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Otepää,

Asutatud 1932

Palupera,
Ilmub iga kuu

ja Puka

neljandal

valla ajaleht
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neljapäeval
Talvepealinn ootab
ettevõtjaid projekti
arutelule
Käivitumas on järjekordne talvepealinna projekt. Ootame ettevõtjaid
aktiivselt kaasa lööma arutelul
Otepää vallavalitsuse nõukojas (II
korrusel) kolmapäeval, 8. oktoobril
kell 16.
Kõik ettepanekud ja ideed on teretulnud. Muudame üheskoos talvepealinna külastajatele meeldejäävaks. Otepää vallavalitsusel on
kavas ka tänavu välja kuulutada juba
traditsioonilised talvepealinna konkursid.
BERIT BENDI,
Talvepealinna projektijuht

Teede korrashoiu süsteem
täpsustub

Vineeritehase juhataja Kaido Kukk puidupingi töötaja Eve Petersoniga vineeripressi juhtseadet jälgimas.

Maakonna edukaimaks ettevõtteks
osutus Otepää vineeritehas

Eesti majanduslehe
Äripäev koostatud
Valgamaa ettevõtete
TOPi tippu tõusis 2002.
aasta tulemuste põhjal
FSS Plywood AS.

Äripäev on juba aastaid
koostanud Eesti ettevõtete
edutabeleid. Tänavused TOPid
valmisid vastavalt igas maakonnas toimuvaks Äripäeva
seminariks, kus nominentidele
ka tunnustust jagati.
Äripäeva TOPi kokkuvõte
sündis kuue majandusnäitaja
analüüsimisel, millest FSS
Plywood oli esikohal kasumi
kasvus ja omakapitali tootlikkuses, kasumi TOPis jäi
teisele kohale ning käibe TOPis
neljandale.
Otepääl endise autoremonditehase territooriumile vineeri-

tehase loomist alustas FSS
Plywood 2000. aastal 76 töötajaga, esimene vineerilaadung
tuli tootmisest 2001. aastal,
mil ettevõttes töötas juba 121
inimest ning täisvõimsusel on
tehas töötanud alates möödunud aastast, andes tänaseks
tööd juba 140 inimesele.
Häid töötajaid tuleb ise
kasvatada
Vineeritehase rajamisest
alates tegevjuhi ametis oleva
Kaido Kuke sõnul tahavad
töötajad firmas õpitud ametist
kinni hoida. Selle nimel on ka
firma hea tööandjana oma mainet pidevalt kasvatanud.
Oluliseks peab Kukk oskuslike
ja lojaalsete töötajate arendamist: «Pole mõtet hädaldada, et
häid töötajaid on raske leida,
neid tuleb ise aktiivselt otsida

ja arendada just sellisteks,
nagu kaasaegne tootmisettevõte vajab!»
Vineeritehase juhi sõnutsi
moodustavad vineeritehase
töötajaist ca 75% Otepää ja
lähipiirkonna elanikud, palju
on ka kunagise autoremonditehase töölisi. Seega võib Otepää
seisukohalt vineeritehase
püstitamist piirkonnale igati
õnnestunuks lugeda – valla
suurima tööandja abil täitub
jõudsalt ka valla eelarve.
FSS Plywood on jõudsalt toetanud Otepää noorte elutervet
tegevust: Oti-Audentese spordiklubi suusatajaid ja laskesuusatajaid, samuti aidanud
spordiplatside ehitusel materjaliga. Pole võimatu, et mõnigi
tänane spordimees tulevikus
just kodulinna vineeritehases
hea töö leiab.

Esikümnes ka Jumek
ja Edgar
Samade majandusnäitajate
võrdlemisel jõudis maakonna
ettevõtete seas üldkokkuvõttes
3. kohale Puka vallas täispuidust toole-laudu valmistav
aktsiaselts Jumek, kes 12 aastat tagasi alustanud väikese
pildiraame ja mänguasju
valmistanud ettevõttena on tänaseks kasvanud üle 80 miljonilise aastakäibega 110 inimesele tööd andvaks mööblitööstuseks.
Maakonna üldkokkuvõttes 7.
kohale jõudis Vana-Otepääl
tegutsev OÜ Otepää Lihatööstus Edgar, esikolmekümnesse
mahtusid veel Parmet AS, Lignator Auto OÜ, Arutec OÜ ja
Otepää Metall AS.
AIN KRUUSMAA

Otepääl valmis rula- ja rulluisupark noortele
Kevadel toimunud Hansapanga
heategevusprogramm noortele
«Paneme tähed särama» leidis
aktiivselt osavõtjaid. Kuuesajast
esitatud projektist valiti välja
ka MTÜ Otepää Õhujõud projekt
rula- ja rulluisupargi loomiseks.
Ekstreemspordiga tegeleval klubil
Otepää Õhujõud tekkis idee juba varem,
kuid tollal ei olnud vajalikke vahendeid
teostuseks. Eelmisel sügisel jäädi rahataotlusega Otepää vallast hiljaks ning nõnda jäi projekt tänavusest eelarvest välja.
Projekti oli algul väga raske käima saada. Ehitamine toimus ainult klubi jõududega ja vihmaperioodi tõttu kestsid ehitustööd 1,5 kuud. Pargi tingimused on veel
väljatöötamisel ja kooskõlastatakse
Otepää vallavalitsusega. Kevadel lisandub olemasolevatele atraktsioonidele veel
mini-ramp ja vert-ramp. Park on juba tunnustuse saanud Eesti parimatelt rulatajatelt ja ka rulluisutajatelt.
Klubi üks asutaja Indrek Taukar peab
rula- ja rulluisuparki ülipopulaarseks:
«See spordiala on noorte seas väga populaarne nii meil kui ka mujal maailmas.
Ilmselt tegeleksid noored veel paljude asjadega, kui neile luua vastavaid kohti ja
tingimusi. Meie lõime need ja huvilisi on

Järgmisel aastal võtab riik omavalitsustele teede korrashoiuks raha
eraldamisel aluseks linna või valla
teederegistri. Seega on kohalikud
omavalitsused kohustatud korrastama olemasolevad teederegistrid ning
viima need vastavusse tegelikkusega.
Senini on Otepää vald lisaks valla
teedele hoidnud korras ka üldkasutatavaid erateid. Teeseaduse kohaselt
on vallatee valla omandis olev tee.
Eratee on tee, mis asub eraomaniku
kinnistul. Uue korra kohaselt tuleb
kõik valla- ja erateed registreerida
teederegistris ning eratee omanike ja
valla vahel sõlmida lepingud tee avalikuks kasutamiseks. Lepinguga
nähakse ette eratee kasutamise kord,
tähistus ning teehoiu teostamine.
Vallavalitsus on huvitatud, et need
erateed, mida senini on avalikult
kasutatud ning mis on ühendus- ja
juurdepääsuteedeks mitmetele majapidamistele või juurdepääsuks avalikult kasutatavale veekogule või objektile, jääksid avalikult kasutatavateks.
Vallavalitsusel on kavas arutada
teede kasutamise ja hooldusega seonduvaid küsimusi külavanematega.
Vastavasisuline nõupäev külavanematele toimub Otepää vallavalitsuse
saalis 6. oktoobril kell 16. Palume
arutada erateede võimalikku edasist
avalikku kasutamist oma külavanemaga enne 6. oktoobrit.
Palume varasemalt talihoolet teostanud koostööpartneritel ja ka teistel
huvitatutel talihooldetööde pakkumiste esitamiseks võtta ühendust
vallavalitsuse heakorraspetsialisti
Silver Arujõega telefonil 55 581.
AIVAR NIGOL,
vallavanem

Enamus meie piirkonna
inimestest soovib Eestit näha
Euroopa Liidu liikmena

väga palju. Täname klubi Otepää Õhujõud
poolt ka toetajaid: Hansapank, FSS Plywood, Sanwood, Otepää Metall, Kuutsemäe mäekeskus, Juhan Seer ja Aivo
Meema.»
Pargi ühe külastaja Keijo sõnul, kes on
tegelenud rulaspordiga kolm suve, on
tingimused väga head, kuigi asfalt võiks
olla veelgi parem. Keijo veedab rula sõites
aega iga päev umbes viis tundi, nädalavahetustel ka rohkem.
Jääb vaid loota, et noorte seas ülimenu-

kaks osutunud rula- ja rulluisupark leiab
veelgi rohkem külastajaid ning et selliseid
rajatisi ehitatakse noortele tegevuse leidmiseks tulevikuski.
Otepää Õhujõud mõtleb ka eelseisvale
talvehooajale ning Kuutsemäe mäekeskuses valmib uuendatud half-pipe ja
lumelauapark. Algaval hooajal osalevad
klubi parimad lumelaudurid esmakordselt maailmakarikasarja osavõistlustel
Rootsis, Poolas ja Sloveenias.
LY AUNAPU

14. septembri referendumiga andsid
ka meie kolme valla valijad toetuse
Eesti liitumiseks Euroopa Liiduga.
Suurim toetajate osakaal piirkonnas
oli Otepää vallas – 67,2% hääletanuist,
järgnes Puka vald 60,2%-ga ning kõige
vähem oli EL pooldajaid Palupera vallas – vaid 58,5%. Võrdluseks: maakonna üldine EL pooldajate osakaal 62,3%
ja Eesti keskmine 66,9%.
Kehtetuid sedeleid oli vaid mõni üksik, seega oli ELi vastaseid Palupera
vallas 41,5%, Puka vallas 39,8% ning
Otepää vallas 32,8%.

Vidrike suuna koolibussi
aeg muutub
Alates 29. septembrist väljub
Otepää-Vidrike-Anne-Otepää koolilaste buss Vidrike ning Rüa lastevanemate palvel kell 15:15.
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Terviselinn tähistas autovaba päeva
sportliku nädalavahetusega

Terviselinn Otepää
kutsus Eesti linnu ja
omavalitsusi aktiivselt
rahvusvahelist autovaba päeva tähistama ja
keskkonda säästvat
eluhoiakut propageerima.

2001. aastal ühines Otepää
paljude Euroopa linnade
üleskutsega tähistada 22.
septembril autovaba päeva,
liigeldes sel päeval vaid jalgsi,
jalgratta või rulluiskudega.
Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Piret Pensa algatusel
korraldati siis esimene rattamatk, mis tänaseks on kujunemas traditsiooniliseks
tervisespordiürituseks Nuustakul.
Tänavuse autovaba päeva
puhul pakuti Otepääl erinevaid võimalusi loodusest ja
liikumisest mõnu tunda. Hea
koostöö nimel tegutsesid Eesti Looduskaitse Selts, Looduse Omnibuss, Otepää vallavalitsus, Otepää Looduspark
ja MTÜ Kekkose Rada.
Pühajärve ääres lahutati
meelt ja virgutati vaimu
Autovabale päevale eelnenud
nädalavahetusel
toimus Pühajärve ümbruses
huvitav üritus, mille kandvaks mõtteks oli muusika ja
meeleolukate tegevuste
kaudu väärtustada Pühajärve kui sümbolit ning
tähistada autovaba päeva.
Merle Anton, Otepää
Looduspargi direktor, üks
ürituse korraldajaist: kahe
päeva jooksul oli nii kohalikel elanikel kui kaugemalt
tulnud külalistel võimalus
osa saada jalgsimatkast
Pühajärve ümbruses, seminarist teemal «Pühajärv kui
sümbol»,
rattamatkast
Otepäält Käärikule ning sellele järgnevatest mängudest
Käärikul
ning
kahest
kontserdist Eesti tippmuusikute osavõtul.
Jalgsimatkal osales ligi 70

Arvo Saali foto

Matkaseltskond Otepäält Kääriku poole startimas.
vanderselli, kes nautisid sügisvärvides loodust ning tutvusid Pühajärve olukorraga.
Kaks sügispäeva andsid
hulga ideid, kuidas
paremini korraldada elu
Pühajärve ääres
Seminaril lahati Pühajärve
ja Otepää ümbruses viimase
kümne aasta jooksul toimunud
muutusi. Arutati, milline võiks
olla Pühajärve tulevik.
Laupäeval esinesid Pühajärve laululaval Kärt Tomingas koos oma ansambliga,
Kait Tamra, Jaak Tuksam,
Jaak Johanson, Riho Sibul;
pühapäeval InBoil, Jaan
Sööt, Kate, Tiit Kikas ja
Peeter Rebane. Muusikutel on
tõsine soov tulla kevadel
Pühajärvele tagasi.

Käärikule suundus ligi 80
ratturit
Otepää vallavalitsuse eest
startinud 2-65aastastest ratturitest koosnev matkaseltskond jõudis keskpäevaks
Käärikule, kus päev jätkus
erinevate võistluste ja mängudega.
Esmalt pandi proovile osalejate ajataju: tuli läbida sajameetrine ring 2 korda võimalikult samas tempos. Kuus esimest mahtusid 1 sekundi sisse
– Raul Lehismets, Andre
Tämm, Andres Neumann, Kristi Ilves, Siim Lehismets.
Teine jõuproov nõudis julgust ja head rattavalitsemisoskust – kavas oli slaalomisõit
mäest laskumisel. Kuue väravaga 70meetrise distantsi läbis kahe laskumise kogusum-

mas kõige kiiremini Keio Kütt.
Poiste esikolmikusse jõudsid
veel Marko Koosa ja Priit
Lehismets. Tüdrukute osavamad olid Marju Meema,
Signe Ilves ja Eelika Laikask.
Kolmas jõuproov oli paigalseismine 2x2meetrises kastis,
kus teise võidu võttis Keio Kütt,
kes suutis ratast määrustepäraselt nõutud maa-alal hoida
1 minuti ja 20 sekundit. Tüdrukutest oli taas osavaim Marju
Meema.
Tänusõnad arvukate auhindade eest kuuluvad Valgamaa
Kultuurkapitalile ning Otepää
vallavalitsusele. Korraldustöös
osalesid Otepää noortekeskus
ja kultuurikeskus, Oti-Audentese spordiklubi, MTÜ Kekkose
Rada, Kääriku puhke- ja
spordikeskus.

Jaak Mae autasustas Otepää
noori rattameistreid
Otepää valla noortemeistrid
mägirattasõidus selgitati 20. septembril. Tulemuse sai kirja 40 noort
ratturit. Üritust toetasid Scandic
Hotel Karupesa, EO ÕTK Tehvandi,
Eesti Kultuurkapital ja Otepää
vallavalitsus.
Kell 12 anti esimene start ja
500m rajale pedaalisid kuni 6aastased. Tüdrukutest võitis Johanna Rehelem 3-aastase Isabel
Mae ja Madli Lehese ees. Poiste
sõidus oli noorimas vanuseklassis
võidukas 3-aastane Artti Aigro.
7-8aastased läbisid 1,7km pikkuse ringi. Tüdrukutest võitis Anette Veerpalu Henriette Rehelemi ees.
Poistest oli võidukas Siim Lehismets Marten Pullese ja Jaagup Lehese ees.
9-10aastased poisid läbisid kaks
korda 1,7km ringi. Võitjaks tuli

Gunnar Kruus Siim Raudsepa ja
Andreas Veerpalu ees.
11-12aastased poisid läbisid ühe
ringi rohkem, seega 5,1km. Võitjaks
tuli Henri Mündi Kaur Kaivi ja
Marko Liiva ees.
13-15aastaste seas, kus võistlusmaa pikkuseks oli 6,8km, tuli
meistriks Keio Kütt. Järgnesid vennad Raul ja Priit Lehismets.
Kõige vanemate poiste võistluses
püsis kolmik Marko Koosa, Kalmer
Liivak ja Priit Ahven kuni 3 ringi
lõpuni koos. Siis läksid eest Koosa
ja Liivak. Haarav duell sai lahenduse alles finiðisirgel, kui Marko
Koosa edestas Kalmer Liivakut ühe
rattapikkusega. Ajad 10,2km läbimisel olid vastavalt 23.04 ja 23.05.
Võrreldes eelmise aastaga olid
pea kõikides vanuseklassides ajad
tublisti paremad, mis annab tun-

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

nistust sellest, et aasta jooksul on
noored tublisti harjutanud ning
muutunud osavamaks ning vastupidavamaks.
Meistrivõistluste medalid pani
kaela Val di Fiemme 2003. aasta
MMvõistluste hõbemedalimees
Jaak Mae. Seejärel pääsesid osalejad Scandic Hotel Karupesa valmistatud suure kringli kallale.
Tänusõnad kuuluvad ka lastevanematele, kes leidsid aega ja võimalust tulla sportima koos lastega.
Järgmised Otepää valla meistrid
selgitatakse 11.oktoobril kui kavas
on jooksukrossi võistlused. Stardipaik on Tehvandi suusastaadion
ning esimene start antakse kell 12.
KALMER TRAMM,
valla spordinõunik

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

KOMMENTAAR
Olgem uuel rattateel kaasliiklejate
suhtes tähelepanelikumad!
On äärmiselt tore, et uus rattatee pakub
spordisõpradele paremaid treeningtingimusi, kuid samas pole head ilma halvata. OT poole on pöördunud mitmed rattasõidu harrastajad, kes ettevaatlikkusest
hoolimata on uuel teel liigeldes pidanud üle
elama nii kergemaid kui raskemaid õnnetusi. Nii mõnigi neist väidab täna, et ohutum
on sõita maanteel, kuna seal on oht kaootiliselt liikuvate jalakäijatega kohtuda
oluliselt väiksem kui uuel rattateel. Siit palve
kõigile jalutajaile: liikuge uuel teel üksnes
teeservas mitte rohkem kui kahekesi kõrvuti, jättes ruumi ka ratta- ja rullisõitjatele.
Silte ja märke võime ju lõputult üles riputada, kuid tõelise ohutuse saab siiski tagada
vaid tähelepanelik ja teisi arvestav käitumine.

Õpilaste abil korrastati
Puka linnamägi
On rõõm tõdeda, et Euroopa muinsuskaitse päevade ajal,
17. septembril k.a. sai lõpetatud tööd Kuigatsi ehk Puka
linnamäel. Puka valla kolm linnamäge on andnud kolm tähte
valla vapile. Need muinasaegsed linnamäed on Kuigatsi ehk
Puka linnamägi, Kivivare linnamägi ja Vooremägi.
Kahetsusväärselt on maakonnalehes väidetud, et linnamäed on korda teinud vaid üks persoon. Tööd Kivivare linnamäel ja Kuigatsi ehk Puka linnamäel on teoks saanud vallavalitsuse eestvedamisel ja suuresti Puka keskkooli tublide
õpilaste abil.
Endistel aegadel, kui külades olid elujõulised talud, kasutati linnamägesid reeglina mai- ja jaanitule tegemise kohtadena. Vooremägi oli kolme maakonna – Valga, Viljandi ja
Tartu rahva pidude korraldamise kohaks. Ema mälestustest tean, et esinejateks olid Ants Eskola, Artur Rinne, Mari
Möldre jt. Paljud mulgid tulid üle Võrtsjärve purjekate ja
sõudepaatidega kohale.
Kahju on sellest, et viimati korda tehtud linnamäelt näeme
ainult võsa, harimata põlde, mahajäetud talusid ja räsitud
metsi.
VELLO SIIMANN,
Puka vallavalitsuse ehitusnõunik

Trükk:

Telefon
(07) 362 119

Järgmine
Otepää
Otepää
kirikukoor
kutsubTeataja
vanu jailmub
uusi lauljaid
laulma 29.
23.septembril
oktoobrilkell 12.30
kirikumõisas.
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PALUPERA TEATED

TEATED
MTÜ Partnerlus koostöös
Valga-, Võru- ja Põlvamaa
Partnerluskogudega korraldavad
30.- 31. oktoobril Käärikul
KONVERENTSI
«KOGUKONNA VEDURID»
Kuidas toetada külakogukonna arengut ?!

Teeääred korda
Seoses valla teede remonttöödega on sageli olnud probleemiks
teeäärne võsa. Hea maaomanik,
kui sinu kinnistut läbib valla
teede registris olev tee, vaata
teeääred üle ja puhasta need
võsast. Nii toetad teede remonttöid ja meil kõigil on ohutum liigelda. Peagi on ees lumesajud ja
lumelükkamised ning võsa segab
ka teehooldustöid.

Pidulik spordipäev
Paluperas
Möödunud sügisel allkirjastati
kolmepoolne kavatsuste protokoll (Eesti Olümpiakomitee
esindaja Mart Siimann, Palupera valla esindaja Terje Korss,
Palupera küla esindaja Jaan
Uibo), mille järel Eesti Olümpiakomitee rahastas omapoolse
osaluse lisamise tingimusel
Palupera staadioni rajamist.
Toetussummad koos omapoolse
osalusega on tänaseks paika
pandud – staadionile paigaldati korvpalli- ja võrkpallipostid,
minijalgpalli väravad ning osteti
hulgaliselt kergejõustikuvahendeid. Kuna protokolli järgselt on
EOK kohustuseks korraldada
kampaaniaüritusi eesmärgiga
propageerida tervislikke eluviise
läbi liikumisharrastuse ja spordi, siis vastav üritus korraldatakse Paluperas 26. septembril
algusega kell 14. Lisaks EOK
esindajatele kaasatakse spordiplatsi avamisele ka meie
olümpiavõitjaid. Palupera
põhikooli sportlikud õpilased ja
õpetajad näitavad samas toetajatele ka liikumisharrastuste
viljelemist Paluperas. Pidulikumale spordipäevale on aga oodatud kõik huvilised, kes tunnevad
muret enda, oma pere ja lähikondlaste elutingimuste parandamise pärast koduvallas. Tule
Sinagi!

Taas heakorrast
Austatud Nõuni elanikud! Viimasel ajal on Nõuni asulast
läbi sõites hakanud silma reostatud keskus – kaupluse ümbrus, parkla, bussiootepaviljon... Miks on nii, et ühed peavad remontima, koristama, valgustama, värvima, et meil kõigil oleks kaunis kodu, teised
aga reostavad ja ei hinda tegijate tööd? Tegelikult pole täna
ka heatahtlikule kodanikule
antud võimalust oma jäätisepaberit või bussipiletit prügikasti visata. Kuna lõppkokkuvõttes vastutab heakorra eest
siiski kinnistu omanik, siis
loogem palun üheskoos võimalus visata prügi prügikasti.
Kuna asjaolud on aga alati kahepoolsed ja meile kõigile meeldiks
elada korrastatud ümbruses,
siis võiksid lapsevanemad oma
järeltulijatele elementaarseid
viisakusi meelde tuletada ja
neid isegi meenutada.
TERJE KORSS,
vallavanem

Politsei palub infot
Kõigil, kes nägid kolmapäeva, 10. septembri õhtupoolikul Päidla külas Palupera vallas Elva-Kintsli
teel kõndimas või maanteekraavis lebamas valge
kilekotiga kollases tuulejopes ning sinistes teksapükstes
keskealist
meest, palume helistada
tel 68 165; 55 650 või Valga politsei lühinumbril
110.
Vajadusel tagame teavitaja anonüümsuse.

Oodatud on kõik, kes suudavad mõjutada külade arengut: külaliidrid, maaelu arengust huvitatud MTÜd, eksperdid ja poliitikud, ametnikud kohalikest omavalitsustest, maavalitsustest,
ministeeriumidest ning agentuuridest
Osalemine annab võimaluse
· mõelda ja rääkida kaasa külakogukondade arengueelduste ja -takistuste teemadel;
· näha ja kuulda mõttekaaslasi, kes seisavad külakogukondade arengu eest;
· saada uusi teadmisi ja värskeid ideid Kagu-Eesti Partnerluse Programmis osalejatelt
Registreerumine kuni 8. oktoobrini koduleheküljel http://www.mai.ee/vedurid
või telefoni ning e-maili teel:
• AILI KELDO, Valgamaa Partnerluskogu, (076) 43 464 (TN); 053 404 643,
valgamaa.kodukant@mail.ee;
• RAILI KALLAVUS, Põlvamaa Partnerluskogu, 050 45 489, raili@polvamaa.ee või
• MARIKA PARV, Kodukant Võrumaa, (078) 68 332, 055 697 458, marika@vaip.werro.ee.

ARSTI NÕUANNE

Ei külmetushaigustele!

Jälle see nohu, jälle see köha! Juba räägitakse
gripist. Olgem seekord targemad külmetushaigustest. Ennetagem kõiki viirushaigusi, mis külmade
ja niiskete ilmade saabumisega levima hakkavad.
Muutke oma organism tugevaks, tõstke immuunsüsteemi vastupanuvõimet. Sellega väldime
haigestumist grippi ja teistesse ülemiste
hingamisteede viirushaigustesse. On kolm peamist
moodust, kuidas me ise saaksime oma organismi
igasuguste ohtlike viiruste eest kaitsta:
Viibige palju värskes õhus, tegelege kehakultuuriga
Soovitan kõigile jalutamist värskes õhus 1-3 tundi päevas. Erinevaid võimalusi tervise tugevdamiseks pakub Pühajärve puhkekeskuse ujula.
Hinnapaketid ja ajagraafik on sobilikud igas vanuses inimestele. Ujula on teie käsutuses iga päev kella 7st kuni 22ni.
Tehke korralik ravikuur looduslike immuunsüsteemi tugevdavate vahenditega
Väga tõhusaks looduslikuks organismi tugevdajaks on päevakübara preparaadid – nii tabletid kui
ka tilgad. Päevakübara toimet tugevdavad veel
tsink ja C-vitamiin. Soovitaksin seda ravimit eriti
vanemaealistele ja kroonilisi haigusi põdevatele
inimestele. Ei tohi unustada sellist looduslikku

vahendit nagu küüslauk. Apteegist on saada küüslauguekstrakti sisaldavad tabletid, millel ei ole
küüslaugu ebameeldivat lõhna. Iga inimese toidulaual peaks olema mesi. Selliseid kasulikke preparaate nagu taruvaigutabletid ja õietolmugraanulid vajab teie organism kindlasti. Kui tõuseb organismi immuunsus, aitab see ennetada külmetushaigusi ja kergendab nende kulgu. Kroonilisi
südameveresoonkonna haigusi põdevatele inimestele soovitan vitamiini Q-10, mis lisaks organismi
immuunsüsteemi tugevdamisele suurendab
südamelihaste jõudlust. Nende profülaktiliste
ravimikuuridega on õige aeg alustada just praegu.
Astuge sisse apteekidesse, kust saate täpsemat
informatsiooni iga preparaadi kohta.
Vaktsineerige gripi vastu
Tähtis on ennast vaktsineerida gripi vastu igal aastal uuesti. Tervel inimesel tekib immuunsus 14-21
päeva peale vaktsineerimist ja kestab 6-12 kuud.
Gripi kui ohtliku piisknakkuse teel leviva haiguse
vastu peaksid ennast vaktsineerima: vanemad kui
65 a vanused inimesed, kroonilisi haigusi põdevad
inimesed, tervishoiutöötajad, müüjad, lasteasutuste ja koolide töötajad, klienditeenindajad.
Vaktsineerimiseks võtke ühendust perearstiga.

POLITSEI TEATED
Valga politsei kavandab mälestusmärki
hukkunud korrakaitsjatele
Valga politsei sai alguse 1919. aasta veebruaris, mil
linnaamet nimetas ametisse toona veel miilitsaülemana
Hans Simsi. Peagi said miilitsatest politseinikud. Politsei töötas 1940. aastani, mil uus kord vallandas senised
ametnikud ning represseeris paljud.
Valga Politseiprefektuuril on kavas avada mälestustahvel hukkunud politseinikele. Neil, kes teavad eestiaegsetest korrakaitsjatest ja omavad politseiajast esemeid
või fotosid ja dokumente, palume helistada Hanno Valdmannile numbril (076) 68 183 või kirjutada kiri e-posti
aadressile: hanno.valdmann@valga.pol.ee või Valga
Politseiprefektuuri, Puiestee 4, Valga 68203. Huvitab ka
hilisem, miilitsaaegne atribuutika. Ühendust maksab
võtta, kui osatakse näidata mõnd toonase politseiniku kalmu või meenutada saatust.
Praegu teada olevad hukkunud korrakaitsjad on Paul
Tosso (1879-1919), Peeter Vassil (1879-1919), Konstantin Truusa (1892-1920), Johannes Tammemägi (19021924), Eduard Kaljuver (1894-1942), Voldemar Hõbe
(1894-1942), Voldemar Mõtus (1909-1942), Osvald
Talviste (1890-1942), Johannes Noor (1900-1942), Hans
Sims (1879-1941), Sergei Kuresoo (1902-1942), Karl Aid
(1909-1941), Karl Ersto (1907-1941), Jaan Pettai
(1896-1942), Aleksander Soond (1900-1942), Karl Lillsaar (1898-1942), Kristjan Luts (1901-1942), HerbertAleksander Kompus (1906-1942), Juhan Visnapuu
(1897-1941), August Sallum (1898-1942), Peeter Kraav
(1891-1941), Karl Tiivel (...-1941), Valdu-Voldemar
Ariko (1902-19...), Johannes Arop (...-1950).
See nimekiri ootab täiendusi ja parandusi, et leida
marmoris jäävus.
HANNO VALDMANN,
Valga politseiprefektuuri pressiesindaja

KAJA AIDLA

Kekkose sügismatk
Laupäeval, 27.septembril
oodatakse kepikõnnihuvilisi
kaasa lööma Kekkose sügismatkal. Matkaliste kirjapanek
algab Kääriku hotelli ees kell
11, start antakse kell 12.
Osalema on lubanud tulla EOK
president Mart Siimann, Riigikogu asespiiker ja Eesti Suusaliidu president Toomas Savi
ning Eesti meeste murdmaasuusatamiskoondise liikmed.

Mänguasjamuuseum
ootab uude
kollektsiooni vanu
lelusid
Tartu mänguasjamuuseum
on kolimas uude, spetsiaalselt
muuseumi jaoks renoveeritud
18. sajandist pärit puumajja
Tartu vanalinnas.
Seoses uue ekspositsiooni
koostamisega ootab muuseum
oma kogudesse täiendusi
kõikvõimalike vanade mänguasjade näol. Eriti oodatud on
poissnukud, ruumilised raamatud ja pabermänguasjad,
talulaste omavalmistatud
mänguasjad, nukumööbli ja
nõude komplektid, plekist
mänguasjad, mõni vanaaegne
mängutoos, aga ära ei öelda ka
teistest mänguasjadest.
Muuseumitöötajaid huvitab
ka informatsioon kunagiste
mänguasjatööstuste, -töökodade ja -valmistajate kohta ning
lapsepõlvemälestused läinud
aegadest.
Muuseum on eriti tänulik annetuste eest, kuid saab teha ka
väiksemaid oste.
Tartu mänguasjamuuseumiga (Tartu, Lutsu 4) saab ühendust võtta tel (07) 361 551.
TRIIN VAARO,
Tartu mänguasjamuuseumi
teadur

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
Marutaudi vastu vaktsineeritakse loomi Otepää linnas 12.
ja 13. oktoobril kell 10 – 12
Pikk tn 2. Aedlinnas toimub
vaktsineerimine 12. okt kell
12.30 looduspargi maja juures.
Info tel 053 934 397 Kaja Väärsi.

Politseikool võtab vastu uusi
õppureid

Breiktantsu
algkursused

Paikuse politseikool ootab sügisel järjekordseid kooliastujaid. Studeerimapääsemiseks
tuleb läbida kehalised katsed, eesti keele ja
psühholoogilised testid ning näidata ennast
parimast küljest kutsesobivusvestlusel.
Kandidaadil peab olema vanust vähemalt 19
aastat, Eesti kodakondsus, keskharidus ja ta
ei tohi olla kohtulikult karistatud. Noormeeste
puhul on oluline läbitud kaitseväeteenistus.
Õppeaeg politseikoolis on kaks aastat. Õppimise ajal tagatakse kadetile tasuta elukoht,
toitlustamine ja vormiriietus ning heade hinnete korral igakuiselt 2100 krooni stipendiumi.
Kooli edukalt lõpetanu asub politseitööle
ametipalgaga vähemalt 5700 krooni.
Aastase laitmatu teenistuse järel võib
noort töötajat edutada vaneminspektori või
vanemkonstaabli ametikohale. Lisanduvad
tasud eritingimustes töötamise ja staaþi eest.
Edasiõppimishimulistel on võimalik peale pideva enesetäiendamise omandada Sisekaitseakadeemia politseikolledþis politseialane
kõrgharidus. Politseiameti vastuvõtukomisjonile avalduste esitamise tähtaeg 5. novembril, õppetöö algab tuleva aasta 5. jaanuaril
või 16. veebruaril.
Jaanuarist õpinguid alustavad noored saavad esimest korda Eestis omandada professionaalse konstaabli hariduse. Tavaprogrammi
järgi õppida soovivatel kadettidel hakkab
koolitöö pihta veebruaris.
Lisateavet politseikoolis õppimisest annavad Valgas Tõnu Kürsa tel 68 108 ja Ene
Hinn tel 68 125, Otepääl Aivar Pärli tel 55
650 ning Tõrvas Juhan Ilisson tel 33 260.
Huviline võib kiigata ka Eesti politsei võrgulehele www.pol.ee .

Otepää kultuurikeskuses algavad teisipäeviti kella 17.30-19
breiktantsu algkursused huvilistele vanuses 8-25 aastat.
Juhendaja Mairo Penk, info
055 975 327.

Võimlemisringid
alustavad taas
Juhendaja Urve Sarv lasteaias
Võrukael E ja K kell 19.
Juhendaja Miia Pallase suusakoolis T ja K kell 19 (esimene
kokkusaamine 6. oktoobril).
Juhendaja Ene Prans annab
infot huvitatutele.

Pühajärve põhikoolil
uus õpilastööde
almanahh
17. septembril toimus Pühajärve põhikooli ja haridusseltsi poolt väljaantud almanahhi
4. väljaande presentatsioon.
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SPORT
25. Visu sügis avas murdmaasuusatajate sügishooaja
Auväärse verstapostini jõudnud
võistlus tõi sel aastal Pärnumaale Jõulumäe tervisekeskusesse kokku 160 poissi ja 75 tüdrukut üle Eesti.
Rajad olid sel korral praktiliselt uued.
Kas raskemad või kergemad, see jäi iga
osaleja hinnata. Lisaks jooksule on Visu
auhinnavõistlusel aastaid selgitatud
paremaid ka suusarolleritel sõidus. Sel
aastal valmis 1,8 km pikkusele rollerirajale 700 m pikkune uus lõik, mida paljudel oli võimalik proovida ka suvistes
treeninglaagrites.
Valgamaad olid esindamas Oti-Audentese spordiklubi noored. Kokku osales
Otepäält 29 tüdrukut-poissi.
Jooksurajal saavutas tubli 3. koha Keidy Kütt. Suusarolleritel jõudsid esikolmikusse N12 klassis 1. Kristi Ilves, 2. Helen
Merilo, 3. Silja Kukk; M12 klassis 2. Karl
Laasik; 3. Marko Liiva; N14 klassis 1.
Triin Ojaste, 3. Signe Ilves; N16 klassis
3. Liis Kalda (kõik Karupesa Team´i liikmed) ja M14 klassis 3. Keio Kütt.
Meeldivaid üllatusi pakkusid mitmed
teisedki. Kindlasti innustas tubli esinemine veelgi agaramalt harjutama, et järgmistel jõuproovidel taas heameelt tunda.
Visu suusavabrik pakkus noortele suusatajatele väga soodsa hinnaga Exel firma suusakeppe. Kellel huvi, võib võtta
ühendust Visu suusavabrikuga telefonil
(044) 78 283.
Järgmine ning samuti juba aastaid korraldatav noorte suusatajate üritus toimub 27. septembril Tartus, kus selguvad
parimad Sügisrull’2003 osalejad. Traditsiooniline Tehvandi sügisjooks peetakse
laupäeval, 4. oktoobril algusega kell 12
Tehvandi suusastaadionil.
KALMER TRAMM

Esimesed tiitlid laskesuusatajate auhinnasalve
23.-24.augustil toimus Vastseliinas
Eesti meistrivõistluste I etapp suvises
laskejooksus. Vastseliina on Otepää kõrval Eestis teine koht, kus on spetsiaalselt laskesuusatamiseks kohandatud tiir. See on küll väiksem Otepää
omast, kuid hea reljeefi tõttu ja kohalike
entusiastide eestvedamisel saab seal
läbi viia heal tasemel võistlusi.
Võistlusala kogub järjest hoogu. Seekord ületas stardijoone 96 laskesuusatajat. Positiivne on, et järjest enam tahavad neiud seda spordiala tipptasemel
harrastada. Võrreldes eelmiste aastatega läheb laskesuustamises võistlustulle
üha rohkem naissoo esindajaid erinevatest vanuseklassidest.
Oti-Audentese spordiklubi noored esinesid võistlusel hästi. Ühisstardist tõid
võistlejad Otepääle kaks meistritiitlit:
M 13 vanuseklassis edastas teise koha
omanikku poole minutiga Magnar
Orasson, naisjuunioride meistriks tuli
Aili Popp.
Esimesel võistluspäeval olid kavas
sprindidistantsid, kus möödalaskude
eest tuli läbida trahviringe. Tihedas
heitluses M 13 klassis olid Robi Männiste ja Taavi Lassmann vastavalt neljas ja viies. N 13 klassis võistles pronksmedali vääriliselt Grete-Ann Tadolder.
Juunioridest saavutasid Aili Popp ja
Triin Peips vastavalt teise ja kolmanda
koha.
Teisel päeval olid kavas võistlused
ühisstardist, mis nõuavad just laskmisel
võistlejalt sprindiga võrreldes märksa
suuremat pingetaluvust. Tänu heale
jooksule lõpetasid M 13 esikuuiku Robi
Männiste ja Andreas Nigol. Hea laskmine kindlustas Lilian Leetsile N 13
klass pronksmedali ning Timo Tigasele
M 15 klassis tubli neljanda koha. Hästi
esines veel Triin Peips N 21 klassis, saavutades kolmanda koha.
Vastseliina võistlused näitasid, et tihedas konkurentsis on pjedestaalile võimalik jõuda vaid tänu headele laskmistulemustele. Oti-Audentese noorsportlased on
koduseinte toetusel valmis ka teisel
etapil võimetekohaselt esinema.
RITA ARIK,
Zahkna Team’i pressiesindaja

25. september 2003

Parima animafilmi autoriteks
Otepää valla poisid
INTERVJUU, küsitles Ly Aunapu

Roland Seer lõpetas kevadel
Pühajärve põhikooli ja õpib Tartu kunstikoolis.
Tänavused Theodor Lutsu filmipäevad Palamusel olid Otepää
poiste jaoks üliedukad – Joosep
Kõivistiku ja Roland Seeri «Surma kõrb» pälvis parima animafilmi tiitli.
Mis ajendas võistlusest osa võtma?
Film oli tehtud juba eelmisel aastal oma
lõbuks. Kahekesi arendasime ideed ühe filmi järgi edasi. Läksime Nõunis kinobussi ja
näitasime oma multifilmi. Nad monteerisid
natuke ja soovitasid meil minna Palamusele filmipäevadele.
Mis on teie filmi «Surma kõrb» sisuks?
See räägib ühest mehest, kes kõnnib ringi
ja otsib kõrbest vett. Lõpp on õnnelik.
Kui kaua läks ettevalmistusteks aega
ning kaua filmimine kestis?
Nädal valmistasime ette ning kaks päeva filmisime.
Milline oli võtteplats ning milliseid
abivahendeid kasutasite?
Tegime liivakasti, panime valgustid ning
hakkasime kaadri kaupa filmima. Nukud
tegime plastiliinist. Multifilm kestis kokku
6 minutit. Taustamuusikaks oli Cannibal
Corpse.

Joosep Kõivistik õpib Otepää
gümnaasiumi 8. klassis.
Oli see teie esimene animafilm või olete
varemgi sellega tegelenud?
Varem oleme ka teinud päris mitu filmi,
kuid see oli esimene kõige parem.
Pälvisite parima animafilmi tiitli. Kui
tähtsaks seda saavutust peate?
See innustas, hakkasime uusi asju tegema. Praegugi on käsil üks projekt.
Kuidas hindate Eesti animafilmi taset?
Tase on väga kõrge. Konkurents on suur,
seepärast olimegi võidu üle üllatunud. See
oli küll amatöörfilmivõistlus, kuid filmid
olid väga professionaalselt tehtud.
Milline peaks teie arust olema üks professionaalne animafilm?
Statiiv peab olema hea. Samuti on idee
väga tähtis. Kvaliteetsed abivahendid ja
taustamuusika. Film peab olema vaadatav.
Millised on tulevikuplaanid?
Täpselt veel ei tea, aga tahaksime filmidega tegeleda. Kindlasti võtame filmipäevadest osa ka järgmisel aastal.
Mida soovitaksite neile, kes tahaksid
samuti animafilmi teha?
Vaadake neid multifilme, mis teile meeldivad ja proovige järele teha. Hea kujutlusvõime peab olema.

Otepää gümnaasiumi lõpetajad
saavad hakkama
On alanud uus kooliaasta. Paljudele
meist on koolitee endine, samas suunas
kiirustavad inimesedki on samad. Vastutulevad autod on samad.
Kevadel gümnaasiumi lõpetanutele on
uus aasta toonud kaasa lahkumise kodust
ja sõpradest, ees on palju tundmatut. Nüüd
on ometi võimalik hinnata, kas gümnaasiumiõpilase elu on kõige raskem maailmas.
Otepää noorte edasiõppimisvõimalused
sõltuvad paljudest asjaoludest, kuid määravaks saavad riigieksamite tulemused. Kui
põhikooli lõpetajad teevad meie koolis valiku B klassi kasuks, on nad sellega teadvustanud soovi õppida kõiki põhiaineid põhjalikumalt, et kindlustada endale pääs kõrgkooli.
2003. a 12. b lõpetajate riigieksamite tulemused on enamuses ainetes kaugelt üle
vabariigi keskmise ja võrreldavad teeninduspiirkonnata koolide keskmisega. Bioloogia, ajaloo, saksa keele ja ühiskonnaõpetuse
tulemused ületavad ka viimase keskmise.
Seega on ootuspärane lõpetajate edu kõrgkoolidesse sissesaamisel: 29 lõpetajast 18
õpivad kõrgkoolides ja 8 ametikoolides.
Möödunud õppeaastal 12. a klassis õppinute motiveeritus oli väga erinev. Kooli ainsa hõbemedali sai samast klassist Kaija
Kalvet. Selle klassi lõpetanute riigieksamite tulemused ei võimaldanud kõigile
sissesaamist mistahes kõrgkooli, kuid oldi
realistid ja jätkati õpinguid soovitud alal
ametikoolis. 23 lõpetajast 12 õpivad praegu
ametikoolides ja 8 kõrgkoolides.

OG lõpetanutest mitmed tegid kolm aastat
tagasi valiku A klassi kasuks seetõttu, et
tahtsid kindlasti õppida turismi. Nüüd, kui
esimene grupp turismialast eelkutseõpet
saanud noori on kooli lõpetanud, julgen väita, et toonane otsus rühm avada oli õige. See
sai võimalikuks tänu heale koostööle Valgamaa kutseõppekeskusega, sest õppetöö
toimub nende õppekava alusel ja viiakse läbi
kutseõpetajate poolt. Vaeva näinud gümnaasiumiõpilase konkreetne kasu on Valgamaa
KHK tunnistus, mis võimaldab pärast gümnaasiumi jätkata õpinguid turismierialal
ametikooli II kursusel. Nii tegid 4 noort, kes
nüüd õpivad sama ala Valgamaa või Võrumaa KHK. Kogemus on olnud sedavõrd
positiivne, et 1. septembril alustas uus 10.
klasside rühm turismi aluste õppimist.
Loodame, et sellest on kasu nii noortele endile
kui ka turismi arengule Otepääl.
OG ja Valgamaa KHK head koostööd tunnustas augustis meie kooli külastanud
haridusminister Toivo Maimets, kellele tutvustasime meie senist kogemust ja arutasime
kutseõppe võimalikke arenguteid Otepääl.
Eelkutseõpe on muutumas üha populaarsemaks ja kindlasti on sellel perspektiivi, sest
tavalise keskpärase lõputunnistusega noored
tööturul ei konkureeri. Kooli ja kodu ülesanne
on noori võimalikult hästi ette valmistada elus
toime tulema, vähemalt oma võimeid ja oskusi reaalselt hindama ning sellest tulenevalt
plaane seadma. Huvitavat kooliteed kõigile!
RIINA RAJA,
Otepää gümnaasiumi direktor

SÜNNIPÄEVAD
Elviira-Marie Vähi Otepää
Adele Kink Otepää
Linda Jõesaar Mäelooga
Leida Tipka Kibena
Elfriide Eino Otepää
Helmi Lentso Plika
Alide Karu Nõuni
Õie Mehine Otepää
Hilda Kase Atra
Elvi Künnapuu Plika
Ella Kikkas Otepää
Anastasia Malõševa Otepää
Elmar Piho Kastolatsi
Heldela Pihl Urmi
Endla Kirk Puka
Helma Taukar Otepää
Veera Kokkonen Puka
Ester Mägi Nüpli
Aino Talv Vana-Otepää
Salme Toom Neeruti
August Johansoo Sihva
Erna Urm Otepää
Lehta Kadakas Nõuni
Paul Hellenurme Otepää
Olev Sisask Sihva
Laine Ilves Räbi
Tehvania Kõiv Vidrike
Õie Suurkask Sihva
Kark Kiivit Kuigatsi
Leida Milvek Purtsi
Aino Aart Otepää
Aino Eensoo Sihva
Hilda Kasemets Raudsepa
Edgar Koosapoeg Otepää
Maria Koosapoeg Otepää
Salme Tens Otepää
August Lätte Kähri
Lidia Peterson Puka
Janis Beitelis Otepää
Hilja Kritt Tõutsi
Johannes Nagel Otepää
Kalju Roosaar Pilkuse
Leonhard Täär Vidrike
Olga Uulits Sihva
Laine Brikker Komsi
Lembit Kattai Otepää
Linda Remmer Pühajärve
Ants Kukk Neeruti
Selma Lõhmus Ruuna
Lembit Pallon Pedaste
Kalju Vahtrus Palamuste
Adele Kull Otepää
Õie Kutsar Pedajamäe
Tiio Haljasmäe Arula
Eha Talvik Otepää
Aino Tõld Otepää
Elsa Reidolf Lutike
Silvia Tiks Kassiratta
Viivi Sepp Nõuni
Aksel Aug Kibena
Helgi Krimses Otepää
Elvi Pärli Otepää
Malle Heitur Päidla
Kalev Treial Kähri
Aita Liuhka Astuvere
Helmut Karo Otepää
Vello Kuus Otepää
Rein Megel Sihva
Kalju Must Otepää
Luule Sarap Otepää
Enn Mõistus Nõuni
Maie Smit Lutike
Aino Kase Kolli
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UKU TALVAR 21. august
ALEKS-SANDER VISNAPUU 2. sept
ERIKA MAIDE 8. september
ELIISE RINGVEE 8. september
SIGNE SEMSUGOV 10. september
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Väljapääs on alati olemas

TEATED
Eksliibriseklubi
koosolek
Otepää eksliibriseklubi koguneb
täna kell 19 kultuurikeskuses.

Aakre raamatukogu
lahtiolekuajad
Alates 1. oktoobrist on Aakre
raamatukogu avatud esmaspäeviti 11-18, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell
11-17 ja reedeti kell 9-14.

Puka keskkool saab
235aastaseks
Puka keskkooli 235. astapäeva
tähistamine toimub laupäeval,
25. oktoobril algusega kell 17
koolimajas.
Osalustasu 100 krooni ja
annetused kooli lipu heaks saata 10202000583001, selgituseks lisada märgusõna
«vilistlane». Info tel 051 62 113.

Otepää gümnaasiumi
eelklass alustab tööd
1. oktoobril kell 12 ootame
uue koolihoone II korrusele
ruumi 207 neid lapsi, kes ei käi
lasteaias ja alustavad kooliteed 2004. aasta sügisel.
Otepää gümnaasiumi eelklassi õpetaja on Ene Raak.

Pühajärve põhikooli
eelklass alustab tööd
Eelkooli lastevanemate koosolek toimub 2. oktoobril kell
17.30. Eelkool toimub sellel
õppeaastal esmaspäeviti, esimene kokkusaamine on 6.
oktoobril.

Otepää gümnaasium
ootab lapsevanemaid
29. oktoobril kell 18 esineb
Otepää gümnaasiumis Toivo
Niiberg, keda tuntakse kui
köitvat lektorit ja koolielu
tundvat praktikut. Ta suudab
tuua näiteid igapäevaelust
ning anda soovitusi lastega
toimetulekuks.
Laste õpetamine on eelkõige
kooli ülesanne, kasvatamine on
meie kõigi missioon. Oleme
püüdnud lastevanematele
koolituste kaudu abi pakkuda
eelkõige kasvatusküsimustes.
Lapsevanemate jätkuva huvi
korral kavandame pikemat
esinemiste tsüklit igaks koolivaheajaks.

Pähklikese mängukool
ja beebikool

Anneli Kompus,
Otepää
gümnaasiumi
psühholoog

Sündisin 1961. aastal Võrumaal, olen abielus ja peres kasvab kolm last.
Mind on alati huvitanud
küsimused – mis toimub inimeste sisemaailmas, kuidas me
tajume ennast ja teisi, miks
oleme just sellised nagu oleme
ning miks käitume sageli eneselegi ootamatult?
Ilmselt nendest küsimustest
ajendatuna saidki alguse minu
psühholoogiaõpingud. Ja praegu
õpingi ma Avatud Ülikooli III
kursuse bakalaureuseõppes. Nii
et olen sellises õnnelikus olukorras, kus saan teoreetiliselt õpitu
kohe praktikasse rakendada.
Asudes tööle Otepää gümaa-

siumisse, alustasin sellest, et
käisin läbi kõik klassid, tutvustasin ennast. Kui küsisin õpilastelt, millega psühholoog nende arvates tegeleb, sain ka vastuseks:
«Hulludega!».
Kahjuks mõtlevad veel paljud
täiskasvanudki samalaadselt
(õnneks nende inimeste arv
väheneb pidevalt). Kuid kas inimene on siis tõesti hull, kui ta
tuleb psühholoogi juurde? Mina
ütleksin vastupidi – ta on just
väga tark, et oskab näha oma
probleeme, oskab endale tunnistada, et on jõudnud ummikusse,
tahab midagi muuta ja teab, kelle poole pöörduda abi saamiseks.
On ka selliseid arvamusi, et tulen korraks läbi ja kohe-kohe
saab kõik korda. Aga ei ole ühegi
psühholoogi tagataskus retsepti,
mis õnnetuste jada kohe katkestaks ja inimese õnnelikuks teeks.
Teraapia on enamasti pikem
protsess ja ühest seansist ei piisa. On ju probleeme, mis tulevad
lapsepõlvest kaasa ja mõelge, kui
inimene on seda endas aastakümneid kandnud, siis on ju
mõeldamatu, et sellest koormast
päevapealt lahti saab.
Tänapäeva inimesed elavad
väga stressirohket elu. Lastel on
koolistress, täiskasvanutel
tööstress ja üpris palju on ka
kodustressi. Mõõdukas koguses
stress ei too endaga kaasa negatiivseid tagajärgi, küll aga peaks
inimestes säilima arusaam, et
kehtib teatud piir, millest alates
on mõistlik siiski abi otsida. See

Rahvakooli asukoht : Pühajärve põhikool, 67 301 Sihva , tel. 68 555
ÕPETUS ALGAB

KURSUSED SÜGISSEMESTRIL

1. oktoobril 2003 sügissemestril;12 nädalat
5. jaanuaril 2004 kevadsemestril;12
nädalat

Inglise keel

Registreerida võib telefonil (076) 68 555
septembrikuu jooksul või kohapeal 1.okt.
kell 18. Ka kevadsemestrile tuleb eelnevalt registreeruda.

õpetaja Ene Kelder, vanemõpetaja.
Algajatele 25 tundi: kursus on suuline
keeleõpe, mille käigus kasutatakse
Ameerika keeleõppe kogemust.
Edasijõudnutele 50 tundi: lugemine,
kirjutamine, vestlused, grammatika.
Teeninduskeel ja ärikiri.

ÕPPIMISEST

Keraamika 60 tundi

Meie eesmärkideks on elukestev õpe ja
toimetuleku saavutamisele kaasaaitamine tänapäeva muutuvas ühiskonnas. Rahvakoolis võivad õppida kõik
soovijad, vanusepiire või sisseastumiskatseid ei ole.

õpetaja Priit Allas, L‘istituto Statale
d.Artes per la Ceramica Italia.
Algõpe: madalreljeef, colombiina tehnikad, vormiõpetus, terrocotta, klaasivitraaþide sulatamine, pitskeraamika,
plaadimaal, angoobimine
Edasijõudnutele: majoolikamaal, terraglia, töö kederpingil, tempeltehnikad,
disain interjööris – kellad ja valgustid,
marmoriseerimine, kipsvormid

KURSUSTELE REGISTREERIMINE

ÕPPEMAKSUD
Õppemaksud sõltuvad kursusest. Nende
suurus määratakse tundide arvu järgi.
Mõnedele kursustele lisanduvad materjalide tasud (keraamika, siidimaal)

NB!

Vaata Maailma
kursuste ajad

· õpilaste miinimumarv on 8 õppurit kursusel, õppetunni pikkus 45 minutit

9.-10. oktoober kell 17
23.-24. oktoober kell 17
6.-7. november kell 17
Registreerimine tel 050 44 916

ÕPPEAASTA LõPETAMINE

Üldkoosolek ja mihklipäeva koosviibimine toimub 27. septembril
kell 15 Otepää gümnaasiumi
sööklas.Päevakord: esimehe ja juhatuse valimised, aruanne.
Palume kindlasti osa võtta.

· kursusemaksud tasutakse registreerimise põhjal
· maksta saab nii sularahas kui ka arvega. Materjalimaksud tasutakse õpetajale
sularahas
· õppemaksust ei vabastata kedagi ega
tehta ka hinnaalandusi
· poole kursuse pealt juurdetulnu tasub
kogumaksumuse
· kursusemaksu ei tagastata, kui õppija
jätab kursuse pooleli
· kursusemaks katab antava õpetuse.
Õppijad hangivad ise vahendid ja muu
materjali.

MUUD KURSUSTE KOHTA

Meie kool omab litsentsi koolituse läbiviimiseks ja see annab õiguse välja anda
tunnistus kursuse lõpetamise kohta.

Kevadiste kokkuvõtete tegemine ja
tunnistuste väljastamine toimub
1.04.2004 kell 18 Pühajärve koolis.
T E R E

Arvutikursus 60 tundi
õpetaja Peeter Kangur, Magister scientiarum.
Arvuti kasutamine ja failihaldus. Tekstitöötlus. Tabeltöötlus.

Projekti koostamise kursus
tundi

30

õpetaja Ene-Mall Vernik-Tuubel, psühholoogiakandidaat.
Koolitluse suunitlus on praktiline. Loengutele lisatakse rühmatööd, diskussioonid, individuaalsed konsultatsioonid, retsensioonid valminud projektidele.

Giidide koolituskursus
kogumaht 240 tundi
õpetajad Ene Kelder ja Ene Pooland ning
Otepää Looduspark: Ajalugu ja piirkonna
vaatamisväärsused, geograafia ja huvipakkuvad objektid, jalgrajad, suusarajad,
õpperajad; Ekskursioonijuhtimise metoodika; Praktilised käigud looduses;
Lõputöö kirjutamine; Keeleõpe; Kursus
jaguneb kahele aastale.

Siidimaal
õpetaja Ave Kruusma
Kursus algab kevadsemestril.

T U L E M A S T

ENE-MALL VERNIK-TUUBEL
Pühajärve Haridusseltsi juhatuse esimees

Õ P P I M A!
ENE KELDER
Kursuste juhataja

selliseid sündmusi, kus nad teavad või tunnevad, et saavad
hakkama ja on tulemustega rahul. Samamoodi toimib negatiivne ring: negatiivse meelelaadiga inimesed otsivad samasuguseid tundeid. Näiteks depressiivne inimene, keda iseloomustab
lootusetus, rahulolematus ning
kõrge enesetapurisk (on ju need
vastandid õnne-dimensioonile)
kannab tumedaid riideid, otsib
endaga harmoniseeruvat keskkonda (nt. raamatutest, muusikast, filmidest), ta ei taha palju
suhelda ja siis ta teebki ainult
neid asju, mis kinnitavad tema
tuju veelgi. Tekib nõiaring, mis
kordub ja kordub ja millest näib,
et väljapääsu polegi. On küll väljapääs ja eelkõige peitub see inimese enda tahtmises.
Mulle meeldib väga see näide,
kuidas näevad pooleldi täidetud
veiniklaasi optimist ja pessimist:
optimist – näe, klaas on veel
pooltäis; pessimist – näe, klaas
on juba pooltühi.
Inimestele on omane püüe
järjest parema ja täiuslikuma
poole, olgu siis eesmärgiks karjäär, uus kodu või üldse parem
elu. Selle varjus kipume unustama, et ka seni saavutatu on väärtuslik ning mõnikord võiks aja
maha võtta ja nautida lihtsalt
seda, kuhu hetkel jõudnud oleme.
Me ei pea olema täiuslikud.
Igal inimesel on õigus olla see,
kes ta on. Igal inimesel on õigus
olla õnnelik.

KULTUURIINFO

PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTSI RAHVAKOOL

Mängukool alustab taas tööd
alates 2. oktoobrist. Ootame
koduseid lapsi vanuses 1,5-5
aastat igal neljapäeval kell 1113 koos vanematega lasteaeda
Pähklike. Hakkame koos laulma, joonistama, meisterdama
ja võimlema. Juhendajateks
lasteaia õpetajad.
Pähklikese beebikool (alates
3. elukuust) alustab 7. oktoobrist. Hakkame koos käima igal
teisipäeval kell 11-12.30.
Juhendajaks muusikaõpetaja
Varju Teder.
Info telefonil 55 363.

Invaühingu liikmetele

piir on tavaliselt seal, kus inimene ei saa hakkama lähedaste
ja tööga, kui ta viibib pidevas rahulolematuses, kus kimbutama
hakkavad haigused ja kaduma
kipub vaimne tasakaal.
Sageli on inimestel tavaks
jagada endid kaheks: õnnelikeks
ja õnnetuteks inimesteks. Ühed
on need, kellel elus kõik õnnestub,
kellel näib kõik olemas olevat,
mida inimhing ihaldada oskab;
teised on aga nö elu hammasrataste vahele jäänud, kellele
saavad osaks vaid ebaõnnestumised.
Psühholoogid on oma uuringutes leidnud, et üheks inimeste
seesmiseks omaduseks, mis
mõjutab õnne- või õnnetusetunnet, on see, kuivõrd inimene kogeb
oma elus positiivseid ja negatiivseid emotsioone ehk milline on
tema meeleolu põhilaad. Meelelaadi määrab ära see, kas inimese elus domineerivad positiivsed
või negatiivsed tunded. Kuidas
ära tunda, milline on inimese
põhiline meelelaad? Sellele
küsimuse vastamiseks piisab
üsna lihtsatest tähelepanekutest:
näiteks enda puhul saame me
jälgida, kas märkame enda ümber ja enda seeski pigem head kui
halba, kui juhtub mingisugune õnnetus või aps, kas võtame seda
siis kui «karistust» või kui võimalust õppimiseks.
Kui rääkida positiivsest sündmuste kordumise ringist, siis
võiks arvata, et inimesed, kes on
õnnelikud, valivad enda jaoks
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1. okt kell 14 Otepää kultuurikeskuses Otepää
valla memme-taadi valimine, eakate päeva
tähistamine
2. okt kell 14 Otepää kultuurikeskuses Otepää
gümnaasiumi lasteteater «Unistuste maa»
2. okt Otepää kultuurikeskuses Prantsuse actionkomöödia «Takso 3»
3. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Hea Story
3. okt Setantas ansambel Tantsuretro
4. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
4. okt Setantas ansambel Nööp
9. okt Otepää kultuurikeskuses USA action
komöödia «Charlie inglid: täie rauaga», Carmen Diaz, Demi Moore
10. okt kell 16 Otepää noortekeskuses projekti
«Vaata mind» rabamatk Meenikunno rabasse
10.okt kell 20 Otepää kultuurikeskuses õpetajate päeva kontsert-aktus, esineb Kait Tamra
10. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
10. okt Setantas ansambel Tantsuretro
11. okt Setantas ansambel Kaabu
11. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Dolores
17. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
17. okt Setantas ansambel Tantsuretro
18. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Hea Story
18. okt Setantas ansambel Reliikvia
18. okt kell 13 Otepää kultuurikeskuses Viljandi lasteteater Sipsik
24. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
24. okt Setantas ansambel Tantsuretro
25. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Kolmen
25. okt Setantas ansambel Midagi Head
30. okt kell 16 Otepää muusikakoolis «Võta
sõber kaasa»
30. okt kell 14 Otepää noortekeskuses «Linnamäng Otepääl»
31. okt kell 19-22.45 Otepää noortekeskuses
Halloween´i stiilipidu noortele (diskor Keena)
31. okt kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ansambel Hea Story
31. okt Setantas ansambel Tantsuretro
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
1. Toimus Otepää valla eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra II lugemine. Menetluses oleva eelnõuga on võimalik
tutvuda Otepää valla koduleheküljel ja vallavalitsuse kantseleis.
2. Valga maavanem on teinud
7.07.2003 ettepaneku tühistada
Otepää vallavolikogu 22.05.2003
otsus nr 1-4-28. Kuulanud ära
ettekandja A. Mangluse selgitused ja volikogu liikmete arvamused ning arvestades sellega, et
ürituse korraldaja BDG Kontsert
OÜ täitis looduspargi poolt esitatud nõuded ning looduspargi
valitseja poolt ei edastatud vallale haldusakti ürituse mittekooskõlastamise kohta, ei ole vajalik volikogu otsust ümber vaadata.
3. Otsustati moodustada Otepää
valla põhimääruse ja reglemendi
muudatuste ettevalmistamiseks
komisjon koosseisus Jaanus
Barkala, Aivar Nigol, Ants Manglus, Jaanus Raidal, Jüri Kork ja
Mati Salundi.

Otepää vallavalitsuses
1. Väljastati projekteerimistingimused ASile Eesti Energia järgnevate objektide projekteerimiseks: Märdi ja Pilkuse
külas R. Vältoni suvekodu väliselektrivarustus; Kaurutootsi
külas I. Tiido liitumisühendus,
Kääriku külas A. Kase liitumisühendus.
2. Väljastati projekteerimistingimused: Pedajamäe külas A.
Vähi elamu rekonstrueerimiseks;
Palupera tee 33 Ü. JärvekülgLuoma elamu rekonstrueerimiseks; Nüpli külas M. Kikkase
elamu rekonstrueerimiseks;
Nüpli külas M. Linnamäe puurkaevu projekteerimiseks.
3. Väljastati ehitusluba: N. Punnarile Munamäe tn 22 elamu rekonstrueerimiseks; ASile Eesti
Energia JV Mõtsniku 10/04 kV
mastalajaama ja Piirispordi 10
kV haruliini ning T. Liiva liitu-

TEATED
misühenduse ehitamiseks; T.
Laksile Koolitare 25a elamu ehitamiseks; P. Tibbole Sihva külas
elamu ehitamiseks; Eesti Jehoova Tunnistajate Liidule Kopli tn
9 koosolekutesaali ehitamiseks;
ASile Sampo Liising Tehvandi tn
3 elamu ja majandushoone ehitamiseks, A. Virrole Sihva külas
elamu ehitamiseks; T. Kondile
Otepää külas elamu rekonstrueerimiseks.
4. Anti kasutusload: V. Meemale
Pargi tn 10 garaaþi ja majandushoone kasutamiseks; G. Kazantsevile Sihva külas lauda kasutamiseks; P. Toomasele Kääriku
külas suvila kasutamiseks; OÜle
Landberg Nüpli külas suusalifti
kasutamiseks; R. Õngele Otepää
külas elamu kasutamiseks, ASile
Saho Valga mnt 17 külalistemaja
kasutamiseks.
5. Väljastati kauplemisluba:
FIE Anu Jurkenile kasutatud
riiete jaemüügiks Munamäe tn 6
asuvas müügikohas; OÜle ReeDe
Villa tööstuskaupade jaemüügiks aadessil Pühajärve tee 3
ning FIE Reet Tiidole iluteenuste
osutamiseks.
6. Anti nõusolek ostueesõigusega erastamiseks:
Juta Sikule Pedajamäe külas elamu juurde kuuluv maa 0,7314 ha;
J. Mitile Sihva külas elamu juurde kuuluv maa 34,16 ha; N.
Massile ja J. Massile Pikk tn 9a
ehitise juurde kuuluv maa 601 m².
7. Algatati Pilkuse külas PilkuseTamme maaüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on
taotleda maaüksus munitsipaalomandisse.
8. Algatati Sihva külas Kooliranna maaüksuse detailplaneering,
mille eesmärgiks on taotleda
maaüksus munitsipaalomandisse.
9. Algatati Nüpli külas Ojamäe
kinnistu detailplaneering.
10. Anti nõusolek: Kääriku
külas Kaarmaidri katastriüksuse jagamiseks Kaarmaidri
katastriüksuseks pindalaga

Puka sügislaat
11.oktoobril algusega kell 8
Puka rahvamaja esisel platsil
Kell 20 Puka rahvamajas puhkeõhtu,
esineb Vello Orumets

11,79 ha ja Ojakalda katastriüksuseks pindalaga 3,52 ha;
Koigu külas Klaasivabriku
katastriüksuse jagamiseks
Väike-Klaasivabriku katastriüksuseks pindalaga 5,35 ha ja
Klaasivabriku katastriüksuseks
pindalaga 6,75 ha ; Vidrike külas
Küüri katastriüksuse jagamiseks Köörimäe katastriüksuseks pindalaga 4,14 ha ja
Kööri katastriüksuseks pindalaga 6,29 ha; Pilkuse külas Trukise katastriüksuse jagamiseks
Orumäe katastriüksuseks pindalaga 4,78 ha ja Trukise katastriüksuseks pindalaga 25,65 ha.
11. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa
pindalaga 29,12 ha Vana-Otepää
külas V. Kurvele ja pindalaga
27,87 ha Kääriku külas H. Kutsarile.

Puka vallavolikogus
1. Toimus Puka valla arengukava arutelu.
2. Kinnitati eelarve muudatused.

Puka vallavalitsuses
1. Otsustati maksta toimetulekutoetust 28 taotlejale.
2. Kinnitati tagastamata jäänud
talumaade võõrandamisaegsed
makusmused ning määrati kompensatsioonid: Miita Raja, Hiie
Kirsimäe ja Heli Kiis endise
Lehe A-41 talumaade eest; Heldur Niedrais Kuigatsi külas tagastamata jäänud Kolga A-8
talu maade eest.
3. Maksti sünnitoetust kahele taotlejale kokku 2000 krooni ulatuses.
4. Maksti matusetoetust 1500
krooni ulatuses.
5. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Enn Kopli Rebaste külas Kingu maaüksus 12,41 ha.
6. Anti nõusolek vaba metsamaa
erastamiseks: OÜle Marja Talu
Meegaste külas maatükk nr 183
Päästjärve II, suurusega 12,0 ha;
Madis Milvekile Pühaste külas

maatükk 104 Matsi maaüksus,
suurusega 6,34 ha.
7. Toetati majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid
kokku 5000 krooni ulatuses.
8. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule Soontaga
külas asuv Priipalu kiriku
maaüksus suurusega 1,0 ha.
9. Väljastati kasutusluba: Erich
Ilvesele Prange külas asuva sauna kasutamiseks; Enn Kärsonile Komsi külas asuva majandushoone-elamu kasutamiseks.
10. Määrati hooldajad viiele
invaliidile.

Palupera vallavalitsuses
1. Nimetati Atra külas Ala-Oona
elamu juurde moodustatud maaala Ala-Oona maaüksuseks ja
anti nõusolek Tea Sikule maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.
2. Anti korraldus Palupera vallas
Päidla külas õigusvastaselt
võõrandatud Kukipää nr 13
kinnistu nr 2136 talu maade
tagastamiseks Endel Kasele,
Leo Kasele, Juhan Kasele ja
Leeni Keisile.
3. Anti korraldus Rudolf Raudsepale Muru maaüksuse 5,59 ha
maa-ala tagastamiseks ja 19,26
ha suuruse maa-ala erastamiseks.
4. Määrati Räbi külas kinnistu
11480 ebaseaduslikult võõrandatud hoonete ja vesiveski sisseseade eest kompensatsioon
Hendrik Haldmale.
5. Väljastati ehitusluba Eesti
Energia ASi Kagu-Eesti JVle
Kalev Orasele kuuluva LõunaRaiga kinnistule elektrivõrguga
liitumisühenduse väljaehitamiseks.
6. Tunnustati OÜ Fennomer
Palu-Veski külalistemaja vastavust kehtestatud kohustuslikele
nõuetele.
7. Määrati hooldajad kolmele
puudega inimesele.

OÜ Swimo Auto
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

Vallavara müügi oksjon
Otepää vallavalitsuse saalis toimub 14. oktoobril algusega
kell 10 vallavara müügi oksjon.
Suulisel enampakkumisel müüakse järgmised vahendid :
1. Tehnilise abi masin GAZ-52 alghinnaga 500 krooni
2. Veoauto GAZ-52
alghinnaga 2000 krooni
3. Digitaalne polaarplanimeeter alghinnaga 3000 krooni
4. Taimekaitseprits
alghinnaga 500 krooni
5. Traktor T-40 AM
alghinnaga 5000 krooni
• Oksjonist osavõtu registreerimisel esitada Eesti Vabariigis kehtiv pildiga isikut tõendav dokument, osavõtutasu
maksmist ja pakkumise tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele
olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid.
• Iga pakkumise osavõtutasu on 500 krooni ja tagatisraha
suurus 10% iga müügiobjekti alghinnast. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema makstud 14. oktoobriks 2003.a kella
10ks Otepää vallavalitsuse arveldusarvele nr 10202008200001
Eesti Ühispangas. Osavõtutasu ei tagastata. Sissemakstud
tagatisraha võetakse arvesse tasaarvestusena enampakkumise
võitja poolt müügihinna lõplikul tasumisel. Kogu ostuhind
kuulub tasumisele ostu-müügilepingu sõlmimisele eelnevaks
päevaks. Kõik ostu-müügilepingu sõlmimise ja omandi ülekandmisega seotud kulud kannab ostja.
• Tingimustega on võimalik tutvuda Otepää vallavalitsuses.
Lisainformatsiooni saamiseks ja objektidega tutvumiseks pöörduda telefonil (076) 55 581 Riho Karu poole.

Tel 052 55 545 või 54 255

TORDID
KRINGLID
SUUPISTED

Teie peolauale
Karupesa restoranist!
Iga sündmus on ainulaadne ning seepärast
kuulaksime kõigepealt ära Teie soovid.
Helistage meile ja me räägime kõigest lähemalt!
Tel (076) 61 500 Scandic Hotel Karupesa
Tehvandi 1 a, Otepää
e-mail: karupesa@scandic-hotels.ee

Uus hambaarst
Otepää
tervisekeskuses
Juba mõnda aega on Otepää
tervisekeskuses olnud probleemiks pikad hambaravi järjekorrad, mis tänavu kevadel
ulatusid juba kahe kuuni. Ravijärjekordade lühendamiseks
oleme pidanud läbirääkimisi
Kagu Haigekassaga, et saada
laste hambaravi jaoks lisaraha, ning võtnud tööle hambaarsti.
Hambaarst Helle Muruväli
alustab regulaarset vastuvõttu
6. oktoobrist. Tema vastuvõtule saab juba registreeruda
tervisekeskuse hambaravi telefonil (076) 68 565.
ANDRES ARIKE
SA Otepää Tervisekeskus

Pühajärve põhikooli
oktoobrikuu üritused
3. okt õpetajate päev, peotantsijate esinemine
8. okt Pühajärve lasteaia 10.
sünnipäev
16. okt kell 18 lastevanemate
üldkoosolek
22. okt teatrietendus algklassidele, pilet 15 kr
24. okt veerandilõpu ühisüritus «Liikumine»
24. okt disko 5.-9. klassidele

DETAILPLANEERINGUD
Palupera vald
16. septembril 2003 lõppes
Palupera vallavalitsuses avalik väljapanek Palupera puurkaevu maa-ala detailplaneeringu osas. Avaliku väljapaneku ajal täiendusi ega
parandusi ei tehtud.

Otepää vallas töös
olevad planeeringud:
Otepää vallavalitsuse 16.07.
2003 korraldusega nr 2-4/492 algatati Nüpli külas Vahtraoru
kinnistu detailplaneering. Planeeringu tellija on Aavo Puurits
ja planeeringu eesmärk on tiigi
rajamine, maa jagamine kaheks
ning uuele krundile ehitusõiguse
ala määramine. Vahtraoru kinnistu asub Valga mnt ääres
vahetult peale Munamäge.
Otepää vallavalitsuse 24.09.
2003 korraldusega algatati Nüpli külas Anso 8 kinnistu detailplaneering. Planeeringu tellija
on Selma Teesalu ja planeeringu eesmärk on tiigi rajamine,
maa jagamine elamumaaks ja
ärimaaks ning uutele kruntidele
ehitusõiguse ala määramine.
Anso 8 kinnistu asub Nüpli
külas Marguse oja ja Valga
maantee vahelisel alal.
Järgnevate planeeringute eesmärk on välja selgitada
katastriüksuse kruntideks jagamise võimalikkus, ehitusõiguse
ala määramine ning servituutide vajaduse väljaselgitamine.
Otepää
vallavalitsuse
04.06.03 korraldusega nr 2-4/
352 algatati Pedajamäe külas
kinnistu omaniku AS Eweco
Group avalduse alusel Tuulemäe kinnistu detailplaneering.
Maa-ala asub Pedajamäe külas
vastu linna piiri. Planeeringu ala
on 1,11 ha ja maa-ala soovitakse
jagada neljaks elamukrundiks.
Otepää
vallavalitsuse
17.09.03 korraldusega algatati
Nüpli külas Ojamäe kinnistu
detailplaneering. Planeeringu
tellija on Ülle Tikan. Planeeritav
maa-ala on 2,0 ha suurune, mida
soovitakse jagada neljaks elamukrundiks.
AIRE PRIKS,
Otepää valla maanõunik
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Otepää kinnisvara vastu
suur huvi
Lõuna-Eesti, sealhulgas ka Otepää on juba aastaid oma roheluse ning mõnusa miljööga inimesi ligi meelitanud.
Eelkõige puhkajate arvelt on kinnisvara hinnad Otepää piirkonnas viimase paari aastaga mitmekordistunud. Nii mõnedki puhkajad on võtnud nõuks siia omale «päris oma kodu»
soetada. Turism on tegelikult igati tervitatav, sest aitab omakorda kogu Otepää piirkonna arengule tervendavalt kaasa.
Lisaks puhkajatele mõjutab kinnisvaraturgu ka soodsate
laenuvõimaluste olemasolu. Selle abil saab ka kohalik elanik võimaluse oma kodu uuendada ning end mugavalt sisse
seada.
Korterite ning majade hinnad loomulikult erinevad, sõltudes nii asukoha kui ka elamispinna remondi tasemest. Heas
korras kesklinna korterite hinnatase küündib juba 250 000
JANEK MOROS –
kroonini. Mõned aastad tagasi võis sarnase elamispinna saaSinu maakler
da 150 000 krooni eest. Seega on hinnatõus olnud märgatav.
Otepääl. Arco Vara
Majade puhul mängib eelkõige rolli asukoht, maa suurus,
veekogu lähedus ning hoone seisukord.
Hinnavahemik jääb sõltuvalt asukohast ning tasemest 250 000 - 750 000 krooni vahele. Uute
majade puhul võib hind ulatuda isegi 1-1,5 miljoni kroonini.
Kuna linnas ja selle lähiümbruses on kinnisvara hinnatase kõrge, tuntakse huvi linnast ca 10km
kaugusel asuvate talude vastu, mis hetkel veel sõltuvalt majast võimalik 150 000 krooniga kätte
saada.
Fakt on see, et Otepää on ja jääb turismilinnaks ning see mõjutab omakorda ka jätkuvat kinnisvara hindade kasvu. Samas on mõistlik oma kodu eest pidevalt hoolt kanda, mis annab tulevikus
võimaluse selle eest ka vastavat hinda küsida. Hoiame üheskoos oma loodust ning keskkonda,
siis muutub kõik nagu iseenesest paremaks. Maaklerina olen alati nõu ja jõuga abiks kõiges kinnisvaraga seonduvas. Tuleb lihtsalt julgeda küsida.

Elamispind
1- toaline korter
2 - toaline korter
3 - 4 toaline korter
Uus maja
Maja  heas korras
Remonti vajav maja

Keskmine hind linnas
170 000.220 000.260 000.1 milj
550 000.400 000.-

Keskmine hind linna lähistel
150 000.180 000.Kuni 1 milj
500 000  700 000.Kuni 300 000.-

Koolitusluba nr 1954-HM

Info: MARIKA

Tule ja võta sõber kaasa, kursuse hind a 400 kr.

õp Ursula Erik
Koolitare 11
Oktoobrist alustavad
T 18.30 kõnelejad (kesktase) ja K 18.30 need, kes
on natuke õppinud.
Lõpetame enne jõule,
kevadel kursusi ei toimu.
75 min, 4x25.- või ühe korra kaupa 30.Info 55 500 õhtuti.

Tänavune sügis nõuab meie inimestelt lisaks euroliidu poolt- või vastuhääle andmisele valiku- ja otsustamisjulgust ka veel ühes iseenda
tulevikku puudutavas küsimuses: kas liituda II pensionisamba ehk kogumispensioni süsteemiga või mitte. Kui eelmisel aastal oli selleks
esimene võimalus ja seda kasutas üle 200 tuhande inimese, siis käesolev aasta on liitujate arvu tõstnud juba 300 tuhandeni.
Ilmselt on enamikule meist teada kogumispensioni idee: loovutades
2% oma brutopalgast ja saades riigi poolt juurde 4%, koguneb aastate
jooksul igale liitunule üsnagi arvestatav rahasumma, mis lisaks riiklikule pensionile võimaldab nautida rõõmsamat pensionipõlve kui
muidu.
Siinkohal tahaksingi teavitada lugejaid mõningatest nüanssidest,
mida ehk veel vähe rõhutatud on.
1) tähelepanu inimesed, kes te olete sündinud aastatel 1957-1961!
Ainult veel üks kuu – kuni 31.oktoobrini 2003.a. on teil võimalus otsustada, kas liituda II pensionisamba süsteemiga või mitte. Peale seda
tähtaega on teie jaoks «rong jäädavalt läinud», järgnevatel aastatel teile
enam valikuvõimalust ei anta. Kusjuures liituda võivad ka need inimesed, kes hetkel ei tööta.
2) ka FIE-del on võimalik esitada liitumisavaldus. Tõsi, niikaua, kui
tegutsetakse FIE-st ettevõtjana, kogumispensioni makset tasuda ei saa.
Kuid kunagi ei või teada, millal võib temani jõuda mõni hea tööpakkumine, millega avaneb koheselt ka võimalus II pensionisamba süsteemist
osa saada. Aga siis «ärgates» võib juba hilja olla.
3) alates 1983.a sündinud noored, kes sisenevad tööturule ja kelle
jaoks on kogumispensionisüsteem kohustuslik, peavad meeles pidama,
et kui te ei ole ise endale sobivat pensionifondi valinud, s.t. liitumisavaldust esitanud, teeb teie eest valiku riik ja seda ainult konservatiivse strateegiaga fondide hulgast, mis teadupärast pikajalise kogumisperioodi korral ei kasvata teie pensionisääste nii palju kui progressiivset valikut tehes.
Julgustan kõiki inimesi mõtlema oma tulevikule ja astuma läbi pangakontorist, kus 31.oktoobrini võtame vastu liitumisavaldusi, jagame
liitujatele kingitusi ja abistame professionaalse nõuga.

KAPP, tel 055 613 320

a

EAKATE PÄEVA
TÄHISTAMINE
kolmapäeval,
1.oktoobril kell 14
Otepää
kultuurikeskuses
• Muusikat pakuvad
Boris Lehtlaan ja Tiit
Saluveer

LEMBIT ASULA
28 VII 1928 - 30 VIII 2003

MARTIN BELOV
8. I 1972 - 30. VIII 2003

ENDLA MOROZOVA
4. III 1914 - 2. IX 2003

MARTA PARTS
ELGA SÕGEL

• Külaliseks on
sotsiaalminister
Marko Pomerants
• Kavas valla
memme-taadi
valimine

a

Ootame rohket
osavõttu!

Otepää postkontori endised ja
praegused töötajad.

Südamlik kaastunne Milvile
abikaasa

KALJU MÄGI
16. VI 1928 - 30. VIII 2003

surma puhul.

HEINO HÕRIMO

Endised töökaaslased
suusakooli päevilt

Info ja registreerumine:
tel (07) 339 990 või
052 13 743 Juunika Sellik

Saatus juhtis nõnda laeva,
et kõik pidi lõppema.

ANTS MITTI
mälestavad
4. surma-aastapäeval,
10. oktoobril
abikaasa, ema, poeg Ervin
perega ja poeg Kunnar.

Kurvaks jäi kodu, tühjaks jäi maja,
puhkama jäid Su töökad käed.

Meile väga kallist
Südamlik kaastunne
Kärolile

15. XI 1941 - 6. IX 2003

ISA

ALMA KAAR

surma puhul.

14. VII 1921 - 11. IX 2003

Lektor: Tiiu Toompuu, toitlustusspetsialist
Osavõtutasu: 750 krooni

20. XI 1925 - 18. IX 2003

mälestame endist töökaaslast, siiras kaastunne
omastele.

19. VII 1948 - 10. IX 2003

23. IV 1917 - 24. VIII 2003

SEENED oi
SEENED

LAENE MARANIK

VLADIMIR KAIDALOV
HERMANN-JOHANNES
SAUL

30. septembril kell 10-16 toimub
Scandic Hotel Karupesas
täiendkoolitus koos
praktikaga teemal:

Sõnad leina ei leevenda,
kaastunne valu ei vähenda,
oleme mõttes teiega...

1. XII 1916 - 13. IX 2003

20. II 1926 - 8. IX 2003

a

INGLISE KEEL
TÄISKASVANUTELE

Eesti Ühispanga Otepää kontori juhataja

Juba teist korda külastab Otepääd Milda Maria Trinskyte, et tutvustada Silva meele kontrolli meetodit. Selle õpetuse töötas välja Jose‘
Silva, et aidata oma lastel edukamalt nii koolis kui ka elus läbi lüüa.
See osutuski tõhusaks ja tema süsteem levis üle kogu maailma.
Enamik inimesi arendab ainult loogiliselt mõtlevat vasakut ajupoolkera ja jätab tohutud loomingulist potentsiaali omava parema ajupoolkera unarusse. See meetod õpetab sulle, kuidas paremat ajupoolt ergastada ja saavutada juurdepääs loovusele ja energiale. Silva meele kontrolli tehnikad aitavad sul tugevdada loomulikku intuitsiooni, leidmaks
keerulistes olukordades õigeid lahendusi; rakendada aju efektiivsemalt
ning panna ta ka uneajal enda kasuks tööle; vabaneda negatiivsetest
mõtetest ja suhtumistest; parandada suhteid perekonnaga, sõprade ja
äripartneritega.
Alateadvus on kui jäämägi. Kuid kahjuks kasutame me sellest ainult
veepealset osa. Kui suudame oma intellekti täies ulatuses tööle rakendada, võime teada saada väga palju enda sees peituvaid võimalusi. Julge
pealehakkamine on pool võitu!

Kursuse edukalt lõpetanuile väljastame lisaks esmaabi põhikursuse tunnistusele ka eurosertifikaadi, mis
annab Euroopa riikidesse õppima või tööle asumisel
õiguse EA kursust enam mitte läbida.

MTÜ Küti Mets korraldab
11. oktoobril Aakre rendijahipiirkonnas põdrajahi,
millest kutsub osa võtma
Purtsi, Rebaste, Plika,
Põru, Vaardi ja Soontaga külade maade omanikke ja
valdajaid.
Huvitatutel palume ühendust võtta Tõnu Uibopuuga:
(076) 70 646; 052 05 594 või
Kalev Brikkeriga: (076) 69
413; 051 64 931.

MAIRI TRUMSI,

Silva meele kontrolli meetod

EPR Valgamaa Selts korraldab laiapõhjalist elanike,
ametkondade töötajate ja mootorsõidukijuhtide
elupäästva esmaabi alast väljaõpet.
Esmaabi põhikursuse maht on 16 õppetundi, mis jaguneb kahele/kolmele päevale. Kursuse õpperühma suurus on 10 - 16 inimest ja toimub väljasõiduna
Otepääle.
Etteregistreerimine aadressil:
valgamaa@redcross.ee või (076) 43 856 või
052 57 250.

a

Kes peaks kiirustama liituma
II pensionisambaga?

Tasuline kursus Otepääl Saaremäe külalistemajas
10.-12. oktoobril

Eesti Punase Risti esmaabikursused

Aakres tuleb
põdrajaht

Rõõmsama pensionipõlve nimel

Pühajärve koolipere ja lasteaed

AAVO KIVIMAAD
22. IX 1953 - 3. X 2000
mälestavad 50. sünniaastapäeval
ja 3. surma-aastapäeval isa,
abikaasa, lapsed ja venna pere.
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TÖÖ

NB! Fiskars aiatööriistad sügistöödeks

Kuutsemäe
Puhkekeskus võtab

HÄID JÕULE ja RÕÕMSAT AASTAVAHETUST!

Valga põik 3
Otepää
Tel (076) 61 890

algavaks hooajaks tööle
teenindavat personali.
Kasuks tuleb eelnev
teenindusalane
töökogemus ja
võõrkeelte oskus.

• 13.-31. oktoobrini Husqvarna
mootorsae ostmisel
murutrimmer 323 C või 325 CX
ainult 1000.- (tavahinnad vastavalt
3690.- ja 4490.-)

ta
ssil:
e saa
aadre
Palum u s j a C V
st
tutvu
7402
pää 6
e
t
O
1
PK 2

- Kõik suvekaubad endiselt -5%
- Stihl mootorsaed alates 3990.-

• Hüdrovoolikute
valmistamine

TÖÖ
• Tööriided ja kindad

KARUPESA HOTELL
võtab tööle
administraator/portjee
ja kelner/ettekandja
Soovijail saata CV
7.oktoobriks aadressil:
Tehvandi 1a
Otepää 67406
märksõna «Konkurss»

• Fiskars aiatööriistad

ReeDe Villa ILUSALONG
Pühajärve tee 3

TÖÖ
Pühajärve
puhkekeskus
võtab tööle
portjee
ettekandja
koristaja
Info tel 65 500

R A A M AT U P I DA M I S T E E N U S

AVATUD: T – R
E ja L

9-21
9-14

Töötavad juuksurid:
ANNIKA SARIK ja RIINA LAKS
Info ja aegade tellimine
tel 63 606

Oktoobrikuus
igal õhtul kell 19-20
Oti pubi pakub taas
pävasööke ja -jooke!

HAPPY HOUR!
alkohoolsed joogid
kuni 50% odavamad

 väikefirmadele
 korteriühistutele
 FIEdele
Majanduskonsultatsioonid.
Tel 056 981 103
Tel/faks (07) 420 422

OSTAME

 igasugust metsamaterjali
 kasvavat metsa
 metsakinnistuid
 teeme metsa
ülestöötamise teenust
Huvi korral helista:
050 27 930

OSTAME

 metsamaterjali
 kasvavat metsa
 metsaga kinnistuid
 Pakkuda võib
ka kaitsealuseid ning
hüpoteegiga kinnistuid.
Asjaajamine kiire ja korrektne,
ei ole vahendajaid!
Täpsem info tel. 052 67 907

Pakun tööd tublile kokale, kes
aitaks peolaudu valmistada (tunnitöö, tasu kohe kätte). Tel 052 51 936.

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

OÜ Hage Puit ostab
Võru ja Tartu
saekaatris haava- ja
lepapalki soodsate
hindadega. Soovi
korral vedu meilt.
Info
Tartu tel. 052 230 42
Võru tel. 052 230 38
Müüa 3toal osaliselt remonditud
keskk. korter Otepääl, Keskuse 3,
3/3. Hind 225 000 kr.
M. Kallaste (043) 30 111; 050 33 745
www.vestman.ee
Müüa uted ja jäärad, hind
kokkuleppel. Tel 056 601 795.
Ostan kuivi lõhutud küttepuid. Tel
052 51 936.

 Ostame väikse maja Otepääl,
talu, metsamaad, järveäärse
krundi, palkmaja ja majutusasutuse
 Üürime 1- 4toalise korteri
Otepääl, büroopinna
GSM 051 58 137
Tel/Fax 076 63 700
e-mail: innavelt@hot.ee
www.hot.ee/OKV

Müüa Ford Sierra neli peaaegu uut
talverehvi koos velgedega R13
175x70. Tel (076) 61 767.
Müüa täisklaasist sauna- ja siseuksed, alates 1400,-.
Tel 053 443 234; (0) 6 555 252.
Ostame suures koguses lehtpuu
küttepuud (3m) ja küttepinde. Hind
soodne. Tel 051 03 800.

Kinnisvarafirma võtab müüki kinnisvara: (krundid,
majad, korterid, talumaad jne). Soovi korral võimalus
vahendada müüki välismaalastele.
Samas müüa:
• 2-toalised korterid Otepääl
• 3-toaline korter Vana-Otepääl
Kinnistud:
• Väikesel Munamäel
• Nüpli järve ääres
• Otepääl (koos maja ja kõrvalhoonetega)
• Suvilakrundid (kõik kommunikatsioonid, valve)
Info: 051 27 229 või (076) 61 805

Koolipoiss ostab akvaariumi.
Tel 055 697 176.
Müüa kasutamata Coca-cola
maastikuratas. Tel (076) 68 804.
Üürile anda 1 tuba eramajast. Tel
(076) 55 565.
Suverulli ajal kaotatud Mazda võtmed ja pult. Teadjal palun vaevatasu eest helistada tel 051 15 914.

Koppadega
kallur veab
kruusa jms
puistematerjali.
Tel 055 697 176

