
Nädala pärast tähistame 
sinimustvalge lipu pühit-
semise 120. aastapäeva. 

Eesti Vabariigi presidendi ettepa-
nekul on 2004. aasta kuulutatud 
lipu aastaks.

Ainult kümnendik maailma 
rahvuslippudest on vanemad kui 
100 aastat. Nende hulka kuulub 
ka Eesti sinimustvalge.
Sinimustvalge lipu saamislugu

17. septembril 1881 otsustas 
Eesti üliõpilasorganisatsioon va-
lida endale värvid. Protokoll mär-
gib: «Korporatsiooni nimeks jääb 
Vironia, värvid on esialgu kindlaks-
määratud sinine, must ja valge.»

26. märtsil 1884 valmis Karl 
August Hermanni abikaasa Paula 
kätetööna siidist trikoloor.

EÜSi vilistlane, Otepää pastor 
Burchard Sperlingk saatis seltsi 
liikmetele ja vilistlastele kutse tul-
la lippu pühitsema. Väljasõit algas 
Tartust 1884. a. 22. mai hommikul. 
Sõiduvahendiks oli suur toolvan-
ker, mille ees kaheksa hobust. 
Lipp oli peidetud vankrisse. Kuus 
kilomeetrit enne Otepääd (Kintsli 
kõrtsiruumis, H. M.) võeti lipp lahti 
ja pandi vankril lehvima. 23. mai 

õhtul toimus õpetajamaja saalis 
lipu pühitsemine. Lipu pühitse-
miskõne pidas Valga pastor Rudolf 
Kallas. Tseremoonia lõpul lõi EÜSi 
vanim asutajaliige H. Rosenthal 
lipuvardasse hõbedase naela.

Peale pühitsemist peideti lipp 
Taaralinnas ühte korterisse ning 
see jäi aastakümneteks EÜSi val-
dusesse.
Sinine ja must ja valge kaunista-
mas Eestimaad

1890. aastatel levis trikoloor ta-
gasihoidlikult. Avalikult ja kind-
lustundega toodi rahvusvärvid 
esimest korda välja 1905. a. sügisel 
toimunud demonstratsioonil Tar-
tus. Selle kajastus ajakirjanduses 
propageeris ohtrasti rahvuslikke 
värve. 

1917. a Veebruarirevolutsioon 
võimaldas kõikidel lippudel avali-
kult lehvida. 1917. a. märtsis toi-
mus Petrogradis eestlaste ulatuslik 
meeleavaldus, kus lehvis üle saja 
trikoloori.

Eesti Vabariigi väljakuulutamisel 
Tallinnas 24. veebruaril 1918. a. 
heisati trikoloor pangahoone katu-
sele, kus asus uue võimu ajutine 
keskus. 

1918.aasta 25. veebruari va-
rahommikul ilmusid 3. polgu 
ohvitserid Toompeale, et heisata 
lipp Pika Hermanni tippu. Kuna 
varda nöörid olid katki tõm-
matud, seoti lipp umbes poolde 
vardasse. 

Alanud Saksa okupatsiooni 
ajal võeti sinimustvalge lipp Pika 
Hermanni tornist maha ja heisati 
taas 1918. a 12. novembril, kui 
sakslased olid sunnitud Eestist 
lahkuma.

Eesti Vabariigi ajutise valitsuse 
määrusega 21. novembrist 1918 
kinnitati sinimustvalge lipp Eesti 
riigilipuna.

Vabadussõda tõstis trikoloori 
rahvuslipu osasse. Sinimustval-
get  peeti noore rahvusriigi ja 
sõjaväe loomulikeks värvideks.

1922. a 27. juulil võttis vabarii-
gi valitsus vastu Riigilipu seadu-
se. Seaduse 1. punkt määratles: 
«Eesti rahvuslipuks on taevasini-
ne (rukkikillesinine) – must – val-
ge lipp. Lipu laiud on ühelaiused. 
Lipu laiuse ja pikkuse vahekord 
on 7:11.»Põhiseadusesse fikseeriti 
lipp alles 1938. aastal kui riigiva-
nem K. Päts esitas Rahvuskogule 
uue põhiseaduse eelnõu, siis oli 
seal eraldi paragrahv riigilipu 
osas – «Eesti riigivärvideks on 
sinine, must ja valge».
Sinimustvalge lipp langetub

1940. aastal kehtestatud nõu-
kogude okupatsioon tõi ka uue 
lipu. Siiski ei toimunud lipu-
vahetus üleöö. Okupatsiooni 
algpäevadel jäid kasutusele nii 
punalipud kui ka rahvusvärvid. 
Lõplikult suruti trikoloor kõrvale 
pärast Eesti kuulutamist Nõuko-
gude Sotsialistlikuks Vabariigiks 
(21. juuli 1940).

Punalipud said lehvida kuni 
Saksamaa pealetungini Nõuko-

gude Liidule (22. juuni 1941). Triko-
loor heisati taas pärast Nõukogude 
vägede lahkumist. Tallinnas tõusis 
trikoloor Pika Hermanni torni 28. 
augustil 1941. a keskpäeval.

Trikoloor ei jäänud torni kauaks, 
peatselt ilmus selle kõrvale haakris-
ti lipp; kuid ka kaks lippu lehvisid 
koos lühikest aega, sest ainuõigus 
anti ikkagi vallutajate lipule.

1940. a juuli lõpul lõpetati EÜSi 
tegevus ning seltsi eestseisuse 
liikmed otsustasid päästa ajaloolise 
sinimustvalge lipu. 1934. aastal 
oli valmistatud esimese lipu dub-
likaat, mida hoiti EÜSi ruumes, 
kuna originaallipp paiknes Eesti 
Rahva Muuseumis. Seltsi esimehel 
Karl Aunal õnnestus seltsikaas-
lasest ERMi asedirektori Gustav 
Ränki kaasabil vahetada originaal-
lipp muuseumis dublikaadi vastu. 
Lipp asetati vasest valmistatud 
puuümbrisega kastikesse ja maeti 
16. augustil 1940 Viljandis 1,5 m 
sügavusele maa sisse.

1943. a otsustas Karl Aun kor-
raldada lipule uue peidupaiga. 
Muretseti teraskast, kuhu asetati 
lipp, EÜSile kingitud hõbekann, 
pitsat, koosolekute kell, trükised, 
fotod. Teraskast keevitati kinni, 

selle ümber pandi asbestkiht ja 
veel puukast. 1943. aasta 27. 
juulil peitis Karl Aun selle kasti 
oma kodutallu, ehitamisele tuleva 
korstnajala alla.

1944. a sügisel lahkus  Aun kodu-
maalt. Lipu ja muu peidetud süm-
boolika asukohta teadsid tema ja ta 
isa Aleksander, kes teatas sellest 
1944. a lõpul oma sugulasele Rudolf 
Korgile. 1950. a sunniti Aleksan-
der Aun kulakuks tunnistatuna 
kodunt, Põhja-Tartumaal Kõola 
külas asuvast Läänemardi talust 
lahkuma. Sinna asusid elama 
võõrad. Lipu peidukohta teadsid 
perekond Korgi liikmed, kes hoid-
sid aastakümneid saladust.

Sakslaste taandumissaginas 
Tallinnast otsustasid Eesti ohvit-
serid heisata 20. septembril 1944 
trikoloori. Järgmisel päeval anti 
korraldus heisata torni kaks lippu 
– trikoloor ja haakristilipp. 22. sep-
tembril jõudsid Tallinna nõukogude 
väed. Trikoloor asendus tornis taas 
punalipuga, mis kahjuks jäi sinna 
pikkadeks aastakümneteks.
Eesti kodule taas Eesti lipp

Uuel ärkamisajal tõusis rahvus-
lipp esimesena Võrus. 21. veebrua-
ril 1987. a mälestati Võru kalmistul 
Eesti Vabadussõjas langenuid. Seal 
osales üle 3000 inimese. Kui võimud 
püüdsid kogunenud rahvamassi 
laiali ajada, järgnes spontaanne 
rongkäik kalmistult kesklinna. 
Seal toimus uus miiting ja selle ajal 
toodi välja rahvuslipp, mis tõsteti 
inimeste peade kohale.

1988. aastast saab sinimustvalge 
tormilise võidukäigu aasta.

19. veebruaril 1989 ilmus leh-
tedes Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiuni seadlus Eesti iseseis-
vuspäeva väljakuulutamise kohta, 
kus märgiti: «Arvestades Eestimaa 
ajalugu ning lähtudes elanike, 
töökollektiivide ning ühiskondlike 
organisatsioonide ja liikumiste 
ettepanekutest – kuulutada 24. 
veebruar Eesti iseseisvuspäevaks. 
Heisata 24. veebruaril Eesti sini-
mustvalge rahvuslipp Toompeal 
Pika Hermanni torni.»

1989.a õnnestus Korkide perel 
Läänemardi talu tagasi saada 
Karl Auna omandisse. 1991. a 20. 
detsembril alustati talus kaeve-
töödega, kõik toimuv jäädvustati 
videolindile. Mitmetunnise töö järel 
tuligi vana korstnajala alt välja 
puukast ja selle seest omakorda 
teraskast peidusolnud hinnaliste 
reliikviatega. Kõik esemed olid 
heas korras.

1992. a 24. veebruaril andsid 
vennad Korgid oma talust leitud 
kasti koos selle sisuga üle prae-
gusele Eesti Üliõpilaste Seltsile. 
4. juunil 1884 Otepääl pühitsetud 
sinimustvalge lipp oli üles leitud 
ja Eesti rahvus- ja riigilipuna oma 
auväärsele kohale tõstetud.
Kasutatud allikad:
1. Küllo Arjakas «Värvid Eestimaa kohal», 
Vikerkaar 4/1988.
2. Artur Taska «Sini-must-valge 100 aastat», 
Tallinn 1992.

HEINO MÄGI
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Asutatud 
1932

Kaunistame Eesti kojad 
kolme koduvärviga

Rahvuslipu mälestustahvlid kinnitati 
kiriku esiküljele 2. juulil 1934 Eesti 
lipu pühitsemise 50. aastapäeval. 
Tahvlid laskis valmistada Eesti 
Üliõpilaste Selts kujur V.Melliku ka-
vandite järgi. Bareljeef kiriku pea-
sissekäigust vasakul (ülal pildil) ku-
jutab lipule tõotuse andmist 1884. 
aastal. Teine bareljeef peasissekäi-
gust paremal kujutab saabunud 
vabaduse ning ülesehitava töö 
sümbolina eesti perekonda, kes 
õnnelikult sammub sinimustvalge 
lipu all oma eluteed. Mälestustahv-
lid pühitsesid prof. Hugo Bernhard 
Rahamägi ning õpetaja Johannes 
Lauri. 
Nõukogude okupatsiooni ajal 
tahvlid lõhuti ning kaeti krohvi-
kihiga. 15. juulil 1989 pühitses 
peapiiskop Kuno Pajula taas oma 
kohale asetatud taastatud mäles-
tusbareljeefid.
Tänavuseks rahvuslipu 120. sün-
nipäevaks saavad juubelibareljee-
fid värskenduse ning pimedateks
õhtutundideks ka valgustuse. Samu-
ti on korrastatud kiriku ümber 
paiknevat kiviaeda. 

Vabariigi valitsus, 
Eesti Üliõpilaste Selts, 
Otepää vallavalitsus 
ja EELK Otepää Maar-
ja kogudus ootavad 
kõiki eestimaalasi 
4. juunil Otepääle 

Eesti lipu 120. 
aastapäeva 
pidustustele
11.00 avatakse kirik, võima-
lus vaadata 120 aasta vanust 
sinimustvalget lippu
11.30 EÜS esindajate rong-
käigu saabumine hobukaa-
rikutel
12.00 pidulik jumalateenistus 
kirikus
13.00 aktus kiriku ees
14.30 rahvapidu pastoraadi 
õuel
18.00 lastekoori Ellerhein 
kontsert kirikus

Kogu päeva on külastajatele 
avatud Eesti lipu muuseum 
EELK Otepää Maarja kogu-
duse pastoraadihoones

Info: Piret Pensa tel 5805 3775; 
765 5382

Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

Tähiseid sinimustvalge lipu teel
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Head inimesed!
Kutsume teid laupäeval, 29. 
mail kell 10 kirikut pesema. 
Kaasa võtta ämber, põranda 
pesemiseks sobiv hari ning hea 
tuju. Kirikumõisas pakutakse 
ka suppi.

Kirikuõpetaja 
JÜRI STEPANOV
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Maikuu algul teatas seitse 
aastat meie lehte trükki-
nud Levilehe trükikoja 

omanikfirma esindaja trükikoja 
päevapealsest likvideerimisest. 
Seetõttu oli OT toimetusel muret-
jooksmist-kauplemist küllaga, et 
järelejäänud väheste päevadega 
suuta lehe tootmisprotsess üm-
ber korraldada ning maikuu leht 
lubatud kuupäevaks lugejateni 
toimetada. Täna võime tõdeda, 
et Oteapää Teataja väljaandmine 
jätkub katkestusteta.

Lugeja ei märka kindlasti kõiki 
toimunud muutusi. Ja ega peagi.  
Lehe tootmisprotsess ja tehnilised 
vahendid on oluliselt kaasajastu-
nud – äsja OTle ostetud Adobe 
uusim küljendusprogramm ning 
korralik arvuti, uus trükikoda, 
uus trükifaili edastusmeetod... 

Selle kõige eest väärivad tänu 
ja tunnustust Otepää ja Palupera 
vallad, kes pingsale eelarvele vaa-
tamata lehe parema kvaliteedi ni-
mel lisaressursse leidsid. Oma osa 
on andnud ka reklaamitellijad. 
Vahemärkusena olgu mainitud, 
et kulutused toimetuseliikmetele 
jäävad eelmiste aastate tasemele. 
Tänulikud oleme ka valla IT-spet-
sile Toomas Vahruševile, kes kõik 
programmirakendused «käima 
jooksutas». Professionaalset nõu 
ja abi saime uue partneri, Kroon-
pressi trükikoja spetsialistidelt. 
Uues trükikojas saame ka kva-
liteetselt värvilehekülgi tegema 
hakata

Kroonpressis trükitud tänane 
leht valmis oluliselt kaasaegse-
mas keskkonnas: OT toimetuses 
kujundatud leheküljefailid rän-

dasid üle Interneti trükikotta, 
sealsest arvutist saadeti tööfailid 
otse trükiplaadiilmutusmasinasse 
ning mõne minuti möödudes võttis 
võimas ofsett-trükimasin pöörded 
üles ja söötis trükivärvist lõhna-
vad lehed tervet saali läbivale 
«karusellile», mille lõpus viima-
ses masinas lehed kokku loeti ja 
kilesse pakiti.

Täna varahommikul tõi leheauto 
nii Otepää Teataja kui Postimehe 
Tartust Otepää postkontorisse. 
Siin sorteerisid usinad kirjakand-
jad lehed postikottidesse ning tõid 
need, kes jalgrattal, kes uue valge 
postiautoga, vallarahva postkas-
tidesse.

Kuna jaanikuine lehe ilmumise 
päev satuks tänavu riigipühale, 
siis ilmub järgmine leht viie 
nädala pärast, 1. juulil ning 

peale põgusat suvepuhkust on 
ülejärgmise OT ilmumise aeg 
vahetult enne kooliaasta algust, 
26. augustil. 

Siinkohal ka meeldetuletus, et 
toimetusele peavad avaldata-
vad materjalid (sh kuulutused-
reklaamid) laekuma hiljemalt 
lehe ilmumisele eelneva näda-
la reedeks. Uues tootmisprotses-
sis pole toimetusel enam võimalik 
hilinejatele vastu tulla, sest sel 
juhul peaksime trükki hi-
linemise eest ise trah-
vi maksma hakkama. 
Kroonpressi trükikoda 
on suur, kallis ja hästi 
organiseeritud tootmi-
sega ning saab toimida 
vaid juhul, kui kõik 
osapooled kokkulepe-
test kinni peavad.

Toimetus ootab lehelugejailt 
jätkuvalt ettepanekuid vallalehe 
kohta. Parim viis kontaktivõtuks 
on e-post: teataja@otepaa.ee ning 
toimib ka tavaline kirjasaat-
mismeetod või kontakteerumine 
telefonitsi.

Otepää Teataja toimetus

Plangu võõpamisest kuuri ehituseni 

Trükk:Lipuväljak 13, 67405 Otepää 
765 5355  
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Aadress:
Telefon:
e-mail:

Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Järgmine Otepää 
Teataja ilmub 

 1. juulil

 

Otepää Teataja tänasest uues kuues

Kümnes Puka
valla päev  

Sellel aastal toimus juba tradit-
siooniks kujunenud Puka valla 
päev kümnendat korda. Hari-

likult on Puka valla üritustel sadanud 
vihma, seekord säras kevadpäike. Ilus 
ilm oli meelitanud laadale palju müü-
jaid, ostjaid ja vallapäeva üritustest 
osavõtjaid. Vallapäev algas laadaga, 
esimesed müüjad saabusid juba kell üks 
öösel, ostjad ilmusid kohale hommikul. 
Puka rahvamajas toimunud kontserta-
ktusel rääkis vallavanem Heikki Kadaja  
vallapäevade ajaloost, nende ellukutsu-
mise põhjustest ning soovis väljakujune-
nud traditsioonide jätkumist. Esinesid 
valla taidlejad.

Päev jätkus spordiüritusega. Tublid 
kalamehed olid  Jargo Jõesaar, Andry 
Tutk ja Riivo Tutk. Jalgrattakrossil olid 
võitjad nooremas vanusegrupis Karl 
Kadaja, Arvi Neemeste ja Alari Suun, 
vanemas rühmas Sten Tiidt ja Ivar 
Ilinkov, tüdrukutest Cärol Tutk. Puzzles 
võitis viieaastane Markus Gross, järg-
nesid Reijo Jõesaar ja Andry Tutk. 
Kanuusõidu parimad: Inger Zimmer ja 
Kaido Rebane, Mariliis Gross ja Indrek 
Kütt ning Piia Mekk ja Alari Suun. 
Puka  rammumeheks pärajati teist aas-
tat järjest Janar Mekk, teisele kohale 
jäi Heiki Liivat ja kolmandale Margus 
Savisaar. Auto vigursõidu võitis Janar 
Mekk, järgnesid Jarmo Mekk ja Inger 
Zimmer. Tänavakorvpallis oli tüdruku-
test parim võistkond koosseisus Janika 
Stets, Jane Priivits ja Mirja Sarapuu. 
Teisele kohale tulid Kersti Kangro, An-
neli Püüa, Aili Popp ja Sandra Oksaar, 
kolmandaks jäi võistkond koosseisus 
Teele Sarapuu, Teele Tiidt, Reesi Riis ja 
Maria Mekk. Poiste võistkonnad täna-
vakorvpallis: esimene Martin Markov, 
Aigar Kärgenberg, Mario Kleinson, 
teiseks jäid Miko Sarapuu, Argo Kald-
mäe, Arvo Kaldmäe ja Valmet Vaht, kol-
mandaks Willu Põldsepp, Tanel Juus, 
Karl Väikene ja Märt Kuvvas. Meeste 
tänavakorvpallis: esimesed Allan Kul-
jus, Marko Kosemets, Jaanus Teder ja 
Märt, teiseks Kaspar Songisepp, Martin 
Vihm, Taavi Kork, kolmandale kohale 
tulid Margus Savisaar, Riivo Ritsnik, 
Mihkel Luht, Karel Kattai. Vigurjalg-
pallis võitis võistkond JK Cassnova ja 
teiseks jäid Kalamehed. 

Puka vallavalitsuse tänu päeva edukal 
läbiviimisel kaasalöönud sponsorite-
le: Elva Tarbijate Ühistu, FIE Endel 
Leppund, AS Techne Töökoda, OÜ 
Rome TK, AS Bacula, AS Valga Gomab 
Mööbel, AS Jumek, FIE Endel Teder, 
Puka Naisselts. Valla päev lõppes Aakre 
rahvamajas sõnameister Margus Abeli 
ja ansambli Meie Mees esinemisega.

ANITA KALLIS

Nii nagu linnud on alustanud igake-
vadist pesapunumist, vaatavad ka 
inimesed kriitilise pilguga oma pe-

sad üle. Sageli on talvise lumekoorma all 
katus sisse varisenud, tuul löönud aidaukse 
ristseliti ja hingedelt maha, ehk on mõni 
krohvilärakaski fassaadilt alla kukkunud. 
Meenub ka pakaselise ilmaga katastroofilise 
kiirusega vähenev küttetagavara pisikeses 
kuurinurgas.

On vist aeg midagi paremaks teha. Aga 
kuidas teha nii, et inimvaenulikud amet-
nikud Sinu tegudes midagi ebaseaduslikku 
ei leiaks? Seadused muutuvad nii kiiresti… 
Et end kõigega kursis hoida, jälgida kõiki 
seaduse muudatuse muutmise seadusi, 
peaks vist elama Riigi Teataja virtuaal-
keskkonnas.

Vaatamata sellele, et peale muutumise on 
kõik muutuv, julgen siiski hetkel kehtivate 
seaduste baasil mõned näpunäited jagada.

Suurimaks ja keerulisemaks probleemiks 
on korterelamud. Elavad ju seal erinevad 
inimesed erinevate vaadetega ilule ja 
heakorrale. Vastavalt ehitusseadusele ja 
Otepää valla ehitusmäärusele peab koos-
tama projekti ja taotlema ehitusluba, kui 
soov vahetada avatäiteid, rekonstrueerida 
fassaadi või ehitada ümber tuulekoda-
sid. Selliseid töid tehes peab arvestama 
ka naabermajadega. Kui kujundada oma 
korterelamust üldsusele arusaamatus 
arhitektuuristiilis barakk, peaks teadma, 
et langeb nii iga selle maja korteri kui ka 
lähikonna hoonete väärtus. Kahjuks pole 
selline praktika haruldane, kus korteri 
valdaja ei arvesta aknaplokkide vahetusel 
teiste elanikega. Kui kavatsetakse muuta 
aknaplokkide kuju, peab olema lahendatud 
maja kui tervik, see tähendab ehitusprojekti 
koostamist. Ilma projektita võib aknaid 
asendada ainult olemasoleva eeskujul. 
Igasugune muu tegevus on ehitusseaduse 
mõistes ebaseaduslik – seega vastuolus 
kehtivate Eesti Vabariigi seadustega, samas 
ka kuritegelik kaasomanike vastu. Eelpool 
loetletu kehtib ka üksikelamute kohta nii 
linnas kui maapiirkonnas.

Sarnane probleem on fassaadide viimistle-
misega. No ei sobi maalida maja kärtspuna-
seks, kui naabruses on pastelsetes toonides 
majad. Kuigi väikesed omavalitsused ei 
suuda pidada palgal väljaõppinud arhitekti, 
on võimalik ekstreemsemate ja huvitavama-
te fassaadilahenduste korral konsulteerida 
ehituskunstnikega – äkki teie idee kärtspu-
nasest unelmast ei olegi nii sobimatu, ehk 
ainult pool tooni lillam. Tahan öelda, et kui 
kahtlete oma ehitustegevuse seaduslikku-
ses, ärge häbenege konsulteerimast valla-
valitsuse ehitus-ja majandusteenistusega. 
Ehk saate tasuta head nõugi.

Ehitusseadus on väga sisutihe, seda üm-
ber jutustada pole mõtet, iga juhtum vajab 
eraldi lähenemist. Näiteks võib ilma loata 

ehitada kuni 20m² ehitusaluse pinnaga 
hooneid. Tuleb arvestada, et te ei kitsenda 
naabrite õigusi samasugustele ehitistele 
– puithoonete minimaalne vahekaugus on 
10 meetrit (Eesti projekteerimisnormid). 
Sellest järeldus – üheksa korda kuula maad 
ja üks kord ehita.

Ehitisi pinnaga kuni 60 m² (ehitusseaduse 
mõistes «väikeehitis») ja kõrgusega kuni 5 
m võib ehitada taotledes omavalitsusest kir-
jaliku nõus-
oleku. Üld-
reeglina pole 
ehitusprojekt 
nõutav, pii-
sab eskiispro-
jektist. Oma-
v a l i t s u s e l , 
kui seda pee-
takse vajali-
kuks, on õi-
gus nõuda ka 
väikeehitiste 
puhul ehitus-
projekti (nõu-
ded vastavalt  
ehitusseadu-
sele ja Eesti 
standardile 
«Ehituspro-
j e k t » ) .  K a 
väikeehitiste 
seaduslikul 
p ü s t i t a m i -
se l  on  pal -
ju nüansse, 

mida tavainimene ei pruugi teada. Lõplik 
tõde ja nõuded selguvad pärast teie taotluse 
esitamist Otepää vallavalitsusele.

Erinevaid taotluste vorme on võimalik saa-
da internetist aadressil www.ehr.ee ning kel 
puudub võimalus interneti kasutamiseks, 
lahendame probleemid vallavalitsuses.

PEETER AUNAPU ,
valla ehitusspetsialist

Kuidas värvida maja?
Juba kolmandat aas-

tat toimub majade 
ja ümbruse korras-
tamiseks ellukut-
sutud konkurss 
Otepää Kauniks, 
mille eesmärgiks 
on enam väärtus-
tada elukeskkon-

da ning innustada majaomanikke oma 
kodusid korrastama.

Osa võtma on oodatud kõik, 
kellel on vajadus värvida ja 
uuendada Otepää valla terri-
tooriumil  asuvat hoonet ja/või 
aeda. Koostöös kohalike ette-
võtjatega on osalejatel võimalus 
osta ehitusmaterjale soodustin-
gimustel konkurssi toetavatest 
äridest. Osalemiseks tuleb täita 
avalduse blankett ja esitada 
vallavalitsusele. Blanketti on 

võimalik saada vallavalitsu-
sest või valla kodulehelt www.
otepaa.ee 

Avaldusi on võimalik esitada 
kuni augustikuuni. Novembri-
kuu jooksul teostab konkursi 
komisjon remonditud majade 
ülevaatuse ja teeb vallavalit-
susele ettepanekud rahaliste 
preemiate määramiseks.

Otepää aitavad kaunimaks muuta: 
OÜ Elve, tel 767 9245 (Vivacolor 
värvid, ehitustarbed, elektrikaubad),      
AS Parmet, tel 766 9444 (Rannila 
ripplaed ja fassaadid), AS Techne 
Töökoda, tel 766 8292 (üldehitus-
materjalid), FIE Mati Roop, tel 520 
4135 (ehituslaud, prussid 50x100), 
OÜ Sulevauto, tel 765 5007 (sani-
taartehnika, tööriistad, aiatarbed).

SILVER ARUJÕE,
heakorraspetsialist

Aknaplokkide kuju muutmist kavandades tuleb maja lahendada tervikuna, see eeldab ehi-
tusprojekti koostamist. Ilma projektita võib aknaid asendada vaid olemasoleva eeskujul. 
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Alates käesolevast aastast 
hakatakse Otepääl turis-
mitrükiseid välja andma 

kaks korda aastas – enne suve- ja 
talvehooaega.

Eelmiseks talveks valmis tu-
rismitrükis «Lumi on seiklus!» 
ning Otepää valla murdmaa-
suusaradade ja mootorkelguraja 
kaart. Käesolevaks suvehooajaks 
valmivad uued trükised ning et-
tevalmistamisel on talvetrükiste 
projekt, et olla valmis sügisel 
algavateks rahvusvahelisteks 
turismimessideks.

Otepää tänavuse suvehooaja 
trükis «Suvi on elamus!» sisaldab 
lisaks turismiettevõtete tutvusta-
misele linna ja piirkonna kaarte 
ning infot vaatamisväärsuste ja 
muuseumide kohta, samuti on ära 
toodud piirkonna matkaradade 
kirjeldused. Klubi Tartu Maraton, 
Eesti Suusaliit ja Eesti Jalgrattu-
rite Liit avaldavad info Otepääl 
toimuvate suviste suurürituste 
kohta. Suvetrükises on end rek-
laamimas 52 ettevõtjat, neist 32 
majutusettevõtet.

Suvetrükis ilmub traditsioonili-
selt A5 formaadis eesti- ja inglise-

keelsena, seekord 28leheküljelise-
na, tiraažiga 3000 eksemplari. 

Liikumisradade kaardi suvine 
väljaanne ilmub esimest korda. 
Kaardi koostas Otepää vallava-
litsuse tellimisel Otepää Loo-
duspark. Kaardile on kantud 
tähistatud  liikumisrajad Otepää 
vallas. Uudisena lisandub sel hoo-
ajal 3 km pikkune Apteekrimäe 
metsarada.

Trükist «Suvi on elamus!» jaga-
takse tasuta riikliku turismiin-
fosüsteemi ja välisministeeriumi 
vahendusel ning seda levitavad 
ka ürituste ja reisikorraldajad 
ning turismiettevõtted. Otepää 
vallavalitsuse eelarvest tasuti 
pool, teine pool kaeti reklaami-
tellimustest. Projekti toetas ka 
Otepää Looduspark

Liikumisradade kaarti saab osta 
Otepää turismiinfokeskusest ning 
neist piirkonna turismiettevõte-
test, kes on selle müügiks soovi 
avaldanud. Kaardi väljaandmist 
finantseeris Otepää vallavalitsus, 
projekti partneriteks on radade 
haldajad: MTÜ Kekkose Rada, klu-
bi Tartu Maraton, Otepää Loodus-
park ja Tehvandi olümpiakeskus. 

Piirkonna turunduses on trü-
kistel, mis kajastavad pakutavate 
teenuste paljusust ning eripära, 
oluline roll. Osalemine infotrüki-
ses on tasuline, aga levitamine nii 
Eestis kui välisturgudel tasuta.

Juba nüüd on õige aeg mõelda 
talvetrükisele, sest selle koosta-
mine algab juba suvel. 

Ootame turismiettevõtjatelt tea-
vet muudatustest ja uuendustest 
teenuste pakkumise osas, samuti 
erinevaid infomaterjale. 

Otepää turismiinfokeskus on 
suvehooajal avatud E-R 9-18 ja 
L-P 10-15.

 MARE RAID,
 turismiinfokeskuse konsultant

Suvehooaja uued turismitrükised
Otepää turismiinfokeskus 
alustab trükise «Talv 2004» 
koostamist. 

Otepää talvetrükis ilmub värvi-
lisena formaadis A5, planeeritud 
lehekülgede arv on 24 (28), tiraaž 
3000. Trükis on eesti- ja inglise-
keelne.

Trükiseprojekti rahastab osa-
liselt Otepää vallavalitsus. Ette-
võtjatel on võimalus osta trüki-
sesse reklaampinda allajärgneva 
hinnaskeemi alusel: 1lk – 1500 
kr; ½lk – 1000 kr; ¼ lk – 600 kr; 
reareklaam – 300 kr (firma kon-
taktandmed ilma foto ja logota).

Eelmise talvetrükisega saab 
meeldetuletuseks tutvuda Otepää 
turismiinfokeskuses. Teretulnud 
on ettepanekud talvetrükise peal-
kirja osas! 

Tähtaeg tellimuslehe ja ma-
terjalide esitamiseks on 1. juuli.  
Täiendav info: 
Otepää turismiinfokeskus
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Tel 766 1200  või
527 7583 (Mare Raid) 
www.otepaa.ee 
otepaa@visitestonia.com
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Eesti maaomavalitsuste, põl-
lumeeste, põllumajandus-
saaduste töötlejate ja teiste 

maaorganisatsioonide enamust 
ühendav Eesti Maarahva Kongress 
sai sügise hakul valitsuselt vastuse 
oma kevadel  toimunud kongressi 
otsustele. 

Eesti Maarahva  Kongressi poolt 
püstitatud olulisimaks ülesan-
deks on rahvusliku kokkuleppe 
saavutamine maaelu ja põlluma-

janduse arendamiseks. Teeme 
Eesti Põllumajandusülikoolile 
ettepaneku välja töötada kok-
kuleppe raamdokument. Abi 
selle dokumendi koostamiseks 
ootame Eesti valitsuselt, kes 
peaministri sõnul on lubanud 
olla «mõistlik dialoogipartner 
kongressil tõstatatud küsimus-
te lahendamiseks». Rahvusliku 
kokkuleppe vajadus on läbivaks 
ideeks ka Eesti Maaelu Hartas, 
millele tuginevad kõik kongressi 
otsused.

Pärast maarahva organisatsiooni-
de ja ühenduste arvamuse väljasel-
gitamist alustab kongressi volikogu 
juhatus mitmepoolseid läbirääki-
misi kokkuleppe sõlmimiseks Eesti 
poliitiliste erakondade esindajatega. 
Põhimõtteliste muudatuste saavu-
tamiseks vajab maaelu esmalt nii 
Eesti poliitiliste ringkondade kui 
ka ühiskondlike hoiakute olulist 
muutumist. Eesti-siseselt on vaja 

kokku leppida maaelu arendamise 
põhimõtted, mida ei tohi lasta mõju-
tada poliitilistel tõmbetuultel.

Rahvuslikus kokkuleppes peab 
olema ära näidatud kindel osa 
SKPst, millega maaelu toetatak-
se. Kokkulepe peab hõlmama nii 
laialdasemaid põhimõtteid sellest, 
missugust põllumajandustootmist 
ja millises mahus Eesti vajab, kui 
ka täpsemat arvestust erinevate 
põllumajandustootjate osakaalust 
valdkonniti. Vastuse peab saama 
küsimus väiketootjate saatusest. 
Aeg on lõpetada maaelanike gruppi-
de teineteisele vastandamine ja nen-
dega poliitiline manipuleerimine.

Analüüsinud valitsuse vastust 
Eesti Maarahva Kongressi otsus-
tele, jõudis volikogu juhatus järel-
dusele, et valitsus mõtleb ja teeb 
praegu maaelu puudutavaid otsu-
seid  ennekõike lühiajalist perspek-
tiivi arvestades. Kongressi otsusele, 
mis nõuab rahvusliku kokkuleppe 

sõlmimist, vastas valitsus viitega 
üksnes SAPARD programmile ja 
selle rakendamiseks koostatud 
arengukavale, mis oma sisult on 
mõeldud vahendite taotlemiseks 
Euroopa Liidu abiprogrammist. 
Kongressi juhatus peab abiprogram-
mi Eesti põllumajandusele oluliseks 
ja selle käivitumist esimesena EL 
kandidaatmaade hulgas edukaks, 
kuid me ei pea välisabi imerohuks, 
millele tuginedes muutuks põhimõt-
teliselt kogu  Eesti põllumajandus 
ja maaelu.  

Juhatuses tekitas imestust ka 
asjaolu, et peaministrile edastatud 
Kongressi otsuste põhjal koosta-
tud valitsuse vastuse allkirjastas 
põllumajandusminister. Maarahva 
Kongressi otsused ei ole ainult 
põllumajanduse kohta, neis kajas-
tub maaelu laiemalt – tervishoid, 
haridus, kalandus, ühistegevus, 
haldusreform ja maaelu väärtused. 
Vastust oma ettepanekutele oleksi-

me oodanud seetõttu valitsusjuhilt, 
kellele need olid ka adresseeritud. 

Oma seisukohtadele ootame toe-
tust Eesti Vabariigi Presidendilt ja 
Riigikogu juhatuselt. Rahvusliku 
kokkuleppe sõlmimiseks peetavate 
läbirääkimiste käigust soovime 
teavitada avalikkust.  Eesti maaelu 
areng peab põhinema rahvuslikul ja 
ühiskondlikul kokkuleppel.

Mõned aastad tagasi võit-
lesime koos Eesti elekt-
rijaamade ameeriklastele 

kinkimise vastu. Rahvaliidu üles-
kutsel andis enam kui 160 000 
inimest protestiallkirja, mis aitas 
ärastamiskavad nurjata. Meie riigi 
elektrilüliti enda käes hoidmine on 
riigi iseseisvuse tagamisel erakord-

se tähtsusega. Riigi esindajad 
saavad nüüd ka elektri hinda 
kontrollida, sest puudub välis-
kapitali poolt nõutav ärisaladus. 
Eestis võimutsenud liberaalid ei 
ole aga senini lasknud riikliku 
elektrimonopoli Eesti Energia 
(EE) tegevust seadustega nii 
reguleerida, et see vastaks peale 
ettevõtte ärihuvide ka majan-
duslikule olukorrale Eestis. 
Rahvaliit esitas Riigikogule 
ettepanekud seadusemuuda-
tusteks, mis tagaksid õige ja 
õiglase elektri hinna. 

Õige hind
Elektri tähtsusest saame kõige 

paremini aru selle puudumisel. 
Kogu elu jääb sisuliselt seisma. 
Eestis on elektrikatkestuste oht 
kasvanud, sest kümmekond aastat 
jäeti rahapuudusel vajalikud uuen-
dused tegemata nii elektrijaamades 
kui ka alajaamades ja ülekandelii-
nides. Pingekõikumised rikuvad 

majapidamis- ja tootmisseadmeid. 
Kümnetel tuhandetel tarbijatel on 
elektripinge liiga madal. Seda oht-
likku elektripokkerit ei saa edasi 
mängida, me jätame end niiviisi 
ise ilma elektrita. 15 aasta jooksul 
kulub elektriinvesteeringuteks 46 
miljardit krooni, ehk 3 miljardit 
krooni aastas. 

Rahvaliit nõuab, et võimalikult 
suur osa rahavajadusest kaetaks 
laenude arvel, et praegu vaest 
tarbijat hinnatõusust säästa. Kogu 
vajalikku summat pole aga või-
malik laenata. Elektri hind peab 
olema õigel tasemel, et kindlustada 
vajalike uuendustega kvaliteetse 
elektri jõudmine kõigi tarbijateni. 
Selles osas õnnestus Rahvaliidul 
edu saavutada juba EE nõukogus, 
algselt planeeritud kolme hinna-
tõusu asemel tuleb ainult üks ja 
seegi ettepandust poole väiksem. 
Tuleviku kindlustamiseks peaks 
aga Riigikogu võtma vastu otsuse, 
et riik ei nõua EE-lt dividende ja 

keelab ettevõttel tõsta elektri hin-
da investeerimisvajadust ületava 
kasumi saamiseks. Vastasel korral 
võib majandus- või rahandusminis-
ter asja vaikselt teisiti otsustada. 

Õiglane hind
Kõigi tarbijate jaoks õiglase 

elektri hinna saavutamiseks tu-
leb aga veel piike murda. EE 
nõukogule ei õnnestunud neid 
asju selgeks teha, valitsema jäid 
ainult ärihuvid. Kuna erinevate 
erakondade esindajate seisukohad 
läksid vastakuti, siis tuli küsimus 
anda avalikkusele arutamiseks ja 
otsustamiseks. Rahvaliit esitas 
Riigikogule arutamiseks järgmised 
nõudmised:

•Kõikvõimalikud püsitasud 
(amprite või kW-de alusel) peavad 
kaduma (näiteks korterimaks) 
või tohib neid kehtestada ainult 
kümnendiku ulatuses praegusest 
tasemest. Tarbija maksku kuluta-
tud elektrienergia kWh-de alusel. 

See annaks säästlikule tarbijale 
võimaluse kulusid kokku hoida. 
Kõrged liitumis- ja püsitasud pi-
durdavad ettevõtluse arengut maal 
ja elektriseadmete kasutuselevõttu 
majapidamistes.

•Elektri suurtarbijatele ei tohi 
teha soodustusi, sest see tõstaks 
elektri hinda väiketarbijatele. 
Kui võrku pakutakse odavamat 
elektrit, siis peab hinda langeta-
ma kõigil tarbijail, mitte ainult 
suurtel.

•EE ei tohi teenida kasumit ko-
dutarbija arvel, hind katku ainult 
elektri tootmise ja ülekande kulud. 
Kõrgem hind vähendaks  põhjen-
damatult enamiku inimeste niigi 
madalat elatustaset.

Rahvaliit loodab, et elektrimajan-
duse korrastamise põhiküsimuste 
avalik arutelu Riigikogus sunnib 
üksikute gruppide ärihuve esinda-
vaid poliitikuid taanduma ja me 
saavutame kõigile tarbijaile õiglase 
elektrihinna kehtestamise.

Maaelu arendamine vajab 
rahvuslikku kokkulepet

Villu Reiljan
Keskkonnaminister, 

Eestimaa Rahvaliidu esimees
Europarlamendi kandidaat nr 160

Õige ja õiglane elektri hind

Janno Reiljan
Riigikogu liige, EE nõukogu liige, 

Eestimaa Rahvaliit.
Europarlamendi kandidaat nr 149

Eestimaa Rahvaliit kutsub 
3. juunil kell 18 Pühajärve 
puhkekeskuse konverent-
sisaali kohtuma Europar-
lamendi kandidaatide Mai-
mu Bergi ja Mart Helmega. 
Osaleb ka Riigikogu liige 
Rein Randver.
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13. mail kell 19 toimus Otepää muusika-
koolis 27. lennu pidulik kontsert-aktus. 
Sel aastal lõpetasid kooli Reelika Värva, 
Marju Juhkam, Rando Pihelgas, Erki 
Mõttus ja Marju Tikker, neist Reelika 
Värva ja Marju Tikker kiitusega. 

Kõik õpilased on seitsme kooliaasta 
vältel olnud sihikindlad ja töökad.Suur 
tänu ka kõikidele tublidele õpetajatele, 
kes lastele muusikaharidust jagasid. 

Tänavused lõpetajad on Otepää muu-
sikakooli au kaistnud mitmetel ülerii-
gilistel ja rahvusvahelistel õpilaskon-
kurssidel.

Otepää muusikakooli kevadkont-
sert toimub 28. mail kell 18 muusi-
kakooli saalis. Kõik muusikasõbrad 
on oodatud. 

PIRIKA SÖÖT,
Otepää muusikakooli direktor

KARL-MARKUS SAUKAND  13. aprill
AINAR KUKIN  20. aprill

ELIISE PEERNA  27. aprill
LAUR MÄGI  7. mai

KELVIN  KIVIMAA  9. mai
LAURI LEIS  12. mai

ROMI TEOREIN  5. mai 

Pelageja Jalajas  Otepää  96
Leida Küla  Puka  93

Armilda Kase  Räbi  92
Artur Võttin  Pühajärve  91

Erna Allev  Märdi  90
Minna Linde  Otepää  90
Jaan Tobre  Pastaku  90

Laine Laul  Otepää  89
August Kurvits  Mäelooga  89

Milla-Tresenni Kutsar  
Otepää  88

Elvine Luht  Otepää  87
Asta-Ursula Tamm  Purtsi  87

Marge Nirk  Otepää  86
Ellen Tromp  Purtsi  85
Alfred Simm  Puka  85

Ludmila Jürissoo  Otepää  83
Endel Inselberg  Päidla  83

Maria Pahva  Rebaste  83
Eha Reidolf  Otepää  82
Lilli Tamm  Otepää  82
Valve Ustal  Purtsi  82

Amalie Eljand  Otepää  81
Laine Väärsi  Vana-Otepää  81

Elvine Puul  Otepää  81
Leopold Kade  Päidla  81
Liidia Mõttus  Aakre  81

Valter Kivimaa  Otepää  80
Helmi Paal  Märdi  80

Amanda Salundi  Raudsepa  80
Alfred Teder  Tõutsi  80

Eha Jaanus  Mäelooga  80
Lilli Heinar  Puka  80

Leida-Alide Reben  Põru  79
Laine Kaldalu  Otepää  78

Karl Vesterstein  Otepää  78
Mai Kleimann  Palupera  78

Helju Kirber  Otepää  77
Elsa Soo  Pedajamäe  77

Alma Aruella  Hellenurme  77
Laine Orav  Soontaga  77

Robert Vain  Puka  77
Laine Viikholm  Kibena  77

Elmar Maasik  Purtsi  77
Rolaine Kattai  Otepää  76

Liidia Mõttus  Nüpli  76
Valve Pungar  Otepää  76

Helju Kants  Puka  76
Meedi Haidla  Kähri  76

Leonhard Ilves  Otepää  75
Anni Uibopuu  Purtsi  75

Erna Leedo  Puka  75
Helju Madiste  Plika  75

Endel Kurg  Aakre  75
Laine Suvi  Tõutsi  70
Elsa Lissin  Sihva  70

Elga Alatalo  Mäelooga  70
Ester Tenno  Puka  70
Maigi Järv  Otepää  65

Tähti Sildnik  Kaurutootsi  65
Jelena Sõrg  Otepää  65

Silvi Tamm  Nüpli  65
Malle Rahnu  Otepää  65
Ülle Kampus Pühaste  65

Erna Ilisson  Puka  65
Heldur Hainsalu  Puka  65

Helvi Väljaots  Aakre  65
Arno Kalev  Otepää  60

Helgi Kattai  Otepää  60
Miia Pihooja  Otepää  60
Tiiu Sander  Otepää  60

Ellen Sokk  Vana-Otepää  60
Koidula Soots  Otepää  60
Peeter Sirk  Mäelooga  60

Vaino Tiidt  Plika  60
Henn Trell Pühaste  60

SÜNNIPÄEVAD

Aprillis tähistas Nõuni Maa-
naiste Selts oma kaheksandat 

sünnipäeva. Seekord oli külaliste 
hulgas ka sõprusvalla Vihti küla-
liikumise esindajad, kes olid tul-
nud tutvuma Otepää ja Palupera 
valla külade tegevusega.

Sünnipäeva kultuuriprogrammi 
sisustasid Nõuni rahvamaja isete-
gevuslased, Nõuni kooli lapsed ja 
sünnipäevalaste üllatusnumber, 
milleks seekord oli Euro-paroodia 
ansambel Mutsokõsõ.

Seltskondliku osa sisustasid 
Lille Tali ja Merle Soonberg Ote-
päält. Üllatusena esinesid aga 
tõelised Pipi Pikksukad ehk need-

samad Nõuni naised, kes seekord 
peale lustakat Pipi-tantsu tõid 
saali seitsmekilose küünaldega 
tordi.

Soome külalised olid meeldivalt 
üllatunud siinse rahva tegutse-
mislustist ja soojast vastuvõtust. 
Tehti plaane ka edasiseks koos-
tööks.Mai alguses ühines Nõuni 
rahvas üle-eestiliste metsaistuta-
mistalgutega. Ürituse eestvõtjaks 
oli Nõuni noorteklubi O2 koostöös 
Otepää Looduspargiga. 

35 metsaistutajat andsid tubli 
panuse Eestimaa metsade säili-
misele. 

Emadepäeva eel tervitasid Nõu-

ni kandi lapsed oma emasid sü-
damliku kontserdiga. Eeskava 
lõpus kogunesid Andri ja Vilve 
Maide koos kõigi kohalolnud las-
tega lava ette ja kõlas laul «Ema 
süda». Peale seda said kõik kohal-
olnud emad oma lastelt kevadised 
lilleõied. Tordi emadepäevaks 
võis lunastada tordioksjonilt, 
mille tulu läheb lastekaitsepäe-
va korraldamiseks. Õhtu jätkus 
noorte endi korraldatud Playboxi 
ja diskoga, kus oli näha tõelist 
isetegemise rõõmu ja tahtmist ka 
edaspidi midagi huvitavat oma 
külas teoks teha.

MARIKA VIKS

14. mail külastasid Eestis 
viibivad Lõuna-Soome 
a/ü liikmed ka Pukat. 
Eesmärgiks oli tutvumi-
ne Setumaaga, aga kuna 
reisiseltskonnas oli palju 
Puka naisseltsi häid sõp-
ru ja sponsoreid, tehtigi 
kõrvalepõige siia.

Nii rahaliselt kui ka oma 
professionaalsete oskustega on 
meile abiks olnud Ardo, Lauri 
ja Pertti. Muidugi ei ole nemad 
ainsad. Tänu meie sõpradele 
Soomest oleme oma ruumi-
dele, mis vald andis pikaaja-
lisele tasuta rendile, saanud 
ilusad laed ja põrandad. On 

muretsetud ka olmetehnikat. 
Reisiseltskond jäi tehtud tööga 
väga rahule ning ütles palju 
kiitvaid sõnu.

Õhtul hubases kohvilauas 
istudes kadus aeg ruttu. Peole 
lisasid meeleolu rahvamaja 
nais- ja meesansambel. Kü-
lalised kinkisid naisseltsile 
oma vimpli ja seinapildi, kus 
ülevaade Turu linna tähtsa-
matest vaatamisväärsustest.

Iga ilus asi saab kord otsa, 
nii tuli meilgi sõpradega hü-
vasti jätta. Hilissuvel kohtume 
taas.

ELINA KÜTT, 
Puka Naisselts

Ülevaade vabariiklikult 
laulukonkursilt «5 viimast»
23.-24. aprillil toimus kol-
mandat korda vabariiklik 
eesti laulude konkurss «5 
viimast». Teist aastat leiab 
üritus aset Otepää gümnaa-
siumis. Võistluse eesmärgiks 
on taaselustada eesti auto-
rite loomingut. Konkurss 
toimus kolmes vanuseast-
mes ning neile lisandus 
ansamblite kategooria, kus 
vanuse järgi eraldamist ei 
toimunud.

Žüriisse kuulus viis liiget, 
kellest laiemale üldsusele tun-
tumad on muusikapedagoog 
Mare Väljataga ning laulja Jaak 
Joala.

23. aprillil võistlesid 12-14 ning 
15-16aastased noored lauljad. 
Läbi tiheda rebimise ning mit-
mekordsete vaidluste tunnistas 
žürii noorema vanuseastme võit-
jaks Valgast päris Kristi Lemmi-
ku lauluga «Imeline lihtne maa». 
Teise koha saavutas Ursel Oja 
õpilane, Ülenurmel õppiv Eliisa 
Kõiv. Napilt kolmandaks jäänud 
Tõrvast pärit Katriin Horn esitas 
omanäolise versiooni Tõnis Mäe 
laulust «Pimedale muusikule».

Samal päeval võistlesid ka 15- 
16aastased noored. Epp Uibo oli 
see laulja, kes tänu oma väga 
tugevale häälele ning suurepä-
rasele esitusele žüriilt esikoha 
pälvis. Talle järgnesid Fredi 
Kaasik Ülenurmelt ning Sandra 
Nurmsalu.

Lisaks eesti vanema põlvkonna 
heliloojate loomingule tuli ette-
kandele ka praeguste popartis-
tide lugusid. Nii näiteks pälvis 
Mari-Liis Aasmäe Lea Liitmaa 
lauluga «Ja põleb maa» ühe loo-
tuse preemiatest.

24. aprillil astusid võistlustulle 
17-19aastased lauljad. Võit-
jaks kuulutati Jana Abzalon 
Viljandist. Järgnesid eelmise 
aasta Grand Prix´ omanik Triin 
Norman ning Kadri Kosk. Va-
nemas vanuserühmas jagati ka 
hulgaliselt eripreemiaid: Heleri 
Arumets Puhjast pälvis looga 
«Miks me pidime küll kohtuma» 
kõige südamlikuma ning roman-
tilisema laulu tiitli, Luisa Värk 
Tallinna muusikakeskkoolist 
tunnistati konkursi kõige artist-
likumaks esinejaks.

Ansamblite kategoorias tuli 
auväärsele kolmandale kohale 
Tõrva neidude kvintett looga 
«Optimist», mis paistis silma 
keerulise seadega. Teise koha sai 
Viljandi MK teine ansambel lau-
lu «Sillerdav päev» eest. Võitjaks 
tunnistati ansambel 4 Friends 
koosseisus: Heleri Arumets, Kaia 
Köörna, Kadri Kosk ja Triin 
Norman. Põimiku «Jaanike» au-
toriks oli Triin Norman.

Ürituse säravaimaks esinejaks, 
Grand Prix´ omanikuks hinnati 
Pärnust pärit 17aastane Anneliis 
Kits U. Naissoo lauluga «Kui 
tahad olla hea». Lisaks eelpool 
mainitud auhindadele jagati veel 
mitmeid preemiaid ning tunnus-
tusi – kokku 15 lisaauhinda.

VIIVIKA ELJAND

OG tänab järgmisi lauluvõistluse 
«5 viimast» toetajaid ja spon-
soreid:  IS Music Team (kuld-
sponsor), Oteks AS, Parmet AS, 
Pühajärve Puhkekodu AS, Otepää 
vald, Pühajärve puidutööstus, Otepää 
lihatööstus, UPM Kymmene Otepää 
AS, Hasartmängumaksu Nõukogu 
Valgamaa ekspertgrupp, Maarika 
Puidak, Techne Töökoda AS, Mart 
Salumaa, Kame Klubi, AS Revelek, 
AS Otepää Metall, Edgari külalis-
temaja, FIE Kalju Saaremäe, Valga 
Kalevite Kodu, OERT Tehnoüle-
vaatuse OÜ, Wrigley´s Eesti.

Kevadised toimetused Nõuni kandis

Soome ametiühinguliikmed 
külastasid Puka naisseltsi

Muusikakooli lõpetas 27. lend

SÜNNID

See aasta on ala-
nud meie kooli 
õpetajaskonnale 

muret tekitavalt, sest 
riigi lubatud 12%line 
õpetajate töötasu tõus 
pole koolidesse jõudnud. 
Otepää vallavalitsus 
jaotas riigi dotatsiooni 
vastavalt õpilaste arvule, 
mis andis palgatõusuks 
6,8% Pühajärve põhikoo-
li õpetajatele ja 11,8% 
Otepää gümnaasiumi 
õpetajatele. Kas valla-
valitsuse silmis oleme 
Otepää gümnaasiumi 
õpetajatest halvemad 
ja väärime pea poole 
väiksemat palgatõusu? 
Kurb on tõsiasi, et valla-
volikogu koalitsiooni 11 
liiget hääletas üksmeel-
selt selle otsuse poolt ja 
andis palgafondis olevad 
rahalised vahendid koo-
lide direktorite käsutus-
se, s.t pühkis oma käed 
probleemist puhtaks, 
kuigi kõik erakonnad on 
oma valimislubadustes 
kuulutanud hariduse 
prioriteediks. Vallavoli-
kogu majanduskomisjon 
on seisukohal, et mida 
vähem on keskmiselt 
õpilasi klassis (Püha-
järvel 18 ja Otepääl 23), 
seda väiksem õpetajate 
palk. Kõik koolis käinud 
inimesed teavad, et aine-
tundi pole võimalik saata 
näiteks 0,75 õpetajat. 
Kurioosne on, et sellel 
õppeaastal on Pühajär-
ve kooli 9. klass suurim 
vallas – 27 õpilast (OG 

kolmes klassis kokku 
69 õpilast), 7. klassis on 
22 õpilast (OG kolmes 
klassis kokku 68 õpilast), 
6. klassis 25 õpilast (OG 
kolmes klassis kokku 67 
õpilast). 

Kool on pöördunud 
palgavahendite jaota-
mise probleemiga nii 
ministeeriumi kui ka 
ametiühingu poole. Vas-
tuseks oleme saanud, et 
raha jagamisel koolide 
vahel peaks omavalitsus 
lähtuma reaalsest vaja-
dusest ja tagama võrd-
se palgatõusu oma piir-
konna mõlemas koolis. 
Ebavõrdsus on tekitatud 
kohalikus omavalitsuses. 
Õpetaja töökoormus ja 
pinge ei erine oluliselt, 
kas klassis on 23 või 
18 õpilast. Olulisem on 
klassikomplektide arv 
ja õppekava täitmiseks 
vajalik õpetajakohtade 
arv, sest põhikoolihari-
dus on meie vabariigis 
kohustuslik.

Meie koolis viibis selle 
aasta märtsikuus riikli-
ku järelvalve korraline 
kontroll, kooli tööd ja 
tegemised hinnati heaks. 
Aktist nähtub, et koolis 
töötavad kvalifitseeri-
tud ja õpilaste eripära 
arvestavad pedagoogid. 
Pühajärve koolis on tur-
valine õppida ja töötada, 
kooli lõpetajad on kon-
kureerimisvõimelised 
nii gümnaasiumidesse 
kui ka kutseharidussüs-
teemi. Näiteks meie 27 

lõpetajast kaks on sisse 
saanud nii Miina Härma 
kui ka Hugo Treffneri 
gümnaasiumi, 16st 12 
õpilast on saanud testide 
tulemuste põhjal Otepää 
gümnaasiumi tugeva-
masse klassi. Sellel aas-
tal võitis OG 10. klassi 
õpilane Steven Smit, kes 
lõpetas eelmisel aastal 
Pühajärve kooli, Valga-
maa reaalainete olüm-
piaadidel auhinnalised 
kohad, jne. 

Sellel õppeaastal on 
esinetud väga hästi maa-
konna olümpiaadidel ja 
spordivõistlustel: Krist-
jan Oinus 9. kl, 1. koht 
matemaatikas, 2. koht 
keemias; Mihkel Kaha 
5. kl, 2. koht matemaa-
tikas; Andre Ostrak 3. 
kl, 1. koht matemaati-
kas; Remi Leopard 3. kl, 
2. koht matemaatikas; 
Markus Narusk 2. kl, 
3. koht matemaatikas; 
Taavi Aaliste 2. kl, 5. 
koht matemaatikas.

Teatejooksus võideti 

maakoolide seas üldkari-
kas, rahvastepallis kolm 
esikohta, kergejõustikus 
võideti nii kuld-, hõbe- 
kui ka pronksmedal (Liis 
Prede, Kätlin Oinus, 
Martti Sala).

Koolide I meistrivõist-
lustel ujumises võitis 
Jaana Salum hõbemedali 
Valgamaa koolinoorte 
kompleksarvestuses.

Tänavu toimus 9. klas-
si õpilase Martti Sala 
eestvõtmisel korvpalli-
võistlus Pühajärve Ka-
rikas piirkonna koolide-
le, kus I koht jäi koju. 
Edu põhjuseks oli meie 
võistkonna treeneri Mart 
Vigla tubli töö.

P ü h a j ä r v e  k o o l i 
rahvatansurühmad tant-
sisid end suurele tantsu-
peole Tallinna (juhenda-
jad õp Krista Sumberg, 
Aili Aigro, Maie Eensalu 
ja Anneli Teder). Meie 
kooliaasta kandis sellel 
õppeaastal ühisnimeta-
jat liikumine, mis lõpe-
tati  kevadpeoga, kus 
esinesid oma liikumiska-
vadega kõik klassid ja ka 
õpetajad.

Oma kooli positiivne ja 
kõrge maine saavutatak-
se nii õpetajate kui õpi-
laste ja lapsevanemate 
järjekindla tööga. Kurb 
on, kui seda ei hinda 
Otepää vallavalitsus ja 
-volikogu. Kummardus 
õpetajatele, kes vaata-
mata ülekohtule jätka-
vad õpetamist.

Pühajärve põhikooli 
mured ja rõõmud

MIIA PALLASE,
Pühajärve põhikooli 
direktor
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Piirkonna koolide lõpuaktused
Pühajärve põhikoolis 19. juunil kell 15.
Palupera põhikoolis 20. juunil kell 12.
Otepää gümnaasiumis 9. klass 21. juunil 
kell 17 ja 12. klass 22. juunil kell 16.
Puka keskkoolis 19. juunil 12. klass  kell 
16 ja 9. klass kell 18.

Koolide vastuvõtud
Uute õpilaste vastuvõtt Otepää muusi-
kakoolis (Koolitare 7) 1.-3. juunil kell 
16-18.

Otepää gümnaasium võtab vastu 2.-9. 
klassi uute õpilaste dokumente kuni 11.
juunini. 

10. klassi sisseastumistesti sooritanute 
dokumente võetakse vastu kuni 30. juu-
nini, kaasa võtta 9. klassi lõputunnistuse 
ja passi koopia.

Pühajärve põhikool vajab alates 
uuest õppeaastast emakeele ja kirjanduse 
õpetajat, logopeedi ja parandusõppe õpe-
tajat, lisatöö võimalus lasteaias Pähklike. 
Info tel 766 8555;  pyhakool@mail.ee.

Rannahooaja avamine 5. juunil algu-
sega kell 13 Pühajärve rannahoone ees. 
Mängib puhkpill, mängud lastele, kell 14 
tasuta laevasõit Pühajärvel.

Rannavolle turniir «Otepää 2004» toi-
mub 13. ja 27. juunil, 11. ja 25 juulil ning 
15. augustil algusega kell 11 Pühajärve 
rannas. Võistluse korraldaja on Oti-Au-
dentese spordiklubi. Info telefonidel 528 
9744 (Kristel Trolla), e-mail: zipolino.
nokia@mail.ee. Võimalus tellida juhend 
meiliga.

KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED
27. mail kell 19 kultuurikeskuses  
Otepää eksliibriseklubi 
28. mail Pühajärve puhkekesku-
ses ansambel Günf
28. mail Setantas diskomuusika hitid
29. mail Setantas ans Kolmen
29. mail Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Bassein
1. juunil kell 12 piirkondlik laste laulu- ja 
tantsupäev Otepää gümnaasiumi siseõuel; 
kell 18 Peep Petersoni kitarriklassi õpilas-
te kontsert raekoja saalis
4. juunil kell 11 Eesti lipu 120. aasta-
päeva pidustused Otepää kirikus ja pas-
toraadi õuel
4. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Bassein
4. juunil Setantas diskomuusika hitid
4.-10. juunil vahakujude näitus Otepää 
kultuurikeskuses (4. juunil kell 14-20, 
5.- 9. juunil kell 9-20, 10. juunil kell 9-12; 
pilet 35.- / õpilastele 25.-)
5. juunil Setantas ans Ag Projekt
5. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Hea Story
5. juunil kell 13 Pühajärve rannahoone 
ees rannahooaja pidulik avamine 
11. juunil kell 18 G. W. Õie majamuu-
seumis Nüplis pereõhtu «Ööbik laulab» 
(mängivad- laulavad Henry Laks, Robert 
Jürjendal, Arvo Urb, Astrid Böning, Aivar 
Teppo jt)
11. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Bassein
11. juunil Setantas diskomuusika hitid
12. juunil Setantas ans Ragnar&CO
12. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Nukker Kukeke
12. juunil kell 21 Pühajärve laululaval 
suur seninägemata kontsertpalagan «Kas-
si saba alla» (Sulo, Nexus, Sinu Naine, 
üllatuskülalised Torumetsa Vellu ja Maie 
Mees; auhinnamängud; pilet 90.- / pensio-
närid 70.- / lapsed alla 130 cm tasuta)
18. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Kolmen
18.-20. juunil Annimatsil rahvusvaheline 
motomatkajate kokkutulek Otepää Tour 
2004 
18. juunil Setantas diskomuusika hitid
19. juunil Setantas ans Nööp
19. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Hea Story
19. juunil kell 14 rahvusvaheline mootor-
rataste mäkketõusuvõistlus Marjamäel,  
õhtune programm Annimatsi kämpingus
19. juunil kell 18 Pühajärve laululaval 
Eesti Riikliku Nukuteatri suvetuur: 
kogupereetendus «Hunt ja seitse kitsetal-
le» Vaata www.nukuteater.ee
20. juunil kell 12 Kääriku suusastaadionil 
Kekkose jaanijooks (Kekkose nelikürituse 
3. ala).
20. juunil kell 13 Sangaste kirikus Peep 
Petersoni kitarriklassi õpilaste kontsert 
22.-23. juunil kell 11 Tehvandi suusastaa-
dionil Palladium Cup 2004 3.etapp (AS 
Kalev koostöös Eesti Ratsaspordi Liidu ja 
mitmete teiste partneritega korraldab läbi 
suve kestva ratsutamissarja; tipptasemel 
ratsasport ja meelelahutus kogu perele)
23. juunil kell 15 Pühajärve pargis jaani-
jooks ümber Pühajärve, distantsi pikkus 
11km
23. juunil kell 20 Pühajärve laululaval 
jaaniõhtu tantsu, tule ja kõige muu jaa-
nilikuga
24. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Hea Story
25. juunil laulab Pühajärve puhkekesku-
ses Joel Steinfeld
25. juunil Setantas diskomuusika hitid
26. juunil Setantas ans Kolmen
26. juunil Pühajärve puhkekeskuses an-
sambel Nukker Kukeke

3. juulil jääb ära eelmises OTs väljakuu-
lutatud karaokelauljate üritus

Jaanituled Palupera vallas
Kullipesa puhkealal Nõuni järve ääres 
on jaanituli 23. juunil algusega kell 19, 
jaanimänge korraldab Nõuni naisselts. 
Kohapeal on ka toitlustamine ning 
kontsert isetegevuslastelt. Ansambel 
Suveniir alustab kell 22. Pilet üritusele 
maksab 20 krooni.

Palupera mõisapargis on peetud 
jaanipäevi juba aastaid. Iga aastaga on 
programm muutunud huvitavamaks, ka 
rahvast on järjest juurde tulnud. Tore 
on tõdeda, et ka need, kelle juured on 
Paluperas, tulevad jaanilaupäeva õhtuks 
kodumaile, et kohtuda tuttavate-sõpra-
dega ja lihtsalt lustida koos külarahvaga. 
Ka tänavu toimub jaaniõhtu Palupera 
mõisapargis 22. juunil. Programmis on 
traditsioonilised rahvamängud, kum-
miheide meestele, mobiilivise naistele, 
õllejooks kõigile. Tädi Merike mängib 
jälle lastega. Kohal on ka puhvet ning 
tantsumuusikat mängib diskotaat Ivo.

Tänavu on jaaniõhtu programmis  
rahvusvaheliste reeglite järgi toimuv  
saapavise. Visatakse Nokia kummikut, 
mehed nr 43 ja naised nr 38. Need võist-
lused on ametlikud Valgamaa meist-
rivõistlused, võitja saab meistritiitli ja 
medali ning kutse saapaviske MMile 
Pärnusse 17. juuliks.

Teiseks uuenduseks on iga asja laat.
Meil kõigil on kodus asju, mida ise ei 
vaja, aga keegi ehk vajab. Miks mitte 
neid siis teistele pakkuda – võib nii 
müüa, osta kui vahetada.

Ootame kõiki Palupera mõisaparki 
jaaniõhtule lustima. Info tel 504 0424 või 
513 9071 (Kalev Lõhmus ja P-Rühm).

Ootame veredoonoreid
Kui oled terve inimene ja arvad, et võik-
sid doonoriks olla, siis tule 27. mail kell 
10-13 vahel Otepää kultuurikesku-
sesse, kus Tartu verekeskuse töötajad 
aitavad sul abivajajaid aidata.

Isegi suhteliselt väike vigastus avariis 
või mistahes õnnetuse puhul ei pruugi 
ise eluohtlik olla, kuid verekaotus vi-
gastuse tagajärjel või operatsiooni käi-
gus on seda vägagi. Seepärast vajavad 
patsiendid igal minutil kogu maailmas 
doonoriverd. Võib olla just Sinu veretilk 
on see, tänu millele kasvõi üks inimene 
uue elu saab.

TEATED

13. juunil kell 11 Kääriku kerge-
jõustikustaadionil toimuvatel suve-
mängudel on kavas kergejõustiku 
mitmevõistlus, ujumine, sangpom-
mi tõstmine, meeskondlik triatlon, 
köievedu ning mälumäng.

Eesmärgiks on pakkuda vallaelani-
kele võistlemisvõimalust ning selgitada 
valla meistrid ja sportlikumad külad. 
Parimatest sportlastest moodustatakse 
võistkond, kes esindab Otepää valda 
vabariiklikel valdade suvemängudel 
Märjamaal 26.-27. juunil ja väikelinnade 
suvemängudel Suure-Jaanis 3.-4. juulil. 
Info ja eelregistreerimine tel 554 2648; 
767 9452 või 765 5581 (tööl) Kalmer 
Tramm.

Kergejõustik: lastejooksud staadionil 
TP6 (1998 ja hiljem sündinud) 400m; 
TP8 (1996-1997) 400m, TP10 (1994-1995) 
400m; TP12 (1992-1993) 800m; TP14 
(1990-1991) 800m; TP16 (1988-1989) 
T 800m/P1000m; naised absoluutklass  

60m, kaugushüpe, kuulitõuge (4kg), 
odavise, 800m; mehed absoluutklass 
100m, kaugushüpe, kuulitõuge (7,256kg), 
odavise, 1000m.

Ujumine: Kääriku järve 25m väliuju-
las, ujutakse 4kaupa. Finaali pääseb 
aegade põhjal 4 paremat naist ja 4 pa-
remat meest.

Sangpommi tõstmine: 24kg pommiga 
1 minuti jooksul kordade arvu peale.

Meeskondlik triatlon: võistkonnas 
3 liiget, üks võistkonna liikmetest peab 
olema kuni 14-aastane (sündinud 1990 
või hiljem).

Köievedu: võistkonnad on 5liikmeli-
sed. Võitja selgitatakse kolmest tõmbest 
parem põhimõttel. Turniiri läbiviimise 
kord selgub koha peal võistkondade re-
gistreerimise järel.

Mälumäng: võistkonnad on 5liikmeli-
sed, teemad: sport, varia, Otepää vald.

Täiendav info www.otepaa.ee.
KALMER TRAMM

Otepää valla suvemängud

Otepääl on kindlalt kanda kinni-
tanud suhteliselt uus spordiala– 
Ameerika pool, mida rahvasuus 

ka piljardiks kutsutakse. Tänu hoolsale 
harjutamisele ja spordiala entusiastidele 
on jõutud Eesti tippmängijate hulka ning 
saavutatud Eesti Piljardi Föderatsiooni 
(EPF) karikaliiga 2003/2004 Ameerika 
pooli B liiga üldkokkuvõttes kolmikvõit.

Lõppenud hooajal osales EPF tiitli-
võistlustel kokku 114 võistlejat, neist 
A liigas 25 ja B liigas 89. Karikasarja 
B liiga lõplik paremusjärjestus selgita-
ti 1.-2. mail Võrus läbiviidud viimasel 
üheksandal etapil.

Tulemused: I koht – Eiko Ernits, II 
koht – Mirko Raid, III koht – Aarne 
Raid, kuues koht Martin Raid, seitsmes 
Toomas Kont, kümnes Vello Iir. Niisiis 
kümne parema hulgas on tervelt kuus 
Otepää esindajat. Juunioride arvestuses 
oli võitja Eiko Ernits, seenioridest Aarne 

Raid, meeste arvestuses 
saavutas kolmanda koha 
Toomas Kont, liiga parim 
uustulnuk oli Eiko Ernits. 
Vastavalt EPF reglemendi-
le pääsevad neli B liiga pa-
remat järgmiseks hooajaks 
otse Eesti tugevamasse, A 
liigasse.

2003/2004 hooaja juu-
nioride meistrivõistlused 
toimusid kolmes erinevas 
mängukategoorias. 9 pallis 
saavutas kolmanda koha 
Martin Raid, 8 pallis oli 
kolmas Mirko Raid ning 
14.1 mängus hõivasid kol-

mandad kohad Eiko Ernits ja Mirko Raid. 
Kolmel viimasel aastal on välja kuju-
nenud traditsioon EPF hooajale punkt 
panna Pühajärve võistkondliku turniiri-
ga, mis sel aastal toimus eelmise nädala 
laupäeval-pühapäeval Pühajärve puhke-
keskuse pubis ja Annimatsi kämpingus. 
Osavõtjad olid Eesti piljardiklubide või 
linnade viieliikmelised võistkonnad. 
Üheksa võistkonna seas saavutas Otepää 
esindus (Eiko Ernits, Mirko Raid, Mar-
tin Raid, Siim Kalda ja Gert Johanson) 
napilt III koha, jäädes esikohast vaid 
ühe mänguvõidu kaugusele. Annimatsi 
piljardiklubi esindus tõusis teise päeva 
võimsa esitusega neljandaks. 

Kokkuvõttes võib tulemustega väga 
rahul olla ning soovida praegustele ja 
uutele tegijatele treenimise lusti ning 
tublisid tulemusi ka järgneval hooajal. 
Lõplik hooaja kokkuvõte www.epf.ee.

NEEME ERNITS

Hooaja kolmikvõit piljardis

Tiimi noorsportlased kogunesid Ka-
rupesa hotelli hooaega lõpetama 
ning paremaid autasustama. Tiimi 

lapsed on valdavalt 10-15 aastased, seega 
kujunes hooaja põhivõistluseks üle-ees-
tiline «Hansapanga suusalootuse» sari, 
kus parimad selgitati välja nelja etapi 
kokkuvõttes. 

Parimateks osutusid: Andreas Veer-
palu (M10 Eesti meister), Keit Rootsma 
(M11 Eesti meister), Karl Laasik (M12 
Eesti meister), Triin Ojaste (N14 Eesti 
meister). 

Hooaja kokkuvõttes autasustamispoo-
diumile ehk 5 parema hulka pääsesid veel: 
Kristiine Aluvee (N10 III koht), Kristi 
Ilves (N11 IV koht), Gunnar Kruus (M11 
V koht), Marko Liiva (M12 III koht), Liis 
Kalda (N15 IV koht).

Vastavalt sponsorlepingule Soome 
firmaga Patrol OY antakse uue hooaja 
alguses oma vanuseklassis Hansapanga 
sarja kolme parema hulka jõudnud lapsele 
üle tasuta Fischeri võistlussuusad. Nii 
neljandale kui viiendale kohale oli Patrol 
OY välja pannud nägusad Fischeri suusa- 
ja spordikotid. 

Eriauhindu tubli esinemise eest suusa-
hooajal said veel Kaija Põldsepp, Anette 
Veerpalu, Signe Ilves, Mattias Jõgi, 
Erkko Teder ning Andre Tämm. Kohuse-
tundlikumaks treenijaks vanemas grupis 
tunnistati Rauno Põldsepp, kes saavutas 
vanuseklassis M11 ligi 70 konkurendi 
seas tubli 6. koha. Parimaks treenijaks 
nooremas rühmas tunnistati Marten 
Pulles. Nii laste kui vanemate nimel täna-
ti treenereid Kalju Ojastet ja Taivo Tigast 
ning määrdemeister Tarvi Kuusi, tänu 
kellele tublid tulemused saavutati.

Tahan veel tänada neid firmajuhte, 
kes ei pidanud paljuks meie suusatiimi 
toetamist möödunud hooajal: Aivo Liiv 
(Patrol OY), Janek Moroz (Arco Vara), 
Allar Levandi (AT Sport), Erkko Karo (OÜ 
Medek), Toomas Soo ja Toomas Kont (AS 
Lignator), Raivo Kalda (Oti pubi), Elmut 
Paavel (AS Valga Lihatööstus), Maimor 
Vill (Hansapanga Valga harukontor). Sa-
muti tänan toetajaid Martin Rootsmad ja 
Andrus Veerpalu ning lapsevanem Mati 
Ormi, kes meid ikka kannatlikult võist-
lustele sõidutas.

TOOMAS LIIVA, tiimi manager

Karupesa Teami edukas hooaeg

Mirko Raid, Eiko Ernits, Aarne Raid .
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EU parlamendi valimispäev 
Pukas
Euroopa Parlamendi valimistel 
saab 7., 8., ja 9. juunil eelhääletada 
Puka vallavalitsuse ruumides 
(Kooli tn 6) kell 12-20.

Valimispäeval, 13. juunil saab 
hääletada Puka keskkooli ruumi-
des (Kooli tn 3) kell 9-20.

Kui valija tervise või mõne muu 
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hää-
letada hääletamisruumis, võib ta 
taotleda kodus hääletamist. Sel-
leks tuleb esitada avaldus vallava-
litsusele või jaoskonnakomisjonile 
hiljemalt valimistepäeval kella 
16ni. Kodushääletamine toimub 
valimiste päeval, 13. juunil.

 Info telefonil 766 9412.

Infopäev Aakre postimajas
28. mail toimub Aakre postkon-
toris infopäev. Tutvustatakse 
Postipanga teenuseid ning uut ja 
soodsamat hinnakirja. Postkon-
toris jagatakse maiustusi ja õhu-
palle. Kõigi Postipanga tehingu 
sooritajate vahel loositakse välja 
kingitusi.

Rahvusvaheline mootorrattu-
rite paraad 
Kõiki huvilisi oodatakse 19. juu-
nil kell 12.30 Otepää kesklinna 
mootorraturite paraadi uudistama.

Eesti meistrivõistlused 
kiikingus
19.-20 juunil toimuvad Nõunis 
Kullipesa puhkemaja platsil Eesti 
meistrivõistlused kiikingus. See 
on kogupereüritus, millel saavad 
osaleda kõik soovijad. Kiikesid on 
erinevate kõrgustega, süüakse, 
juuakse, õhtul ansambel.

Autoorienteerumine
12. juunil toimub Otepää ja Palu-
pera valla teedel võistlus «Otepää 
tornid 2004» öises valikorienteeru-
mises. Võistluskeskus asub Lutsu 
turismitalus alates kella 21st. 
Eelregistreerimine ajavahemikul 
24.05.-09.06. internetis 
http://my.tele2.ee/otepaatornid/ 
või telefonil 554 0007.

 ILJAR KABRAL

Aiandusseltsi ekskursioon
Nagu igal suvel, korraldab Otepää 
AMS ka tänavu aiandussõpradele 
sisuka huvialaekskursiooni.

10. juulil on kavandatud sõit 
Tallinna ümbrusse. Külastame 
Vaidal Trummi talu ravimtai-
mede näidisaeda, Lagedil Eesti 
vabadusvõitluse muuseumi, Kad-
rioru lossis väliskunsti muuseumi 
ja lossiparki. Käime ka Viimsi 
vabaõhumuuseumis ja külastame 
Rapla lähistel Haide puukooli 
ning Annusti pere jaapani stiilis 
ehisaeda.

Sõidu maksumus on koos pääs-
mete ja giidide teenustasudega 
210 krooni. Veel on vabu kohti. 
Kuni 1. juunini on võimalus sõi-
duks registreerida telefonidel 765 
5537 ja 765 5418.

OTEPÄÄ AMS

AMETLIK INFO

Puka vallavolikogus
20. aprillil
1. Kinnitati 2003. aasta aruanne.
2. Tehti täiendused Puka valla 
avaliku korra eeskirjadesse.
3. Seoses senise vallavolikogu 
esimehe Karin Kõrgesaar erialase 
töökorralduse ja elukoha muutu-
sega vabastati ta tema avalduse 
alusel ametikohalt ning valiti 
uueks vallavolikogu esime-
heks Heldur Vaht.
4. Arutati esitatud ettepanekuid 
ning laekunud kirjades tõstatatud 
küsimusi.
18. mail 
1. Nõustuti maavanema kohuse-
täitja poolt aktsiaseltsile Lemeks 
Võru, asukohaga Betooni 9 Tartu, 
Puka vallas Põru külas asuva 
Põru kinnistu nr 17868, pind-
alaga 16,22, üleandmisega. Puka 
vallavolikogu seisukoht on, et 
eelpoolnimetatud kinnistu üle-
andmine aktsiaseltsile Lemeks 
Võru ei ole vastuolus kohaliku 
omavalistuse avalike huvidega.
2. Kehtestati Soontaga külas 
asuva Greete maaüksuse de-
tailplaneering.
3. Moodustati Euroopa Parlamen-
di valimisteks  jaoskonnakomisjon 
koosseisus: esimees Anita Kallis, 
liikmed Harri Irv, Niina Piirisild, 
Renna Kiin, Reili Kangro, Ene 
Miljan, Maiu Püüa, Piret Müür, 
Anneli Uffert ja asendusliikme-
teks Maire Käämer ja Marina 
Kala.
4. Valiti vallavolikogu aseesi-
meheks Kalle Põldmägi.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetule-
kutoetust aprillis 27 ja mais 24 
taotlejale.
2. Prangli peastarvutajate 
võistkonna liikmeid (Kerli Kurg, 
Kersti Margus, Ardo Kurg, Siim 
Laks ja Ardi Kurg) toetati kokku 
1000 krooni ulatuses.
3. Mustumetsa muinsuskaitse-
klubi korraldusel toimuvad 2004. 
aasta augustis Rõngu vallas 
Kirepi lahingupaikades Vaba-
duseristi päevad, Puka valla-
valitsus toetab üritust 500 krooni 
ulatuses.
4. Otsustati maksta sünnitoe-
tust 2000 krooni ulatuses.
5. Anti nõusolek vaba metsamaa 
erastamiseks Vambola Sikutile 
Palamuste külas Leesiku 2 maa-
üksus 5,38 ha.
6. Anti nõusolek maa ostueesõigu-
sega erastamiseks Aare Jaamale 
Soontaga külas Lätte maaüksus  
15 531 m² ja Koolitare maaüksus 
30,44 ha.
7. Anti nõusolek Tursti katastri-
üksuse jagamiseks ja sihtotstarbe 
määramiseks: Tursti, maatulun-
dusmaa ja Vaardi 2, maatulun-
dusmaa;  Retsniko katastriüksuse  
jagamiseks: Retsniko, maatulun-
dusmaa; Retsniko 1, maatulun-
dusmaa ja Pedaste-Tagapää 1 
transpordimaa.
8. Väljastati ehitusluba osaühin-
gule Neiveland kuivatiseadmete 
Petkus paigaldamiseks Ruuna 
külas; Anne Riisile elamu re-
konstrueerimiseks Kibena külas; 
Jüri Konradile Meegaste külas 
Päästjärve 1 kinnistule saun-su-
vila ehitamiseks; Ahti Tiirmaale 

Meegaste külas Rebase talus 
majanduskeldri  rekonstruee-
rimiseks ja töökoda-puukuuri 
ehitamiseks.
9. Väljastati kasutusload Eesti 
Energia AS Jaotusvõrgu Kagu-
Eesti piirkonnale Vedela õhulii-
nide töösse rakendamiseks.
10. Ehitise teatised väljastati 
Juta Kärsnale ja Jevdokia 
Jegorovale.
11. Väljastati kirjalik nõusolek 
Ene Ustavile kuuri ehitamiseks 
Purtsi külas Andresjärve kin-
nistul.
12. Toetati majanduslikult raskes 
olukorras olevaid abivajajaid 
kokku 4670 krooni ulatuses ning 
haiglakulude tasumisel ühte va-
nurit 2082 krooni ulatuses.
13. Hooldus lõpetati ning määrati  
uued hooldajad kaheksale sügava 
ja raske puudega inimesel.

Palupera vallavolkogus
1. Ettekande Lõuna Politseipre-
fektuuri Valga politseijaoskonna 
tööst tegi ülemkomissar Tõnu 
Kürsa.
2. Tehti ettepanekuid Kusma I 
talu kinnistut läbiva tee kasu-
tamise kokkuleppe saavutami-
seks.
3. Arutati Palupera põhikooli staa-
dioni kasutamise probleeme.
4. Nimetati valimisjaoskond nr 
1 jaoskonnakomisjoni esimeheks 
Imbi Parvei ja liikmeteks Eda 
Järvet, Heino Komlev, Maimu 
Noorhani, Merike Terve, Anne 
Tutk, Maire Voolaid ning  reservi 
Alfred Veemees ja Tarmo Luik. 
(Hääletamise koht: Hellenurme 
kultuurimaja)

Valimisjaoskond nr. 2 jaoskon-
nakomisjoni esimeheks nimetati 
Tõnu Raak ja liikmeteks Malle 
Kõll, Arno Maranik, Nikolai 
Metslind, Maria Lall, Anne Viks 
ning reservi Hilja Tamm ja Vaike 
Viks. (Hääletamise koht: Nõuni 
kultuurimaja).
5. Tehti muudatusi Palupera val-
la 2004.a. eelarves.
Täpsemalt saab materjalidega 
tutvuda vallavalitsuses.

Palupera vallavalitsuses
1. Anti nõusolek Juhan Kraagile 
Ilusa kinnistule väikeehitise ehi-
tamiseks.
2. Määrati Nõuni külas elamu nr 
2 elamu aluse ja teenindamiseks 
vajaliku maa suuruseks 2 312 
m² ja nimetati ala Mäe katastri-
üksuseks.
3. Nimetati Lutike külas 25,32 ha 
suurune maa-ala Kopli katastri-
üksuseks ja anti nõusolek Ott 
Mägarile maa ostueesõigusega 
erastamiseks.
4. Nimetati Miti külas moodus-
tatud 31 857 m² suurne maa-ala 
Pullisaare maaüksuseks ja anti 
nõusolek Vello Iirele maa ostu-
eesõigusega erastamiseks.
5. Anti korraldus projekteerimis-
tingimuste väljastamiseks Neeru-
ti külas 10kv õhuliini ja Annuse 
2 talu maadele 0,4kv liitumise 
projekteerimiseks.
6. Anti korraldus kahele raske 
puudega inimesele hooldaja 
määramiseks.

TEATED

Vargused
26. aprilli lõuna ajal pidasid Otepääl Kopli tänaval 
asuva kaupluse müüjad kinni Indreku (1968), kes 
üritas poest lahkuda kaheliitrise õllepudeliga, selle 
eest maksmata. Politsei alustas kinnipeetu suhtes 
väärteomenetluse.
6. mail teatas Otepääl elav mees politseile, et 
öösel varastati tema sõiduautolt Volvo 240, mis 
seisis Otepääl Kopli tänaval, neli ilukilpi ja lisa-
kaugtuled.
8. mai öösel murdsid vargad sisse Otepääl Viru-
lombi tänaval asuvasse kuuri ja varastasid sealt 
kaks laste jalgratast
15. mail murdsid vargad sisse Vana-Otepää kü-
las asuvasse talumajja ja varastasid mootorsae 
Husqvarna 351 ja vanaaegse kummuti. 
Ööl vastu 16. maid lõhkusid vargad Otepääl 
Munamäe tänaval asuva kioski aknaklaasi ning 
varastasid kioskist ära makkraadio.
18.-19. mail tungisid vargad Hellenurme külas 
asuva ettevõtte ait-kuivatisse ja varastasid sealt 
elektrimootori koos reduktoriga.

Liiklusõnnetused
22. aprilli õhtul sõitis Otepääl Lipuväljakule par-
gitud Opel Astra Caravanile otsa tundmatu sõiduk 
ning lahkus sündmuskohalt. Liiklusõnnetuse põh-
justanud sõidukijuht on kindlaks tegemisel. 
24. aprilli õhtul juhtus liiklusõnnetus Lutike külas, 
kus Veikko (1981) juhitud Audi 80 kaldus vastas-
suunda ning põrkas kokku vastutuleva Volkswa-
gen Passatiga. Inimesed õnnetuses kannatada ei 
saanud, mõlemad juhid olid kained. 
6. mai hilisõhtul juhtus liiklusõnnetus Otepää 
vallas Arula-Sihva teel, kus alkoholijoobes ja juhti-
misõiguseta Darko (1984) kaotas kontrolli Audi 80 
üle. Teelt välja sõitnud ning katusele paiskunud 
sõiduk sai tehnilisi vigastusi, inimesed õnnetuses 
viga ei saanud
16. mai pärastlõunal kaotas Otepääl Pühajärve 
teel sõiduautot Ford Sierra juhtinud Piret (1965) 
suure kiiruse tõttu kontrolli auto üle ning sõitis 
vastu elektriliini posti. Õnnetuse tagajärjel mur-
dus elektriliini post, inimesed avariis kannatada 
ei saanud
19. mai hilisõhtul sõitis Otepääl Lipuväljakul par-
kinud sõiduautole Mercedes Benz otsa sõiduauto 

Volkswagen Passat, mis lahkus sündmuskohalt. 
Otepää politseil on arvatav õnnetuse põhjustaja 
välja selgitatud.
21. mai hommikul leidis politseipatrull Otepääl J. 
Hurda tänavalt vastu elektriposti sõitnud sõiduau-
to Volvo 850, mille juht oli sündmuskohalt lahku-
nud. Sõidukit juhtinud isik on väljaselgitamisel.

Muud
18. mai ennelõunal teatas tähelepanelik inimene 
Valga politseile, et Sihval sõidab sinist värvi veo-
auto Scania, mille juht võib olla alkoholijoobes. 
Teate kontrollimisel pidasid politseinikud kinni 
veomasina, mille roolis oli alkoholijoobes Igor 
(1966). Politsei alustas Igori suhtes väärteome-
netluse.
18. mai pärastlõunal teatas Otepääl elav mees 
politseile, et Pühajärve keskuse taga paadisilla 
juures järves on granaat. Leitud lõhkekeha tegid 
kahjutuks päästeteenistuse demineerijad. 

Politsei manitseb jalgrattureid ja autojuhte 
ettevaatusele 
Viimasel ajal on suurenenud jalgratturitega 
juhtunud liiklusõnnetuste arv. Politsei kutsub 
jalgrattureid ning autojuhte üles suuremale tä-
helepanelikkusele üksteise suhtes.
Ohutu jalgrattasõidu esimene nõue on liiklus-
eeskirja järgimine ning viisakad liikluskombed. 
Tihtipeale rikuvad aga just täiskasvanud neid 
lihtsaid reegleid, andes sellega ühtlasi halba ees-
kuju lastele
Liiklusrikkumiste vähendamiseks soovitab politsei 
noortel liiklejatel läbida jalgratturi kursused. Jalg-
ratturi lube saab teha noorte- ning huvikeskuste 
juures üle Eesti.
Raskemad liiklusõnnetused juhtuvad jalgratturite-
ga sageli just maanteedel, kus kiirused on suured 
ning puudub vastav jalgratturitele mõeldud eral-
dusriba.  Samuti on autojuhtidel raskusi maanteel 
liikuva jalgratturi märkamisega pimedal ajal. Selle 
vältimiseks soovitab politsei jalgratturil kanda 
helkurvesti ning hoolitseda, et jalgratas oleks 
varustatud kõikide nõutud helkuritega. 
Käesoleva aasta kolme kuu jooksul on liikluses 
hukkunud 2 ja vigastada saanud 7 jalgratturit. 

VAHUR ILUMETS
Valga politseijaoskonna pressiesindaja

POLITSEIINFO
Palupera vallas tuleb 
tore rattamatk
Palupera vald on ühest otsast 
teiseni üle 30 km ning paljud ei 
tea, mis ühes või teises kohas 
toimub. Seepärast koguneski 
huvilistegrupp, kes otsustas teisi 
huvilisi kaasates hakata koduval-
da avastama.

Et aga väike asi on suure asja 
algus, siis alustuseks hakkaksime 
avastama valda keskelt – Päidla 
ja Räbi külast. See esimene oleks 
rohkem nagu infokogumise mat-
kaks, et saada teada, palju on 
huvilisi, mis neid huvitab, mida 
näha tahetakse, kuidas üldse 
peaks matka läbi viima jne.

Sellega seoses ootame kõiki jalg-
rattahuvilisi matkale «Tunne oma 
koduvalda». 5. juunil kell 12 toi-
mub kogunemine üheaegselt nii 
Nõuni kui Hellenurme poe juures. 
Eesotsas matkajuhtidega alusta-
takse matka Päidla bussijaama 
juurde, kus kaks gruppi ühinevad 
ja edasi kulgeb juba kõik ühiselt. 
Kõigepealt uurime, mida põne-
vat on teoksil OÜs Nõuni Puit. 
Edasi kulgeme läbi Päidla, Räbi 
küla, naudime kevadet ja kaunist 
loodust ning jõuame Vitipalu mat-
karaja Liivamäe puhkeplatsile ja 
peame väikese pikniku. Arutame 
ka, kuidas edaspidi võiks matku 
huvitavaks teha. Soovijatel on 
võimalik veel lisaks läbi teha 2,3 
km jalgsimatk Vitipalu matkara-
jal, näha Viti järve, vaatetorni, 
honga (kui sa ei tea, mis see on, 
tule matkale ja saad teada!). Kui 
veidi puhatud ja keha kinnitatud, 
algab kodutee, seekord juba kõige 
otsemat teed. Matk peaks olema 
ca 30 km ringis. Ootame kõiki 
huvilisi matkale.

Info tel 503 6123 või 513 9071. 
KALEV LÕHMUS ja P-Rühm

Invaühingu jaanipidu 
toimub tänavu 15. juunil algu-
sega kell 15 TPÜ Vana-Otepää 
spordibaasis. 
Ühislaua katame teie poolt 
kaasa toodud toidukorvist. 
Omaosalus 10 krooni. Lõke, 
morss, grillimise võimalus, 
muusika jpm. 

Ootame rohket osavõttu!
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Otepää Kinnisvara
Mäe 11, Otepää

Tel 766 3700; 515 8137

Võtab müüki: talu, järveäärse krundi, 2-4toal korteri, 
maja ja muud kinnisvara. 

Üürime korteri või majaosa Otepääl.
www.okv.ee      inna@okv.ee

Metsa raieõiguse või kinnistu müügi 
korral on teatavad sammud, mis soo-
vitaks metsaomanikul kindlasti enne 
läbi käia, et saada oma metsa eest 
õiglast hinda ning et kogu protsess 
vastaks seatud normidele. Arco Maa-
dehalduse OÜ on spetsialiseerunud 
maade ja metsade müügi korralda-
misele, metsaomanike konsultatsioo-
nidele, maa parima kasutusotstarbe 
leidmisele ning metsade ja maade 
hindamisele, mistõttu tasub kindlas-
ti enne tehingut metsamaakleriga 
konsulteerida. Siinkohal vaatleme 
aga nõuandeid, millised sammud 
tasuks enne raie või kinnistu müüki 
ette võtta.

Raieõiguse müük
Kasvava metsa raieõiguse müügi 
korral on peamised soovituslikud 
tegevused:

1. Metsamajandamiskava tellimine
Kasvava metsa raieõiguse müügi eelduseks on kehtiva metsama-
jandamiskava olemasolu. Juhul, kui antud kava puudub, tuleks 
see tellida ettevõttest, kes tegeleb metsade korraldamisega ja 
kellel on metsakorralduse tegevusluba ning kelle töötajad omavad 
metsakorraldaja tunnistust. 
2. Metsateatise esitamine
Kui metsamajandamiskava on olemas, tuleb metsaomanikul edas-
tada kinnistu asukohajärgse maakonna keskkonnateenistusele 
metsateatis kavandatavate tööde kohta. 
Vältimaks võimalikke hilisemaid arusaamatusi ostjaga, on mõist-
lik ja soovitatav teostada ka järgmisi ettevalmistavaid töid:
3. Raiele minevate lankide eraldamine, tähistamine loo-
duses ja skitsi (raie skeem) koostamine – lankide eraldamine 
ning tähistamine ja skitsi koostamine aitab vältida hilisemaid 
arusaamatusi objekti täpse suuruse ning asukoha üle. 
4. Raiele minevate puude kluppimine (ühekaupa mõõtmi-
ne ning mahu määramine) – antud tegevus omab eriti suurt 
tähtsust juhul, kui müüakse näiteks harvendus- või turberaiet. 
Kuna harvendusraie eesmärgiks on kvaliteetsema puidu saamine 
tulevikus, tuleks raiuda eelkõige kehvemaid puid.
5. Raie tehnoloogia kaardi koostamine – tehnoloogia kaart 
peab sisaldama andmeid võimaliku kasutatava tehnika, raie 
ajalise kestvuse, vahelaoplatside asukoha ja kokkuveoteede 
paiknemise kohta. Mida põhjalikum ja täpsem tehnoloogia kaart 
on, seda väiksem võimalus on raie teostajal metsas oma suva 
järgi käituda. 
6. Enampakkumise alghinna määramine – kui antud tööd 
on teostatud, on omanikul kõige mõistlikum panna müügiobjekt 
enampakkumisele. Nüüd on ainult vaja määrata müügiobjektile 
alghind. Kes võiksid olla potentsiaalsed ostjad, enampakkumisel 
osalejad? Võimaliku ohu maandamiseks tuleks omanikul suhelda 
turul tuntud ning metsanduse valdkonnas pikaajaliselt tegutse-
nud ettevõttega. 
7. Lepingu sõlmimine – kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, et 
lepingusse on sisse viidud vastavad leppetrahvid, sest juhul, kui 
ostja peaks käituma lepingus ja lepingu lisades sätestatu vasta-
selt, oleks omanikul mille alusel oma õigusi ka nõuda. 
8. Teatis kasvava metsa müügi kohta – peale seda, kui oma-
nik on kasvava metsa raieõiguse võõrandanud, peab ta edastama 
kohalikule keskkonnateenistusele teatise metsa müügi kohta, 
vastasel juhul ootab ees kopsakas rahatrahv. 

Kinnistu müük
Juhul, kui mets müüakse koos maaga, tuleks teostada alljärgne-
vad tööd, et saada turul võimalikult kõrge hind ning välistada 
hilisemaid võimalikke vaidlusi. Sarnaselt kasvava metsa raie-
õiguse müügiga, on ka sel juhul metsaomanikul mõistlik tellida 
metsamajandamiskava. Seda eelkõige järgnevatel põhjustel:
• metsamajandamiskava on ainuke metsa iseloomustav doku-
ment, mille alusel saab tuletada õiglase turuhinna.
• metsamajandamiskava annab hea ülevaate metsa seisundist 
ja kvaliteedist.
Kui metsas on eelnevalt teostatud metsamajanduslikke töid, 
kajastab metsamajandamiskava hetkeolukorda ning välistab hili-
semad küsitavused eelnevate metsamajanduslike tööde kohta. 
Põhiline probleem, mis metsakinnistu müügiga kaasneb, ongi 
õiglase turuhinna määramine. Omanikku huvitab eelkõige 
kõrgeim müügihind ja kindlus, et ta pakutud summa ka ostjalt 
kätte saab. Sarnaselt kasvava metsa raieõiguse müügiga, on ka 
sel juhul mõistlik korraldada enampakkumine, et saada oma 
kinnistule parim hind. 
Metsaomanik saab professionaalsete nõustajate abiga tagada 
igati korrektse ning turuhinnale vastava tehingu, kui läbitakse 
eelpoolmainitud etapid ning järgitakse metsanduses kehtivat 
vastavat regulatsiooni. Pöörduge julgelt ka Arco Vara metsan-
dusele spetsialiseerunud maaklerite poole.

JANEK MOROS – 
Arco Vara maakler 
Otepääl, tel 529 4294
janek.moros@arcovara.ee
www.arcovara.ee/otepaa

Mis sammud tuleks enne metsa 
müüki läbi käia?

PELAGEJA TÄÄR
14. V 1909 - 1. V 2004

MARIS HUIK
30. XI 1919 - 9. V 2004

ERICH EEK
6. X 1927 – 18. V 2004

Ei kustu leinavalu hinges, 
ei kuiva silmist pisarad.

Kallist abikaasat, isa ja vanaisa

ARVO TIIDEMÄED
6. VII 1938 - 2. VI 1999

mälestavad 5. surma-aastapäeval 
abikaasa ja lapsed peredega

Siiras kaastunne Maiu Rohtlale

VALENTINE HERNITSA
16. III 1909 - 4. V 2004

surma puhul.
Endised töökaaslased Tarbijate 

Kooperatiivist ja a/ü juhatus

Olgu koit Sul küünlavalgus, 
õhtulambiks ehajoon. 

Saagu vaikne tuulekohin 
unelauluks Sinule...

Kallist tädi

PÄRJA KONGOTIT
mälestavad sügavas leinas Marianne ja 

Kersti peredega

On hinges värelemas tühjus
ja süda valust hell

Sind igatseb ta, trotsib mõistmist veel,
et läksid teed, kust tagasi ei tulda

Kallist ema,vanaema,
vanavanaema ja ämma

PÄRJA-JOHANNA
KONGOTIT

17. X 1926 - 16. V 2004
mälestavad tütar ja poeg peredega

On kõrvus mul 
Su häälekõla ja 
meeles valusalt 

see päev, kui 
maha jätsid 

valud, vaevad ja 
lahkusid meist 

jäädavalt.

ENN OTTI
2. X 1934 - 3. VI 2002.

mälestavad 2. surma-aastapäeval 
abikaasa Helju ja tütar Vilve perega

Mälestus on nagu muusika, mis ei vaiki iial, 
vaid heliseb igavesti

EMILIE PUUL
2.VI 1904 - 14. VIII 1988

Mälestame oma unustamatult kallist 
ema, vanaema ja vanavanaema 

tema 100. sünniaastapäeval.
Tütar Helju ning tütretütar Vilve perega

MÜÜA elamukrundid Otepää 
aedlinnas Sulaojal

www.otepaamaja.ee
Otepää Maja OÜ

Lipuväljak 11
Tel 505 5545

Kinnisvara ost 
ja müük

512 7229
766 1805

Teostame reisijate vedu
14kohase ja 19kohase 

väikebussiga

HINNAD SOODSAD

Tel  518 4226
    5667 1021

ROSINAMASS 31.80
ja teised naturaalsed 
piimatooted

JUUSTUD 
alates 49.90 kuni 65.-

Piimapoed asuvad
Otepääl, Munamäe tn 8 
ja Valga turul

Sulevi kaubaäris 
soodushindadega müügil:
 
• aiakaubad, 
• tööriided, 
• santehnika, 
• mopeedid (kolm erinevat), 
• muruniidukid, 
• trimmerid
Niidame muru 
murutraktoriga, 
käsiniidukiga ja 
trimmeriga

Info: 765 5007 või 514 7833
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Ekskavaator 
KAEVAB 

TIIKE

Tel 5569 7176

Külalistemaja EKS Villa 
pakub suvehooajaks tööd 

KLIENDITEENINDAJALE 
CV ja sooviavaldus saata 

1. juuniks aadressil: 
eksvilla@msigrupp.ee

Info tel 524 2745

TÖÖ

müügil seemned 
ja tippsibulad

Ostan maamaja  Sihva 
lähedal. Tel 5569 6404.

Ostan 1 ha metsa Otepää 
lähedalt. Tel 5660 0738.

Ostan 1-2toalise korteri 
kesklinnas. 
Tel 5660 0738.

Ostan riidekapi Võru sekt-
sioonile (tume). Müüa akor-
dion. Tel 765 5796.

Osutan raamatupidamis-
teenuseid. Tel 565 2111.

Pakun juunist septembrini 
tööd kokale. Tel 511 8195.

Katlaseadmete, küttesüs-
teemide ja santehnilised 
tööd. Garantii. 
Tel 506 8509.

Müüa kaevurõngaid otse 
tootjalt. Hind 275 kr.
Transpordivõimalus. 
Tel 525 7121.

Ostame kunsti (õlimaalid, 
graafika, joonistused). Hin-
nad soodsad, tasumine kohe 
sularahas. Tel 526 7907 
Meelis. 

Üürin korteri või majaosa 
Tel 5805 3751.

Vajatakse

VAARIKAKORJAJAID
juulis-augustis 10 km kaugusel 

Otepäält Valga suunas 

Info ja registreerimine 
Tel 5698 5765 Teder 

TÖÖ

Teen 
kodulehekülgi

Tel 765 5959
 margusson@hot.ee

www.hot.ee/
margusson/portfolio

Ostan 2-4toal. ahiküttega 
või mugavustega korteri, 
maja, talu, elamukrundi. 
Tel 5805 3751. 

Välja üürida 3-toal. korter 
Otepääl, üür: 2000+maksud. 
Tel 5805 3751.

Müüa täisklaasist sau-
na- ja siseuksed al 1400,-               
Tel 5344 3234; 655 5252.

Pühajärve vaateratas pa-
kub tööd suvehooajaks 
(kontrolör). 
Info telefonil 5567 1583.

Müüa ehituslikku saematerjali, 
haava voodrilauda ning lava-
lauda ja järgatud küttepindu
Ostame metsakuiva palki
Osutame saekaatriteenust
 Tel 529 5948

OÜ Ökoteh 
ostab 
• kasvavat metsa ja maad
müüb:
• ehituslikku saematerjali
• haava ja männi voodrilaudu
• 3m küttepuid

Tel 505 6829

KRUUSA 
MÜÜK

koos 
transpordiga

Tel    736 7384
 513 4647

Otepää Reis ibüroo ot -
sib klienditeenindajat.         
Tel 505 5545.

Müüa mugavustega 2toaline 
korter Otepää kesklinnas. 
Tel 523 5896.

Müüa tolliseid servatud 
laudu (kuusk). 
Tel 505 5702. 

Müüa vähekasutatud kon-
torimööbel. Tel 524 1005.

Üürin maja, suvila või talu 
suveks (juuni, juuli, au-
gust). Tel 5629 1000.

Müüa 
küttepuid

Lõigatud, lõhutud, 
koos kohaleveoga

Tel  5559 0450

OÜ ELVE ehitusmaterjalide poes 
Munamäe tn 8 

Pakume SOODSATE HINDADEGA kipsplaadi kar-
kassi ja kampaania korras 20% soodustusega 
Vivacolori fassaadivärve

Info tel  767 9245

Ostan maja, talu või su-
vila (mitte kesklinnas).              
Tel 5629 1000. 

Puidutööstus Valgjärvel 
pakub tööd tõstukijuhile 
(kiire). Tel 515 7019.

O s t a n  3 0  c m  p i k k u -
s i  l õhutud  küttepuid .                             
Tel 521 1919.

Olete oodatud «Hea sõnumi» 
õhtutele, mis toimuvad 28. 
mail kell 19 ja 29. mail kell 
18 Tehvandi tee palvema-
jas. Tere tulemast. 

Valga põik 3
Otepää
E - R 8-17 ja L 9-13

Tel 766 1890

Muruniidukitele ja mootorsaagedele järelmaksuvõimalus    

• Mootorsaed alates  3490.- 
• Bensiinimootoriga trimmerid alates  2995.-
• Bensiinimootoriga muruniidukid alates  2990.-
• Murutraktorid alates  21990.-
 Kohapeal professionaalne nõuanne, remont ja hooldus
• Hüdrovoolikute valmistamine, ka Vene päritolu masinatele
• Fiskarsi köögi- ja aiatööriistad

Astu läbi ja veendu ise!

MEIE ABIGA ÕUED JA 
PARGID KORDA!


