensa, Ain
Aart, Evrika Zirk; asendusliikmed Kristi Väär, Helve Matvejeva.
7. Otsustati tunnistada Puustusmäe elamu korterid nr 3 ja 4
valla sotsiaalkorteriteks.

Otepää vallavalitsuses
1.Väljastati
projekteerimistingimused OÜ-le Kalaham elamu
ehitusprojekti koostamiseks Põllu
tn 18; Taavi Parkile tiigi rajamiseks
Kotre maaüksusele Raudsepa
külas; Tiiu Treufeldile elamu ehitusprojekti koostamiseks JuusaLauri maaüksusel Kassiratta
külas; Eesti Energiale Otepää 110/
10 kV alajaama ja 10kV õhuliini
projekteerimiseks; Äärmusliku
Spordi ASile tehniliste seadmete
hoiuangaari projekteerimiseks
Kuutsemäe maaüksusele.
2. Väljastati ehitusluba OÜ-le Hera
Kinnisvara elamu rekonstrueerimiseks ja abihoone rajamiseks
Koorejaama maaüksusele Vidrike
külas; OÜ-le Rimo Varuosad Sulaoja kinnistul veevarustuse- ja
kanalisatsioonitrasside ning teede
ehitamiseks.
3. Tunnustati Kääriku hotelli vastavust hotellile esitatud kohustuslikele nõuetele, Valentini kodumajutuse (Kalda tn 40) vastavust
kodumajutusele esitatud kohustuslikele nõuetele; Kalevi Madsa
puhkeküla vastavust puhkekülalaagrile esitatud kohustuslikele
nõuetele.
4. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maad Hendrik
Haldmale Saare maaüksus 40,83
ha Pilkuse külas; Silja Lõhmusele
Peku maaüksus 53,56 ha Mägestiku külas; Lembit Kõivistikule
Kaasiku maaüksus 21,13 ha Pedajamäe külas.
5. Anti nõusolek Otepää külas Tiina
Mägi ja Merle Tamme kaasomandis
oleva Majasoo kinnistu jagamiseks
kolmeks katastriüksuseks; Ell Hango
omandis oleva Väike-Palava kinnistu jagamiseks kaheks katastriüksuseks.
6. Anti nõusolek ostueesõigusega erastamiseks: Otepää külas Kaie Kõivistole elamu juurde kuuluv maa pindalaga 6614 m²; Ilmjärve külas Aarne
Raidile suvila teenindamiseks vajalik
maa pindalaga 7546 m²; Pilkuse külas
Endel Haagile elamu juurde kuuluv
maa pindalaga 31,60 ha.
7. Väljastati reklaamipaigaldusluba
OÜle Revalhouse Invest.
8. Väljastati kasutusluba Sihva
külas Jaan Mittile Ruusa-Jaani kinnistul elamu kasutamiseks; EO ÕTK
Tehvandile Tehvandi K-10 suusahüppemäe juurdepääsuteede kasutamiseks; MTÜ-le EES Kalev Madsa
Puhkeküla vee ja kanalisatsiooni
välistrasside ja reoveepuhasti kasutamiseks.
10. Eraldati reservfondist 200 kr Leigo Järvemuusika toetuseks ning 2500
kr riskirühmade toetuseks.

Palupera
vallavolikogus
1. Suurendati 2003.a. eelarvet
194 400 krooni võrra Palupera
põhikooli kapitaalremondi teostamiseks.
2. Nimetati 14. septembril
toimuva rahvahääletuse läbiviimiseks moodustatava jaoskonnakomisjoni nr 1 esimeheks
Imbi Parvei ja liikmeteks Eda
Järvet, Maimu Noorhani, Merike
Terve, Anne Tutk ja Maire Voolaid; asendusliikmeteks Mati
Tutk ja Tiia Kroonberg.
Jaoskonnakomisjoni nr 2 esimeheks nimetati Tõnu Raak ja liikmeteks Malle Kõll, Maria Lall,
Arno Maranik, Hilja Tamm,
Anne Viks; asendusliikmeteks
Tõnu Kukk ja Vaike Viks.

Palupera
vallavalitsuses
1. Määrati kolmele puudega inimesele hooldajad.
2. Anti korraldus Lutike külas
Veski maaüksusel projekteeritava puurkaevu projekteerimiseks Nurmus Grupp OÜle.
3. Anti korraldus Mäelooga külas
asuva Põhjala maaüksuse tagastamiseks Harry Reimannile ja
Juhan Reimannile.

Puka vallavalitsuses
1. Otsustati maksta toimetulekutoetust juunis 29le, juulis 28le ja
augustis 28le taotlejale.
2. Pikendati kauplemisluba FIE
Endel Tederil kauplemiseks Kuigatsi külas Külamaja äris, FIE
Hillar Villemsonil kasutatud riiete
ja jalanõude müümiseks Puka alevikus, Kesk tn 4.
3. Kinnitati tagastamata jäänud
talumaade võõrandamisaegsed
maksumused ning määrati kompensatsioonid: Urmas Ottep
endise Kibana külas asunud Linnamäe nr 9, Hilda Koppel Ruuna
külas asunud endise Mäeotsa A104, Ülo Tamm Soontaga külas
asunud endise Roni nr 9, Vladimir
Kalinski Komsi külas asunud
endise Praakli nr 24, Aime Saar,
Hans Hermann, Helve Tilk, EneLiis Villem ja Eha Mändma
Pühaste külas asunud endise Hindo, Piia Haljandile Aakre külas
asunud Jõematto nr A-26 ja Ida
Jaagumetsale endise Jaagometsa
nr A-131 talude tagastamata
jäänud maade eest.
4. Väljastati ehitusluba aktsiaseltsile Eesti Energia Vedela mastialajaama ja 0,4 kv elektriliini ehitamiseks; Margus Kübarale Soon-

Tu t v u s t u s

Kristin Leht,
Otepää valla
noorsootöötaja

Alates 11. augustist olen Otepää noortekeskuse uus
noorsootöötaja. Minu tööülesanneteks on valla
noorsootöö arendamine ja korraldamine. Sündisin
Otepääl 10.04.75. Algkoolis käisin Nõos, põhi- ja
keskkoolis Viimsis. Olen õppinud akordioni ja klaverit,
tegelenud rahvatantsuga, käinud kunstikoolis ja
näiteringis. Hobideks on õmblemine, käsitöö ja
fotograafia.
1999.a. alustasin õpinguid Tartu Teoloogia Akadeemias,
erialaks noorsootöö. Viies ja viimane kursus algab
sügisel, kuid õpingute kõrvalt jääb mul piisavalt aega
tegeleda tööga noortekeskuses.

Detsembris muutuvad Otepää Veevärgi teenuste hinnad
Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele kehtestab Otepää vallavolikogu alates 1. detsembrist 2003 Otepää vallas järgmised veevarustuse ja
heitvee ärajuhtimise teenuse kantmeetri hinnad (koos käibemaksuga):
Elanikkonnale vesi 11,5 krooni ning kanalisatsioon 13,5 krooni.
Asutustele-ettevõtetele vesi 14,2 krooni ja kanalisatsioon 16,5 krooni.
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamisel on arvestatud ASi Otepää Veevärk poolt koostatud ettepanekut ning sellele lisatud hinna muutmise põhjendust ja vastavaid arvestusi, ASi Otepää Veevärk eelmise
majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aruannet ja järgneva majandusaasta prognoositavate kulude-tulude arvestust ja Otepää vallavolikogu poolt
heakskiidetud äriplaani.

taga külas elumaja ehitamiseks.
5. Puka keskkooli uuema õppekorpuse ja võimla koos vahekorpusega akende vahetamistööde
teostajaks valiti OÜ Plastmet
ning väljastati ehitustööde teostamiseks ehitusluba.
6. Maksti sünnitoetust kolmele
taotlejale kokku 3000 krooni.
7. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: ASile Kiilung Aakre külas Kiilungi kaarhalli maaüksus 0,1784 ha; OÜle
Loosu Põld Aakre külas Loosu
kaarhalli maaüksus 0,2835 ha;
Arno Kanarik Komsi külas Kanariku maaüksus 2,68 ha; AS Vivikoop Kibena külas Farmi maaüksus 10076 m2; Erkki Hüva Puka
alevikus Valga mnt 11 maaüksus 3659 m2;
8. Toetati kokku juulis ja augustis 5717 krooni ulatuses majanduslikult raskes olukorras olevaid abivajajaid.
9. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Vaino Tiidt
Plika külas Turbasöödi maaüksus 8,61 ha.
10. Pikendati viieteistkümne
talumaa tagastamise tähtaegu.
11. Väljastati projekteerimistingimused osaühingule Setanta
elamu ehitamiseks Meegaste
külas asuvale Atsi kinnistule.
12. Pikendati Puka, Aakre ja
Kuigatsi postkontorite kauplemislubasid.
13. Kinnitati nõudeõiguse osast
suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava
võla suurus endise Vana-Liinamäe nr 28 talumaade tagastamiseks Katrin Schleunes 9,74
ha ulatuses.
14. Tehti ettepanek Valga Maakohtule Pille Jantsi määramiseks
Argo Jentsonile eestkostjaks.
15. Kunnar Vahi osales 26. juulist 6. augustini Hispaanias Barcelonas toimunud politsei- ja tuletõrje maailmamängudel. Vallapoolne toetus 3000 krooni.
16. Puka rahvamaja taidlejad
käisid kontsertreisil Soomes,
vallapoolne toetus 5000 krooni.
17. Toetati Puka Vabakogudust
1000 krooni ulatuses.
18. Toetati Kuigatsi kooli kokkutuleku korraldamist ja läbiviimist 1000 krooni ulatuses.
19. Määrati hooldajad kahele
sügava ja raske puudega invaliidile.

Taliteenistusest
Kuna valla teede korrashoiuks eraldatavast rahast
võtab taliteenistus suurema osa, mõjutab talvel kulutatud raha väga tugevalt suvist teede hooldust.
Lumetõrjet on siiamaani tehtud valla teede nimekirjas olevatel teedel ja talumajapidamisteni viivatel erateedel. Võrreldes eelnevate aastatega jäetakse käesoleval aastal talihooldest välja need erateed, mille omanikud ei ole registreeritud valla elanike registrisse. Samuti võivad välja jääda erateed, mille seisund on halb. Eelnevatel aastatel on lumelükkajatele probleeme valmistanud eelkõige poolenisti võsastunud ja kinnikasvanud
teed. Palume kõigil maaomanikel üle vaadata oma maad
läbivad teed ning vajaduse korral teha vajalikud tööd.

Jäätmekäitlusest
Paljud linlased, kes on külastanud Otepää turuplatsi,
on märganud rohelist prügikonteinerit, mis kipub iga
nädala esmaspäevaks üleliigselt täituma. See prügikonteiner on mõeldud turul kauplejate jaoks. Kuid kahjuks
on selle ja veel mõne teisegi vallavalitsuse allasutuste
poolt paigaldatud konteineri avastanud vallakodanikud,
kes pole mingil põhjusel oluliseks pidanud enda tekitatud
prügi eest maksta. Vallavalitsuse ja tema allasutuste
prügikonteineritesse ei tohi kodumajapidamisest pärit
jäätmeid viia. Vastavalt Otepää valla jäätmekäitluseeskirjale peab olema igal majapidamisel sõlmitud prügiveoleping jäätmeluba omava ettevõttega.
Otepää vallas pakuvad prügiveoteenust AS Ragn-Sells
(076 69 180) ja AS Cleanaway Eesti (07 386 710).

Sünnipäevad
Salme Päss Otepää 99
Aleksander Veski Otepää 96
Frdinand Pihl Urmi 94
Meeta Salur Otepää 94
Marie Uibo Otepää 92
Evald Kahro Märdi 91
Linda Lillipuu Puka 90
August Vissak Puka 90
August Parts Otepää 89
Bertha Mõttus Räbi 88
Liidia Kõrran Truuta 88
Eino Loog Pilkuse 88
Elmar Rebane Puka 87
August Täär Otepää 86
Aino Siilbek Otepää 86
Anita Velt Purtsi 85
Elsa Ilves Otepää 84
Aade Pahlberg Sihva 84
Ella Äitse Otepää 84
Leida Lessing Rebaste 84
Amanda Lõõndre Meegaste 84
Leontine Lokk Astuvere 83
Viktor Kartau Sihva 83
Veera Marjapuu Märdi 83
Endla Puusep Otepää 83
Arsiina Arak Otepää 83
Rosiina Lopman
Kastolatsi 83
Agu Selge Otepää 83
Olev Neemeste Puka 83
Heldi Jürgenson
Kaurutootsi 82
Agnes Klais Vana-Otepää 82
Koidula Maspanov Otepää 82
Olga Velner Otepää 82
Alma Kaar Puka 82
Sale-Adele Laul 82
Irene Kahro Märdi 82
Loreida Samuli Otepää 82
Linda Nikland Ruuna 82
August Orav Soontaga 82
Aino Lillemaa Otepää 81
Evald Kompus
Hellenurme 81
Ilmar Maiberg Otepää 81
Helvi Põldmägi Puka 81
Lilli Lepp Rebaste 81
Elsa Paapstel Puka 81
Laine-Leontine Eller
Pedaste 81
Susanna Lidmets Sihva 81
Elga Mitt Arula 81
Viktor Orastu Põru 81
Linda Nüsik Urmi 80
Hella-Renata Allev Koigu 80
Endla Brikker Otepää 80
Agnia Laul Otepää 80
Linda Trummal Otepää 80
Ilse Jeeret Koigu 80
Mare Mandli Kassiratta 80
Aino Prans Otepää 80
Aino Puus Plika 80
Leenart Pallon Pedaste 80
Endla Liljental Otepää 79
Elmar Luik Vidrike 79
Liidia Vilde Otepää 79
Hans Mõttus Rebaste 79
Endla Jürissaar Pilkuse 79
Valli Saar Puka 79
Altenberg Kilch
Hellenurme 78
Maria Alatalo Mäelooga 78
Karl Karm Pühajärve 78
Ludmilla Kallassalu Puka 78
Hilda Koovik Puka 78
Anni Hermann Ruuna 78
Eha Kikas Otepää 78
Agnes-Loreida Pleksepp
Otepää 78
Ermilde Helštein Kuigatsi 78
Helgi Koppel Lutike 77
Linda Tobre Pastaku 77
Evald Kase Kastolatsi 77
Martha-Loreida Lapp
Otepää 77
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Sünnipäevad
Vilma Saar Otepää 77
Veera Ubin Puka 77
Aino Reigo Pühajärve 77
Aksel Vuks Pilkuse 76
Jelisaveta Kask Puka 76
Asta Simm Puka 76
Margarita Golubeva
Otepää 76
Helju Orav Otepää 76
Eino Rohtla Otepää 76
Raun Hõbemägi Aakre 76
Endel Pukits Purtsi 76
Lisette Valge Kuigatsi 76
Eelind Tutk Puka 76
Lembit Luts Aakre 76
Vanda Tamm Sihva 76
Asta Mägi Puka 75
Aliide Sööt Atra 75
Herta Visnapuu Neeruti 75
Valve Värton Hellenurme 75
Lembit Asula Tõutsi 75
Virve Kurs Otepää 75
Helmi Tiirmaa Mägestiku 75
Harald Viikmann Otepää 75
Evi Ivan Puka 75
Salme Vaab Puka 75
Endla Kikkas Otepää 75
Eha Tamm Otepää 75
Siina Sikk Palupera 70
Heldur Ess Otepää 70
Heldur Hermann Otepää 70
Harry Püss Pilkuse 70
Maiu-Malle Rohtla Otepää 70
Helgi Piir Kähri 70
Taimo Rõõm Aakre 70
Raido Muro Räbi 65
Anni Kütt Otepää 65
Paul Pedastik Tõutsi 65
Vargo-Vello Piron Otepää 65
Endla Saaremets Otepää 65
Ljudmilla Vikard Otepää 65
Tiiu Viinalass Puka 65
Eerik Valgepea Puka 65
Malle Tera Puka 65
Vaino-Jaan Parts Puka 65
Kaljula All Otepää 65
Maie Asor Mägestiku 65
Vaige Kartau Otepää 65
Ene Kelder Otepää 65
Linda Talvik Truuta 65
Hillar Väina Otepää 65
Silvi Luts Palamuste 65
Ene Müts Komsi 65
Paavu Pajur Pühajärve 60
Ene Türk Sihva 60
Aime Pedmanson Plika 60
Mait Mänd Aakre 60
Valter Lepp Rebaste 60
Heli Altsaar Otepää 60
Aino Kivisalu Otepää 60
Paul Park Märdi 60
Milvi Põder Kuigatsi 60
Laine Parts Puka 60
Hinno Ütt Ruuna 60

Sünnid
DANIIL PENK 6. juuni
ERKO TIIMANN 6. juuni
KREETE KUUSK 9. juuni
KRISTIN MÄKIšEVA 11. juuni
KATRIN KIVIMAA 14. juuni
MERYBEL PRIIVITS 17. juuni
HANNO-HENRI REIDOLF 29. juuni
ANDREAS KIIVIT 5. juuli
DANJEL JUSKIN 17. juuli
ELISABETH MARLEEN PETERSON
18. juuli
HELINA-ELIISE RAUDSEPP 18. juuli
KRISTJAN KATTAI 22. juuli
AGNETE KARTAU 27. juuli
ROMET LOHK 5. august
TREVOR HUOPALAINEN 22. august

Otepää teatri tegemistest

Otepää teater ärkas taas
ellu. Mitte et ta oleks vahepeal hinge heitnud, aga
eelmisel aastal vallavalitsuse poolt eraldatud raha kulus uue bussi ostmisele ja
seetõttu puudusid vahendid
etenduse väljatoomiseks. Sel
kevadel tuli trupp taas kokku
ja alustati intensiivseid
proove uue etendusega «Rätsepmeistrid ja nende õnneloos». Esietendus juuli alguses tõi saali puupüsti täis.
See rõõmustas meid tõsiselt.
Vabandame tagantjärele
vaatajate ees, kellele ei
jätkunud istekohta või piiratud nähtavuse tõttu
vaatamine ebamugav oli.
Juuli teisel poolel sai teoks
traditsiooniline Saaremaa
turnee. Seal sai mängitud,
puhatud ja külastatud ka
saarlaste suurprojekti «Taevaredel». Olime viis plaanipärast tundi Abruka elanikeks ja tõrkuv paadimootor
kinkis plaanivälise tunni
juurdegi. Augustis oli teinegi
etendus Otepääl, kus publikut tunduvalt vähem kui
esietendusel. Kes seegi kord
vaatama ei jõudnud, neile
teadmiseks, et sügisel mängime kindlasti Otepääl veel.
Jälgige reklaame ja Otepää
Teatri kodulehte

Ivari Viigimets ja Maima Luik uues etenduses «Rätsepmeistrid ja nende õnneloos».
www.hot.ee/otepaateater
Sellel sügisel peaks algama
korraga vähemalt kahe etenduse
lavastamine: üks laste jõuluetendus ja teine tükk täiskasvanutele. Mõttes mõlgub järgmiseks aastaks ka suurprojekti

idee, kuid sellest on vara rääkida.
Üks, mis kindel: Otepää teatrit saab tuleval aastalgi näha ja
kuulda. Ja kui jätkub toetajaid,
siis rohkem kui viimase kümne
aasta jooksul. Seni on leidunud

heldeid ettevõtjaid, on toetanud
Eesti Kultuurkapital ja eriti
suur tänu Otepää vallavalitsusele ja volikogule ning kultuurikomisjonile.
Ilusaid teatrielamusi soovides.
MARGUS MÖLL

Laadapäev nagu muiste!
Kui kaua üks ja sama üritus
veel osalejaile nauditav ja huvitav on? Sellise küsimuse
esitasid üksteisele käsitöölaada- ja rahvalaulupäeva
korraldajad esimesel töökoosolekul. Küsimus ei
saanudki ühest vastust
enne, kui järjekordne, juba
seitsmendat korda toimuv laadapäev õnnelikult õhtusse oli jõudnud. Küsimus sai positiivse vastuse: kauplejate, esinejate ja
külastajate huvi taolise kultuur3. augustil toimus Otepää se rahvaliku päeva vastu aina
kultuurikeskuse pargis
kasvab. Sel aastal oli kauplejaid
käsitöö- ja rahvalaulupäev. üle 60, häid esinejaid jagus
terveks päevaks ja laadalisi oli
kultuurikeskuse park täis hommikutundidest päeva lõpuni.

Käsitöölaada avasid vallavanem Aivar Nigol ja volikogu esimees Jaanus Barkala ning esimeste laulude ja pillilugudega astusid üles Anu, Triinu ja Ants
Taul. Oma kohalolekuga austas
ka seekordset üritust Veljo
Tormis, kutsudes kõiki huvilisi
oma meistriklassi, mille teemaks
oli «Suure tamme laul ja Tammsaare».
Suur tänu esinejatele: koorid
«Lepalind» ja «Lehtse kammerkoor», ansamblid «Relami» ja
«Laulurõõm», «Nuustaku» ja
«Madli» rahvatantsurühmad,
Pühajärve puhkpilliorkester,
rahvamuusikaansamblid
«Nuustaku
karuotid»
ja
«Karupojad».

Üritusele andsid suurema või
väiksema panuse Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, Valga maavalitsus, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Otepää vallavalitsus,
hotell Bernhard, Hermanni pubi,
Avallone Lõuna-Eesti, Anni Butiik, Poska Projekt, Otepää kultuurikeskus, Otepää Teataja,
Otepää Naisselts, vaibavabrik
Oteks, Otepää EENA klubi. Korraldajate tänu kõigile, kes
käsitöölaata- ja rahvalaulupäeva toetasid ning loodame hea
koostöö jätkumisele ka järgmisel aastal.
AVE KRUUSMAA,
üks korraldajatest

Puhkpillipäevade järelkaja
25.-27. juulil toimusid
Pühajärve VI puhkpillipäevad. Kolme päeva jooksul esines seitse orkestrit Otepää
linnas, Hellenurme mõisapargis, Pühajärve laululaval ja
Otepää kirikus. Esmakordselt
olid puhkpillipäevade külalisteks Virumaa orkestrid
Aserist, Uhtnalt ja Maidlast.
Koos Tartu I muusikakooli,
Elva, Rõngu ja Pühajärve pillimeestega moodustunud
sajaliikmeline koondorkester
oli jõulise kõlaga nii Pühajärve laululaval kui ka Otepää
kirikus.
Väga heal tasemel olid
profid. Silver Brassi esinemine oli tõeline puhkpillipäevade pärl. Hea romantilise
kavaga sulasid kauni Pühajärve taustale Vanemuise
puhkpillikvintett ja Tiit Veigeli klarnetikvintett.
Seekord toetasid puhkpillipäevade korraldamist Otepää ja Palupera vallavalitsused, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa
Ekspertgrupp, Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskus ja Pühajärve puhkekeskus.

Koondorkestri trompetirühm Pühajärve lauluväljakul.
Esiplaanil Enn Park

Juba mitu aastat on hea koostöö olnud ASiga Nord Est. Suurimad tänud ka ASile
Edgar, Otepää kultuurikeskusele, gümnaasiumile ja muusikakoolile.
Uus hooaeg tõotab tulla väga sündmusterohke: Pühajärve puhkpilliorkestril
täitub 80 tegevusaastat, tulemas on laulu-

puhkpilliorkestrist.
peoaasta ja Otepää
muidugi
Pühajärve VII
puhkpillipäevad.
ARNO ANTON ja KÜLLI TEEARU
Pühajärve VI puhkpillipäevade
korraldajad
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Suverulli fotoreportaa þ

Otepää vald Eesti

maaspordimängudel esikümnes

Kolmeteistkümnendat korda peetud suusatajate
suvine suurvõistlus Saku Suverull seekord võitjate nimistusse uusi tegelasi ei lisanud - naistest
võitis pärast kaheaastast vaheaega Kristina Ðmigun (pildid) ja viis oma võitude üldarvu kuuele,
meestest kordas mullust esikohta sakslane Andreas Schlütter, Andrus Veerpalu oli kuues, Aivar
Rehemaa, Raul Olle ja Meelis Aasmäe vastavalt
11., 12. ja 13. ning Jaak Mae 18.

Rulluisutajate Salomon Cupil võidutses Kert Keskpaik, 2. koht Janek Halliväli, 3. koht Peep Koidu ning
Otepää poiss Karl Siim pälvis tubli 4.koha. Naistest
oli parim Enel Kõrva, teine Kadri Lehtla ja kolmas
Otepää neiu Liis Vasemägi (pildil paremal).

Laskesuusatajad
talvele vastu
Üürike suvi on varsti läbi ning suusarahvale peatselt
uus hooaeg algamas. Selleks, et talvel oleks põhjust tulemuste üle uhkust tundes pjedestaalil seista, tegid OtiAudentese spordiklubi Zahkna Team’i laskesuusatajad
suvel hoolega trenni. Pidevalt on treeningtöös osalenud
ja erialal palju arenenud Grete-Ann Tadolder, Lilian Leetsi, Kristin Kalk ning Helena Nestra. Laskmises on eriti
tublid Timo Tigane ja Peeter Ever. Usina treenijana paistis silma Robi Männiste.
Juuli algul sõitis Zahkna Team jalgratastega Põlvasse
kuuepäevasele treeningkogunemisele. Treenerite Ants
Orassoni ja Raini Pohlaku käe all harjutati palju laskmist ning tehti imitatsioonitrenni. Esmakordselt prooviti
ka rollerisõitu, mille järel said treenerid nii mõnegi noore
laskesuusataja marraskil põlvi tohterdada. Suviste
treeningutega kogutud jõuvarusid ja oskusi pandi proovile 23. ja 24. augustil Vastseliinas EMV laskejooksu I
etapil.
Zahkna Team on leidnud ka tänuväärseid toetajaid.
Alates kevadest on laskesuusatajaid ürituste korraldamisel oma toodetega varustanud AS Nordest ja Otepää
Lihatööstus AS Edgar (Maie Niit). Toetajate leidmisel
on väga tublit tööd teinud lapsevanemate esindaja Aivar
Nigol. Uute sponsoritena on noorte laskesuusatajate
tegemistele õla alla pannud AS Wõro Kommerts, AS FSS
Plywood ja Facio Ehituse AS, kes ehitab ka Otepää Gümnaasiumi võimlat. Zahkna Team on sponsoritele tänulik
ning rõõmustaks ka uute toetajate üle.
RITA ARIK,
Zahkna Team’i pressiesindaja

Eesti XI maaspordimängude finaalvõistlused toimusid 4.-6.juulini Viljandis. Otepää vald oli esindatud 5 alal – naiste võrkpallis,
kergejõustikus, orienteerumises,
maastikurattasõidus ja mälumängus.
Eelnevatest aastatest oli
Otepää valla parimaks kohaks suvemängude üldarvestuses 17.koht
2002.aasta suvemängudelt Türil.
Sellel aastal saavutati esmakordselt koht esikümnes – täpsemalt 9. Kokku osales 15 maakonnast 66 valda.
Esimesed kaheksa olid Tartu,
Ülenurme (mõlemad Tartumaa),
Türi (Järvamaa), Audru (Pärnumaa), Tarvastu, Pärsti (mõlemad
Viljandimaa), Ambla (Järvamaa)
ja Märjamaa vald (Raplamaa).
Kümnes oli meie valla järel Karksi vald Viljandi maakonnast.
Kui lisada suvemängude 9.kohale talimängude 6.koht, võib
käesolevat aastat lugeda igati edukaks.
Mängude autasustamispjedestaalile tõusid maastikurattasõidus Tõnu Jürimaa võiduga meesveteranide II vanusegrupis ja
Marko Koosa II koha eest M18
klassis (distants 27,9km). Kergejõustikus saavutati kaks III kohta
– Janika Kilk N20 klassis 100m
jooksus ajaga 12,92 ning Tõnu
Vuks meeste klassis kuulitõukes
tulemusega 12.99.
Orienteerumises tuli kaks
hõbemedalit – Kristi Vassil oli
teine D21 klassis ning Liivi Parik
D45 klassis.
Alade kaupa olid võistkonna kohad valdade arvestuses järgmised:
maastikurattasõidus 6.koht
(arvesse läks 5 paremat tulemust),
orienteerumises 6.koht (arvesse
läks 5 paremat tulemust)
mälumängus 8.koht, kergejõustikus 10.koht (arvesse läks 20 paremat tulemust), naiste võrkpallis
21.-24.koha jagamine.
Paremusjärjestuse selgitamisel
võeti arvesse kergejõustiku + kahe
parema ala punktid. Meil läks
arvesse kergejõustiku 10.koht ning
orienteerumise ja maastikurattasõidu 6.kohad.

Kindlasti tekib küsimus, kas
oleks saanud veelgi paremini?
Väike reserv jäi kindlasti kergejõustikus, kus kõiki paremaid valla sportlasi siiski ei õnnestunud
osalema saada. Maastikurattasõidus, kus arvesse läks 5 parema sportlase tulemus, oli meil osalemas 4 ratturit. Nende kiituseks
aga olgu öeldud, et vaatamata sellele saavutati kõrge 6. koht
võistkondlikult – lisaks medalikohtadele lõpetasid 15km pikkuse
distantsi Keio Kütt M14 klassis
4.kohaga ning Liia Tamm naiste
arvestuses 5.kohaga.
Järgmiseid suvemänge silmas
pidades tuleks veelgi tugevdada
oma paremaid alasid – maastikurattasõitu,
orienteerumist,
mälumängu ning anda parim
kergejõustikualadel.
Valla senise parima tulemuse
aitasid sepistada kergejõustikus
Liia Tamm, Janika Kilk, Kersten
Lehismets, Kristina Zotova, Oksana Zotova, Tõnu Vuks, Talis Raak,
Heiki Ernits, Tanel Ojaste, Taavi
Teder, Tarmo Tammekivi, Tauno
Tõld, Taaniel Stepanov, Raimo
Peerna; maastikurattasõidus Liia
Tamm, Tõnu Jürimaa, Marko Koosa, Keio Kütt; orienteerumises
Kristi Vassil, Liivi Parik, Siiri Sotnik, Anti Parik, Peeter Adler, Mikk
Adler, Karl Teearu, Lembit Vassil;
mälumängus Kadri Steinbach,
Arne Steinbach, Mairold Kõrvel,
Kaido Mägi; naiste võrkpallis Miia
Pallase, Ülle Ernits, Merle Anton,
Anneli Soo, Terje Kartau, Janika
Kilk, Kersten Lehismets, Marika
Ein, Mailis Palm.
Kõik valla au kaitsnud sportlased on kutsutud vallavalitsuse
vastuvõtule ja suvise spordihooaja
kokkuvõtete tegemisele oktoobris.
Täpsem info ilmub Otepää Teatajas.
Tänusõnad võistlejate transpordi eest kuuluvad Mati Ormile ja
Kalev Lõhmusele.
Seniks aga veel kord suur tänu
kõigile, kes leidsid aega ja tahtmist koduvalda Mulgimaal esindada.
KALMER TRAMM,
valla spordinõunik

Otepää IV rattasõidu võitis
Alges Maasikmets
Toyota Estonian Cup 4. etapp –
Otepää IV rattasõit toimus traditsiooniliselt juulikuu viimasel
nädalavahetusel – laupäeval,
26.juulil. Stardi-finiðipaigaks oli
taas Tehvandi suusastaadion.
Kõikides sõitudes kokku osales
seekordsel rattapeol pea 1000 ratturit Eestimaa kõige erinevamatest paikadest.
Finiðispurdis oli seekord kiireim
Alges Maasikmets Team Extreme
võistkonnast. Aega 50km läbimiseks kulus võitjal 1:31.52,7.
Teisena lõpetanud Allan Oras kaotas 1,9 sekundiga. Kolmas koht
kuulus Caspar Austale (1:32.53,0),
neljas koht Raido Kodaniporgile
(1:33.29,0 ). Kõik 3 meest esindasid Hawaii Express Team
võistkonda. Viies koht kuulus seekordsel sõidul Sigvard Kukele
Tallinn Kalev Chocolate Team
esindusest (1:33.55,5) ja esikuuiku
lõpetas Jaan Kirsipuu Ag2r
võistkonnast ajaga 1:35.22,2.
Olümpiavõitja Andrus Veerpalu
lõpetas 24.kohaga (1:40.37,8).
Naiste võit kuulus Hawaii Express
Team esindajale Grete Treierile
(1:42.59,7).
Parima välisvõistlejana lõpetas
7.kohaga kohe Jaan Kirsipuu selja

taga lätlane Zviedris Normunds.
Korralduse põhiraskus oli OtiAudentes spordiklubi liimetel.
Kokku oli tegevusse haaratud 60
inimest. Peakorraldaja Neeme
Ernitsa sõnul võis selle info põhjal, mis tuli ratturitelt, ürituse
kordaläinuks lugeda. Põhiraskust
kandnud korraldajad olid kindlalt
seda meelt, et 2004.aasta juulis
toimub juubelihõnguline Otepää V
rattasõit iga ilmaga. Selle eest
aga, et seekordne üritus korda läks,
kuulub korraldajate suurim tänu
koostööpartneritele Wõro Kommerts, Uponor, FSS Plywood, Balbiino, Valgamaa Kultuurkapital,
Oteks, Karupesa hotell, Swimo
Auto, EO ÕTK Tehvandi, MTÜ
Kekkose Rada, Otepää Reiter,
Otepää politsei, Kaitseliidu
Otepää malevkond, Lutsu talu,
Otepää Tervisekeskus, TDK, Estrella, Otepää kultuurikeskus,
Avallone, rattapood Alpriis
7etapilise sarja viimane osavõistlus toimub Rakveres 31.augustil. Hoiame pöialt Otepää esindajale Marko Koosale, kes hetkel
heitleb M18 vanuseklassis üldvõidu eest. Nael kummi!
KALMER TRAMM,
Oti-Audentese spordiklubi

Te a t e d
Autoorienteerumine
Algus 28. septembril kell 10 Tõlliste
vallas Tsirguliina rahvamajas. Info ja
registreerimine tel 052 91 585.

Puka konstaabel võitis
maailmamängudel
hõbemedali
Hispaanias Barcelonas toimunud
politsei- ja tuletõrje maailmamängudel võitsid Kunnar Vahi ja Kalli Meriste sõudeergomeetri tõmbamises hõbemedali.

Koolialguse pallimängusari
Kooliaasta alguse puhul korraldab
Otepää vallavalitsus 5.-7. septembrini
pallimängusarja valla erinevatel palliväljakutel.
Reedel, 5.septembril alustatakse
Vana-Otepääl kell 18. Laupäeval,
6.septembril kell 11 jätkub sari Kannistiku külas ning sarja viimane osavõistlus toimub pühapäeval, 6.septembril algusega kell 11 Käärikul.
Kõikidel päevadel on kavas kaks
ala: meeskondlik korvpalli vabavisete võistlus ning teise alana indiaca
mäng. Mõlemal alal on võistkonnas
6 inimest.
Indiaca mängu reeglid kattuvad
suures osas võrkpalli reeglitega.
Mängud toimuvad 15 punktini. Eelvoorudes mängitakse I geimi võiduni
ning poolfinaalides ja finaalides II
geimi võiduni.
Võistkondade nimeline registreerimine (nimed koos sünniaastatega) algab 45 minutit enne eespool toodud
kellaaegu. Osavõtumaksu ja võistkondade soolise koosseisu osas piiranguid ei ole.
Eraldi arvestus on täiskasvanute
(1984 ja varem sündinud) ning noorte
klassides (1985 ja hiljem sündinud).
Iga võistluspäeva turniiri võitnud
võistkonnale kuuluvad eriauhinnad
ning 3 päeva kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside kolme paremat
võistkonda karikatega.
Info ja registreerimine telefonil 055
42 648 või e-maili aadressil
osk@hot.ee

Puka vald Võrtsjärve
XXXII suvemängudel
Tublid jalgpallurid olid – Taavi Kurvits,
Karl Kadaja, Martin Nurmetu, Sander Ööbik, Rasmus Põldsepp, Rasmus Poimu,
Sander Märs ja Taavi Tiidt.
Kergejõustikus saavutati üldkokkuvõttes neljas koht – headele tulemustele
jõudsid kõik meie valla võistlejad Mari
Piir, Inger Zimmer, Helene Piir, Anne Tiideberg, Maia Looskari, Aili Popp, Triin
Peips, Leelo Jegorova, Rita Vaht, Kai
Kadaja, Toomas Jaas, Jaanus Hiiemäe,
Silver Paulus, Andrus Teorein, Margus
Kübar, Alar Lamp.
Mälumängijad – Toivo Punga, Eerik
Müts, Ants Kallis, Tiina Suija ja Agur
Ostrak.
Aastajooksus tegid kaasa Kati
Luht,Vahur Põder ja Veiko Kaldmäe.
Lilleseadjad Anneli Uffert ja Jane Vernik
saavutasid teise koha. Heakorrakonkursil osalenud Aakre lasteaed-algkool jäi
kolmandale kohale.
Laste teatejooksus saavutati neljas
koht – Helena Piir, Anneli Püüa, Kersti
Kangro, Piret Kurg, Kerlin Mägi, Valmet
Vaht, Vahur Põder, Rait Kangro, Rain
Kangro, Kristjan Moorast. Täiskasvanute
teatejooksus jäädi auhinnalisele teisele
kohale – Silver Paulus, Jaanus Hiiemäe,
Margus Kübar, Toomas Jaas, Mari Piir,
Inger Zimmer, Aili Popp ja Triin Peips.
Sangpommis saavutasid tublid rammumehed Elmar Lõõndre, Janar Mekk ja
Rainer Tiirmaa teise koha.
Kurnimängus olid edukad Erki Saarmann ja Ingemar Liigand, kalapüügis Kalev Brikker ja Andres Orastu, metsameeste
võistlustel proovis kätt Renno Tutk.
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Õpilastranspordi sõiduplaanid Otepää vallas
Seoses kooliaasta algusega oleme muutnud
õpilasliini Otepää-Vidrike-Anne-Otepää bussi
väljumisaega Otepäält.
Uus väljumisaeg on
14.05. Kõigil lastevanematel, kellel on
pretensioone uue väljumisaja suhtes, palume
need esitada kirjalikult
hiljemalt 19. septembriks
Otepää vallavalitsusele.
01.09* - koolibussi väljumise aeg
1. septembril
Otepää-Kannistiku-SihvaVidrike-Tõutsi-Ilmjärve-MatuSihva-Kannistiku-Otepää
Kellaaeg 01.09* Peatused
14.55
12.30 Otp bussijaam
15.00
12.35 Pühajärve
15.05
12. 40 Kannistiku
15.30
12.50 Sihva
15.33
12.53 Vidrike
15.35
12.55 Vidrike as.
15.37
12.57 Tõutsi
15.39
12.59 Kalevi
15.41
13.01 Ilmjärve
15.43
13.03 Karja
15.46
13.06 Aanike
15.48
13.08 Trommi
15.52
13.12 Matu
15.56
13.16 Voki
15.58
13.18 Sihva
16.01
13.21 Annimatsi
16.06
13.26 Kannistiku
16.15
13.35 Otp bussijaam

Sihva-Vidrike- Tõutsi-IlmjärveMatu-Sihva-Otepää
Kellaaeg 01.09* Peatused
7.45
8.45
Sihva
7.48
8.48
Vidrike
7.50
8.50
Vidrike as
7.58
8.58
Tõutsi
8.00
9.00
Kalevi
8.02
9.02
Ilmjärve
8.04
9.04
Karja
8.07
9.07
Aanike
8.10
9.10
Trommi
8.13
9.13
Matu
8.17
9.17
Voki
8.20
9.20
Sihva
8.35
9.35
Otp bussijaam
8.37
9.37
Võrukael

Otepää-Vidrike- Anne-Otepää
(ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
14.05
12.55 O gümnaasium
14.08
12.58 Munamäe
14.10
13.00 Rüa
14.13
13.03 Puustusmäe
14.20
13.10 Vidrike asula
14.23
13.13 Anne
14.25
13.15 Truuta
14.32
13.22 Märi
14.37
13.27 Vastsemõisa
14.39
13.29 Alaküla
14.42
13.32 Pilkuse
14.45
13.35 Härjamäe
14.47
13.37 Juusa
14.50
13.40 Otepää

Otepää-Kannistiku-AnnimatsiSihva (ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
7.25
8.25
Otp bussijaam
7.30
8.30
Pühajärve
7.35
8.35
Kannistiku
7.40
8.40
Annimatsi
7.45
8.45
Sihva

Otepää-Pilkuse- Rüa-Võrukael
(ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
7.20
8.20
Otp bussijaam
7.23
8.23
Juusa
7.25
8.25
Härjamäe
7.28
8.28
Pilkuse
7.30
8.30
Alaküla
7.34
8.34
Tuisu
7.36
8.36
Rüa
7.39
8.39
Puustusmäe
7.45
8.45
O gümnaasium
7.50
8.50
Võrukael

Otepää-Kastolatsi-Vana-OtepääOtepää (ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
14.50
12.30 O. gümnaasium
14.52
12.32 Võrukael
14.55
12.35 Kastolatsi tee
14.57
12.37 Raiga
15.04
12.44 Vana-Otepää
15.10
12.50 Otepää

Sihva-Luiga-Kassiratta-Sihva
(ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
15.10
12.50 Sihva
15.12
12.52 Kasemetsa
15.15
12.55 Luiga
15.18
12.58 Kassiratta
15.25
13.05 Sihva

Sihva- Kääriku- Arula -Voki
(ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
15.30
13.05 Voki
15.32
13.07 Kondi
15.35
13.10 Lükardi tee
15.37
13.12 Kääriku
15.40
13.15 Lööndre
15.43
13.18 Pülme
15.45
13.20 Laane
15.48
13.23 Vanamõisa
15.50
13.25 Pringi tee
15.52
13. 27 Luha
15.55
13.30 Tapumäe
16.00
13.35 Voki
Sihva- Luiga-Kassiratta-Sihva
(ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
8.00
9.00
Sihva
8.02
9.02
Kasemetsa
8.05
9.05
Luiga
8.13
9.13
Kassiratta
8.20
9.20
Sihva
Voki- Kääriku- Arula- Sihva
(ainult koolipäevadel)
Kellaaeg 01.09* Peatused
7.30
8.30
Voki
7.35
8.35
Kondi
7.37
8.37
Lükardi
7.40
8.40
Kääriku
7.42
8.42
Lööndre
7.45
8.45
Pülme
7.47
8.47
Laane
7.50
8.50
Vanamõisa
7.53
8.53
Pringi tee
7.55
8.55
Luha
7.57
8.57
Tapumäe
8.00
9.00
Sihva

Lugeja kiri
Hoiatus libapottsepa eest

On mälestus helge ja puhas,
on mälestus Sinust me jaoks.
Ei kunagi muutu see tuhaks,
ei iial me südameist kao.

Mööda Tartut ja tõenäoliselt ka Otepää kandis kõnnib ringi mees, kes pakub suhteliselt soodsalt teile ahju ehitada. Tema nimi on Antti Pruus. Kallid
eestimaalased, hoidke ennast libapottseppade eest! Nende töö tulemus on
eluohtlik! Tõenäoliselt pole Antti Pruusil ja tema kaaslastel õrna aimugi, kuidas ahje ehitada – näiteks on ahju sisse lihtsalt tellised visatud, ahjuuks on
tagurpidi ees, segus on rohkem liiva kui mörti jne. Ahi ajab igalt poolt suitsu
välja ja on ülimalt ohtlik.
Lugupidamisega Tõnis Mägi (Tartu)

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb
ja see on elavate mäletada.
J. Viiding

in memoriam

KALJU OJA

Malle Niklus

14.08.1928-04.08.2003

28. VII 1934 - 13. VIII 2003

LINDA VERVA
Raske haiguse tõttu lahkus manalateele
kauaaegne Otepää haigla vanemõde Malle Niklus.
Malle sündis Tallinnas töölisperekonnas. Pärast isa
hukkumist 1944 a. märtsipommitamise ajal asus
pere elama Laiusele. Sealt viisid õpingud tüdruku
Tartu meditsiinikooli, mille lõpetamise järel 1951.
aastal algasid tööaastad Otepääl. 1954. aastal
edutati noor meditsiiniõde Otepää haigla
vanemõeks. Seda ametit pidas Malle Niklus 2002.
aastani, mil ta suundus vanaduspensionile.
Pikkade tööaastate jooksul tuli Malle Niklusel läbi
elada mitmeid muutusi tervishoiutöös. Lisaks
meditsiiniõe erialale omandas ta operatsiooniõe
kutse ja osales aktiivselt Punase Risti ja
ametiühingu töös. Ta kasutas oma teadmisi ja oskusi igapäevategemistes, olles abiks ja toeks arstidele, õdedele ja sanitaridele. Ta oli haiglas tõeline
perenaine – hea suhtleja ja organiseerija, alati
abivalmis ja osavõtlik, õiglane ja aus. Malle Niklust on korduvalt autasustatud kohusetruu töö eest
vabariigi ja rajooni aukirjadega. Headus ja osavõtlikkus olid tema deviisideks kõik need pikad tööaastad Otepää haiglas. Seda said tunda nii
töökaaslased kui ka haiglas ravil viibinud patsiendid. Oleme jäädavalt kaotanud tõeliselt sooja
südamega elanud ja töötanud suurepärase meditsiiniõe, hea ja südamliku inimese.
Endised töökaaslased Otepää haigla päevilt

9. XI 1916 - 23. VII 2003

AKSEL KRUUS
22. IX 1925 - 9. VIII 2003

ENN PIHOOJA

Mälestame kauaaegset Otepää
Tarbijate Kooperatiivi juhatuse
aseesimeest kaubanduse alal
ja avaldame siirast kaastunnet
pojale perega.
Kaubandustöötajate ametiühing ja
endised töökaaslased.

Te a d e e a k a i l e
Otepääl valitakse
eakate päeval valla
memm ja taat
Otepää kultuurikeskuses
viiakse 1. oktoobril rahvusvahelise eakate päeva ürituste
raames läbi memme-taadi
konkurss. Korraldajad ootavad
valla eakailt aktiivset osavõttu.
«Eakate päeva puhul on meil
plaanis korraldada laiem meelelahutusprogramm, ent tänavu
otsustasime sel päeval algust
teha ka valla populaarseima
memme ja taadi väljaselgitamise traditsiooniga,» rääkis ettevõtmise initsiaator, Otepää päevakeskuse-hooldekodu juhataja
Helle Kuldmaa.
Oma hinnangu parimate väljaselgitamisel annab nii þürii kui
ka publik, võitjaile on eraldi
auhinnad, meene saavad aga
kõik võistlusest osavõtnud.
Helle Kuldmaa sõnul koosneb
võistlus mitmest etteastest,
millest esimene on enesetutvustus. Võistlejail on vabad käed
ennast tutvustada nii jutu kui ka
laulu kaudu või kanda tutvustus
ette luulevormis. Järgneb oma
tegevusala või harrastuse esitlemine. Tegijad võtku julgesti
kaasa oma käsitöid, puittooteid
või mida tahes, mis tegevusala
tutvustuse ilmekamaks muudab.
Lõpuks tuleb võistlejail esitada taidlusnumber ehk lühiðõu ja
selles saab juba igaüks kõik oma
loomingulised oskused mängu
panna: laulda, tantsida, etelda,
esitada hetkeolukordi möödunud
aegadest, olevikust ja tulevikust,
miks mitte ka Euroopa Liidust!
Otepää päevakeskus ootab
eakailt innukat osalemist valla
populaarseimaks pürgimisel,
eriti aga kindlameelsete taatide
kaasalöömist. See pole surmtõsine võistlus, pigem huumorist
kantud vaheldus tõsisevõitu argipäevadele.
Konkursist osavõtuks saab
registreerida 20. septembrini
Otepää päevakeskuses tel 68 592
või 055 16418 Helle Kuldmaa.
MEEDIAGRUPP SÜD-EST

Teised vaagigu su vilju,
sa enda sirbi tasahilju
pistsid räästapilusse,
kandes elu servi laudu,
läksid kõrge ukse kaudu
ära mätaste vilusse.
B. Alver

Unustamatut abikaasat,
isa, vanaisa ning venda

ROBERT TAGELIT
10. surma-aastapäeval meenutavad ja süütavad küünla
abikaasa, poeg ja tütar perega,
õed ja vend.

22. XII 1943 - 15. VI 2003

AMANDA SILD

ARNO NÄKK
21. VIII 1953 - 21. VI 2003

AMANDA SILD
7. IX 1913 - 24. VIII 2003

ASSE ILUS
31. VIII 1931 - 13. VI 2003

7.IX 1913 - 24.VIII 2003

Sügav kaastunne Hiljale perega
kalli venna

HEINO VARESE

Südamlik kaastunne Ailile ja
teistele lähedastele.
Majanaabrid Eevi ja Kirsti

surma puhul
Perekonnad Kalev, Tamm ja Einling.

Südamlik kaastunne tädi Etile

KALMEN KÄRSNA

EMA

6. VIII 1960 - 28. VII 2003

surma puhul.

LEO KANGRO
16. IV 1931 - 31. VII 2003

Südamlik kaastunne Ene-Mall
Vernik-Tuubelile venna

Krõlli rühma lapsed koos vanematega.

JAAK VERNIKU

HEINARD MARKOV

3. X 1943 - 16. VIII 2003

28. I 1963 - 31. VII 2003

surma puhul.
Pühajärve Haridusselts

AKSEL KRUUSET
mälestavad Tartu Vabadusvõitlejate
Otepää piirkonna mehed. Avaldame
kaastunnet lastele, lastelastele.
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ALTUS

B IANCHI 7 6 0 RS

21-käiguline
maastikuratas

24-käiguline Cr-Mo raamiga
topeltalumiiniumvelgedega
maastikuratas.

2990.-

5290.7290.-

3590.WWW. TANDEM. EE

KÕIK HINNAD KUNI 3 0 % S OODSAMAD!
PAKKUMINE KEHTIB KUNI KAUPA J ÄTKUB .
KÜS I TÄPS EMALT KAUPLUS TES T.

LADY S RAM MRX
18-käiguline
maastikuratas

19 9 0 . 2490.-

RELAX S RAM 3 , 0

S RAM 5 , 0

21-käiguline
alumiiniumraamiga
maastikuratas

RACER S RAM 7 , 0

24-käiguline
sportlik
maastikuratas

27-käiguline
esiamordiga
alumiinumraamiga
võistlusratas

2990.-

2990.3690.-

5390.7390.-

4090.-

CITYLADY

LADY CONFORT

S RAM 5 , 0 S F

CORRATEC FREERIDE ALIVIO

5-käiguline
lisavarustusega
linnaratas

3-käiguline
linnaratas

24-käiguline
esiamordiga sportlik
maastikuratas

24-käiguline alumiinumraamiga topeltalumiinumvelgedega maastikuratas
sportlikule
harrastajale

2690.3190.-

S RAM 4 . 0
21-käiguline
maastikuratas

2990.3490.-

2990.-

3190.-

3790.-

CITYMAN

4395.-

9590.-

EXPERT S RAM 5 . 0

21-käiguline
täisvarustusega
linnaratas

CORRATEC S UPERB OW FUN
27-käiguline ainulaadse
välimusega, väga kerge
võistlusratas
võistlejale

24-käiguline
esiamordiga alumiiniumraamiga maastikuratas

2990.-

4990.-

3790.-

5890.-

Müüa
Otepääl Virulombi 13
ahiküttega 1-toaline
korter (köök, vesi; WC
õues). Puud kuuris.
Hind kokkuleppel.
Info tel. (076) 55 014
Aadress: Tehase 8,
Otepää

OÜ Hage Puit ostab
Võru ja Tartu
saekaatris haava- ja
lepapalki soodsate
hindadega. Soovi
korral vedu meilt.

7790.-

14 9 9 0 . 18 9 9 0 . -

Ekskavaator kaevab tiike
Tel. 055 697 176
Otepää vallavalitsus müüb avalikul
kirjalikul enampakkumisel
järgmised objektid:
1. Mõtteline osa (1/2) hoonestatud kinnistust nr 9033,
asukohaga Otepää, Pühajärve tee 9, pindala 1289 m ²,
elamumaa, alghinnaga 210 000 krooni.
2. Hoonestatud kinnistu nr.13713 (Otepää muusikakool),
asukohaga Otepää, Virulombi 15, pindala 1300 m²,
ühiskondlike hoonete maa, alghinnaga 800 000 krooni.
Ostja on kohustatud koormama kinnistut tasuta kasutusõigusega Otepää muusikakooli kasuks 15. juunini
2004.a., sõlmima vastavasisulise kirjaliku lepingu ning
võimaldama õpperuumide kasutamise õppetöö toimumise
eesmärgil.
3. Hoone asukohaga Pühajärve küla (Kannistiku garaaþkatlamaja) Otepää vald, alghinnaga 50 000 krooni.

Info
Tartu tel. 052 230 42
Võru tel. 052 230 38

Müüa
kaevurõngaid otse
tootjalt, h=80 cm,
d=81 cm. Tüki hind
275 krooni + transport.
Info tel. 052 57 121

Koppadega
kallur veab
kruusa jms
puistematerjali.
Tel. 055 697 176

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 22. septembriks kell 13 Otepää vallavalitsusele aadressil Lipuväljak 13
Otepää 67405. Ümbrikule märkida märgusõna «Enampakkumine» ja objekti aadress.
Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: füüsilise isiku puhul nimi, isikukood, elukoht, aadress; juriidilise
isiku puhul registrikood, asukoht, aadress; nõusolek vara
kasutusse võtmiseks enampakkumiseks kehtestatud
tingimustel; sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma; pakkumise kuupäev. Pakkumisele lisatakse osavõtutasu
maksmist ja pakkumise tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele
olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid.
Iga pakkumise osavõtutasu on 1000 krooni ja tagatisraha
suurus 10% iga müügiobjekti alghinnast. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema makstud 21. septembriks 2003.a.Otepää vallavalitsuse arveldusarvele nr 10 202 008 200 001 Eesti
Ühispangas.
Osavõtutasu ei tagastata. Sissemakstud tagatisraha võetakse
arvesse tasaarvestusena enampakkumise võitja poolt müügihinna lõplikul tasumisel. Kogu ostuhind kuulub tasumisele
notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele eelnevaks päevaks.
Kõik ostu-müügilepingu sõlmimise ja omandi ülekandmisega
seotud kulud kannab ostja. Pakkumiste avamine ja võitjate
väljaselgitamine toimub Otepää vallavalitsuses 22.
septembril 2003 kell 15. Tulemused avaldatakse Otepää
vallavalitsuse kodulehel www.otepaa.ee ning teavitatakse
kirjalikult kõiki ostjaid. Tingimustega on võimalik tutvuda
Otepää vallavalitsuses.
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Töö

.RUWHULWHPDMDGH
MDVXYLODWHYDKHQGDPLQH
2WHSllOMDVHOOHPEUXVHV

Pühajärve Puhkekeskus
kuulutab välja konkursi
HOOLDUSINSENERI
AMETIKOHALE
Nõutavad elektri, soojusenergeetika, automaatika, suurköögiseadmete, audio- ja satTV süsteemide hoolduse alased teadmised ja
kogemused.
CV saata hiljemalt 8. septembriks aadressil
67 406 Otepää vald Pühajärve Puhkekeskus.
Info telefonil 050 21 508.

Samas pakume tööd portjeele ja
koristajale.
Info tel 65 500

KINNISVARAFIRMA
OTEPÄÄL
VÕTAB MÜÜKI KINNISVARA

(korterid, majad, krundid,
kinnistud, talumajad, jne).

-DQHN0RURV
*60
MDQHNPRURV#DUFRYDUDHH

Müüa korterid Otepääl ja
krundid Otepää lähiümbruses.

$UFR9DUD7DUWX%URR
9DEDGXVHSVW
7DUWX
WHO  
IDNV  
WDUWX#DUFRYDUDHH
ZZZDUFRYDUDHH

Tel 051 27 229

Töö

KINNISVARA MÜÜK, OST, RENT,
ÜÜRIMINE, HINDAMINE,

Tehvandi
Olümpiakeskus
võtab tööle

koka

ja

KONSULTATSIOON

kokaabi

Tutvustus ja CV saata
aadressil: Nüpli küla,
67406 Otepää

Töö
Võtan tööle

sekretär-asjaajaja
vajalik arvuti- ja
keelteoskus
cv saata:
innavelt@hot.ee

Müük:
 4toal mug korter, ilus remont, eriprojekt 285 000, 2toal mug korter, eriprojekt, kesklinn 295 000,Ost:
 1-4toal mug ahiküttega korter
 järveäärsed krundid, palkmajakrundid, talud, maad,
metsakinnistud, palkmajad
Üürime kiiresti: 1-4toal kortereid ja tube eramajades.
Otepää Kinnisvara Mäe 11
tel (076) 63 700 051 58 137
innavelt@hot.ee
www.hot.ee/okv www.okv.ee

Tel 051 58 137
Tel /faks (076) 63 700

Töö
Võtan tööle

OÜ
OüSwimo
SwimoAuto
Auto

kaks ehitusmeest
Tel 051 58 137
(076) 63 700

Töö

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

PUKSIIR- ja KÄIVITUSABI 24h
Veame tasuta ära autovrakke

Otsime toredat

hoidjatädi
3 ja 5 a lapsele
Otepääl.
Osaline tööaeg.
Info tel 056 985 089

Töö
Lasteaed Pähklike
võtab septembrist
tööle majahoidja
(1,0 ametikohta)
ja

Tel 052 55 545 või 54 255

Töö

Soovijatel võtta
ühendust hiljemalt
4. septembriks
Info tel (076 )55 363

MÜÜA elamukrundid Otepää aedlinnas;
suvilakrunt Tõuka järve ääres (1260 m²).
OSTAME: maja või talukoha Otepäält 20 km
raadiuses.
Otepää Maja
Lipuväljak 11
Tel. 050 55545
otepaarb@hot.ee

ReeDe Villa ILUSALONG
Pühajärve tee 3

AVATUD: T – R
E ja L

9-21
9-14

Töötavad juuksurid:
ANNIKA SARIK ja RIINA LAKS
Info ja aegade tellimine
tel 63 606
NB! Samas pakutakse tööd kosmeetikule
ja pediküürijale
Pakkumised telefonil 052 86 467 Marika

Suur võistuküpsetamine Pühajärve puhkekeskuses
Seaküpsetamisvõistlus «Suur sigadus 2003» toimub 12.-13. septembril Pühajärve puhkekeskuses

AS PARMET PAKUB
PERIOODILIST TÖÖD

remondimehe
(0,5 ametikohta)

Äsja asutatud kinnisvarafirma võtab soodsatel
tingimustel oma andmebaasi vastu Otepää piirkonna
kinnisvaraobjektide ostu-müügipakkumisi.

Soovijatel helistada
tel 69 444 või
050 34 707

Eesti Barbecue Assotsiatsioon korraldab Eesti meistrivõistlusi terve sea küpsetamises
teist korda. Tänavusele võistlusele ootame osavõtjaid ja uudistajaid mitmest Euroopa
riigist. Võistluse pidulik avamine on laupäeval kell 12. Sel ajal, kui sead küpsevad, saab
publik kaasa elada Eesti meisterkokkadele, kes esindavad Eestit 2003. aasta barbecue
MMil Jamaical. Maitsta saab hõrgutisi 5-käigulisest võistlusmenüüst. Tegevust leidub
ka lastele. Samal ajal on lahtiste uste päeva raames võimalik tutvuda ka Pühajärve
puhkekeskuse äsja valminud vabaajakeskusega: kõik huvilised on kell 14-18 igal täistunnil oodatud majaekskursioonidele.
Þürii hakkab võistlustöid hindama kell 16, võitjad kuulutatakse välja kell 19. Võistluspinget aitab üleval hoida ansambel Jüri Jazz. Päev lõpeb meeleoluka tantsuõhtuga üllatusansambli saatel. Lisateave telefonil 050 72 568.
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UJULA AVATUD 7 – 23
piletite müük 7 – 22
telefon (076) 65 592

Täispilet

Sooduspilet

Perepilet

(õpilane,
pensionär)

E-P 7-10
E-P 10-17
E-P 17-23
kuupilet
5 korra
pääse

15.
35.
50.
300.
150.

15.
25.
40.
200.
100.

70.
90.
125.



BOWLING avatud alates 1. septembrist E-N 15 - 24 ja R-P 12  24, telefon (076) 65 400
Hinnad: E-N 15-17 100./h, 17-24 120./h, R-P 12-17 120./h, 17-24 180./h.
BOWLINGU KOOLIALGUSE SOODUSPAKKUMINE ÕPILASTELE:
1.-7.09 kell 15-17 kaks tundi mängimist 100 krooni. Õpilaspilet kaasa!
Noor pere üürib 1-3toal korteri
Otepääl või selle lähistel. Tel 055
570 541.
Üksik pensionär üürib 1toalise
ahiküttega või keskküttega korteri.
Tel. 055 22 647.

HÄID JÕULE ja RÕÕMSAT AASTAVAHETUST!

NB! Fiskars aiatööriistad sügistöödeks

Valga põik 3
Otepää
Tel (076) 61 890

Otepääl töötav keskealine naine
soovib üürida 1-2 tuba eramajas või
väikese korteri pikemaks ajaks.
Nõus abistama. Tel 051 06 370, (078)
61 448 (õhtuti).
Üürin 1-toalise või ostan 2-toalise
mugavustega korteri Otepääl. Info
tel. (076) 55 329, 050 94 421.

• Vajalik tehnika metsa ja
aeda soodsate hindadega:

Soovin üürida 1-2-toalise korteri
Otepääl. Tel. 055 594 551.

- Septembris muruniidukid ja
mullafreesid -5%

Üürin või ostan korteri Otepääl.
Info tel. 052 239 26.

- Mootorsaed alates
3990 kroonist

Üürile anda 3-toaline korter Otepää
lähedal. Info tel. 052 97 897.
Müüa 2-toaline korter Otepääl.
Info tel. 050 87 652.

• Hüdrovoolikute
valmistamine

Müüa puuküttega korter 79 m² (2
tuba, köök, wc, duðð, kelder). Tel
051 33 033.
Müüa korter Otepää äärelinnas (93
m², keskküte, hall, 4 magamistuba,
saun, rõdu, sat-TV, telefon, interneti
võimalus, köögimööbel ja -tehnika)
hind 350 000 krooni. Tel 051 75 377.

• Tööriided ja kindad
• Fiskars aiatööriistad

PÄIKESE

1. septembril lastele
JUUKSURISALONG
lõikus -50%
Prof.kiirsolaarium 4 kr/
Avatud E – L 10-18
min septembri lõpuni.
Valik Australian Gold päevituskreeme.

Müüa 3toaline korter Otepääl.
Tel 056 628 718.
Otepääl müüa heas korras punane
Ford Sierra (v.l: 88.a.; suve- ja
talvekummid). Tel. (076) 61 767.
Vahetada Otepääl 3toaline keskküttega korter 2toalise vastu.
Tel 051 58 177.
Ostan-üürin garaaþi-kuuri-pinna
ehitusmaterjali hoidmiseks, töö kahele ehitusmehele, annan ära koera.
Tel.(076) 63700, 051 58 137.

Lipuväljak 22a, teenindusmaja II korrusel
Tel 053 998 025

Olete oodatud!
Müüa täisklaasist sauna- ja siseuksed, alates 1400,-.
Tel 053 443 234; (0) 6 555 252.

Sigade kunstlik seemendus. Tel.
052 04 289.

Ostame suures koguses lehtpuu
küttepuud (3m) ja küttepinde. Hind
soodne. Tel 051 03 800.

Ostan lõhutud küttepuid (kuiv
lepp pikkusega 0,5 m) 30 rm.
Tel 051 75 377.

Müüa vokk, kangasteljed, kahekordset kaltsulõnga. Tel 051 914 840.

Võtan tööle koka.Tel 050 76 217
Kalju Saaremäe.

Pakun tööd asjalikule ehitusmehele. Tel 052 26 234.

9-kuune tüdruk vajab Otepääl
hoidjat. Tel. 052 994 91.

