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Eesti Energia avas Otepääl uue
alajaama ja kõrgepingeliini
19. novembril käivitas OÜ Põhivõrk Otepääl kaasaegse kõrgepingealajaama ja Elva-Otepää õhuliini, mille abil saavad Otepää ettevõtted võimaluse laiendada oma
tegevust ning kogu piirkond saab
tarbida senisest ühtlasema kvaliteediga võrguteenust.

Seni saime elektrit ligi 50 aasta vanust liini pidi

Renoveerimistööde käigus uuendati 1957.
aastal rajatud Otepää-Elva õhuliin ning täielikult ka Otepää alajaam. Nii liin kui alajaam
viidi endiselt 35 kV keskpingelt kõrgemale 110
kilovoldisele pingele.
«Eesti elektrivõrk on väga kõrge keskmise
vanusega ja uue objekti valmimine on elektri
varustuskindluse osas kahtlemata ülioluline,»
rääkis Põhivõrgu juhataja Henn Jõe. «Otepää
alajaam ning renoveeritud liin on vaieldamatult
tähtsad just Otepää ja Elva, aga laiemalt ka
kogu Lõuna-Eesti elektrivarustuse seisukohast.
Uued, töökindlamad ja suurema võimsusega
seadmed on oluliseks sammuks lähenemisel
paremale elektriühenduse kvaliteedile piirkonna
iga elektritarbija jaoks,» lisas Jõe.

M

INDREK VÄHI, Pühajärve puh-

Möödunud reedel
avati Otepääl kaasaegne kõrgepingealajaam ja ElvaOtepää õhuliin.

Vähenevad pingekõikumised ja võimalikud katkestused

Eriti oluline on uue elektrisüsteemi
valmimine Otepää vineeritehasele ja
Tehvandi olümpiakeskusele, kel soov tarbimist suurendada. Kuid kasu on uuest
rajatisest ka Pühajärve puhkekeskusel,
Otepää piimaühistul, Otepää lihatööstusel, vaibatööstusel Oteks, metallitööstusel Parmet ja paljudel teistel ettevõtetel.
Piirkonna elanike jaoks tähendab valminud alajaam võimalikke katkestuste ja
pingekõikumiste vähenemist.
Põhivõrk investeeris Otepää varustuskindluse parandamisse ligi 30 miljonit
krooni. Tegemist on viimase aja suurima
investeeringuga Lõuna-Eesti elektrivarustuse kvaliteedi parandamisse.
Renoveerimistöid teostasid ABB AS, AS Elektriteenused ja AS Siemens. Alajaama pidulikul
avamisel osalesid ka Otepää vallajuhid.

KOMMENTAAR

Otepää vallavanem
energeetikute ja ehitajate esindajatega
vastse alajaama linti
läbi lõikamas.

JÜRI KULL, EO ÕTK

Otepää areng on viimasel kümnendil olnud aktiivne. Tänu elukeskkonna ja infrastruktuuri
taseme tõusule on hoogustunud
elamuehitus ja kinnisvara arendamine.
Uus alajaam võimaldab piirkonnal areneda

«Senini oli üheks kitsaskohaks elektrivõimsuste ebapiisavus, mille lahendamine tänu Eesti
Energiale on saanud võimalikuks. Otepää-Elva
elektriliini ja Otepää alajaama renoveerimine
võimaldab piirkonnal areneda ning on oluliseks
mootoriks ettevõtlusele ja majandusele,» rääkis
uue alajaama avamisel Otepää vallavanem
Aivar Nigol.
Alajaama renoveerimisel uuendati ka alajaama
väljanägemine ja korrastati ümbrus. Tehnilise
lahendusena kasutati kaasaegset, Eesti oludes
uuenduslikku COMPASS-tüüpi lahendust, mis
tavalahendusega võrreldes on kompaktsem ja

kekeskuse haldusdirektor:
Kaasaegse kõrgepingealajaama rajamine Otepääle
on muidugi väga teretulnud.
Kuna kõik nüüdisaegsed ettevõtted on otseselt sõltuvad
elektrienergia olemasolust
ja kvaliteedist, siis kindlasti
lubab uute seadmete kasutuselevõtt vaadata julgemalt
tuleviku suunas. Pole enam
tarvis nii palju muretseda
elektrikatkestustest tekkida
võivate tagasilöökide pärast.
Samuti on viidud miinimumi meie kaastöötajatele ja
klientidele põhjustatav ebamugavus. Positiivse kogemuse uutest seadmetest saime
juba viimase sügistormi ajal,
kui vool mitmeks korraks
katkes, kuid tagastus juba
loetud minutite jooksul, mis
häiris meie ettevõtte tööd
minimaalselt.
Seega kokkuvõtteks – üks
tõsine kitsaskoht vähem!

võimaldas olemasoleva alajaama tööd oluliselt
häirimata alustada ehitust kõrvalasuval vabal
platsil. Uue lahenduse eeliseks on ka väiksemad
hilisemad käidukulud.
OÜ Põhivõrk on Eesti Energia Gruppi kuuluv
iseseisev võrguettevõtja. Põhivõrgu 2004. aasta
investeeringute peaeesmärgiks on majanduse
arenguks vajaliku võimsuse tagamine Eesti
arengupiirkondades ning tarbijate elektrivarustuse kvaliteedi suurendamine. Põhivõrgu 2004
aasta investeeringute kava kogumaht on 600
miljonit krooni.
HELEN SABRAK,
Eesti Energia /
OTEPÄÄ TEATAJA

Tehvandi peadirektor:
Tehvandi keskusele andis
uue kaabelliini, jaotla ja alajaama ehitus kindlustunde
elektriga varustatuse stabiilsuses ja kvaliteedis. Meie
tehislume tootmise süsteem
saab täna ööpäevaringselt
rahulikult töötada, ilma et
elektrikatkestused segama
kipuksid. Elektri lisavõimsust vajasime Tehvandil
toimuvate suurürituste paremaks teenindamiseks ja
perspektiivis on lahendatud
ka Tehvandi arengukavas
olevate suuremate spordirajatiste elektriga varustamine.

Otepää valmistub taas talvepealinnaks saama

aha sadanud lumi ja
esimesed talvekülmad
toovad aina lähemale
päeva, mil Otepää saab taas
pealinnaks – talvepealinnaks.
See austav tiitel toob kaasa
kõrgendatud huvi ja tähelepanu Otepää ja siinsete tegemiste
vastu. Talvepealinna tiitel aitab
kindlasti paremini tutvustada
meie linna ja kogu piirkonda,
aga kohustab ka meid kõiki
mõtlema siin pakutavale.
Eesti suurim advendikalender

Igal aastal on Otepää kui
talvepealinna kaunistamiseks
midagi uut välja mõeldud.
Tänavu saab juba esimesel
advendil näha raekoja seinal
paiknevat advendikalendrit.
Tegijate sõnul peaks Otepääl
avatav kalender olema kindlasti Eesti suurim.
Oma akna saavad kalendris
selle tegemist toetanud firmad
ning aken on ka kogu talvepea-

linna projekti suursponsoritel.
Kuna jõulukuu võiks olla üllatuste kuu, siis ei avalikustata
kõike kalendriga seotut praegu. Aga on teada, et esimest
korda astuvad ettevõtjad otepäälaste ja Otepää külaliste
ette laupäeval, 11. detsembril.
Siis avanevad kell 15 kalendri
aknad ja meeleoluka muusika saatel tutvustatakse oma
tooteid. Saab degusteerida
grillitud liha, vorste, kringleid,
saiakesi, maitsta kohaliku
piimatööstuse toodangut ning
juua teed ja hõõgveini. Esitletakse kickspark sportkelke ja
on võimalus ka võistelda.
Toimub loterii, mille suurimad auhinnad on välja pannud
kohalikud ettevõtted. Kõigi
laste rõõmuks on kohal Kalevi
kommilaev ja saab maitsta
Premia jäätist. Eestlaste saunaarmastust kinnitab Marguse
puhkekeskus, tuues kohale
tünnisauna. Tutvuda saab ka

ka uudse arcticspaga. Nädal
hiljem lisandub eespool loetletule tasuta jagatav ajaleht
Postimees.
Uhke jõulupuu küünlad süüdatakse 1. advendil

Jõulupuu jõudis tänavu Otepääle Nõuni lähedalt ja on 18
meetrit kõrge. Talvepealinna
tänavate kaunistused ja jõulukuuse tuled süüdatakse esimesel advendil ning nad jäävad
traditsiooni kohaselt põlema
kevadeni.

Avapäeva programmist
Traditsiooniline talvepealinna
avamine on laupäeval, 18. detsembril, seega mõned päevad
enne kalendritalve algust.
Tegevust talvepealinnas,
mida tänavu ehk toetab ka
ilmataat paksu lumevaiba ja
korraliku pakasega, jätkub
kevadeni.
Päev algab kultuurikeskuses

kell 11- 15 kestva lastelaadaga.
Kavas mitmesugused võistlused ja üllatusmängud. Külas on
ka Kalevi kommilaev. Laadal
astuvad rahva ette ka külalised pärispealinnast Tallinnast,
suvepealinnast Pärnust ja kevadpealinnast Türilt.
Kell 15-17 toimub raekoja ees
üritus «Advendikalender avaneb». Pakutakse meeleolukat
programmi, söödavat, joodavat,
mängitakse loteriid.
Kell 18-19.20 Tõnis Mägi tasuta
kontsert kultuurikeskuses
Kell 19- 23 noortedisko ööklubis
Help.
Kell 20- 21 Talvepealinn 2004/
2005 avatseremoonia raekoja
ees.
Kell 22 algab talve avamise
show ööklubis Come Back, ans
Genialistid.
ARVO SAAL

Joonistus- ja fotokonkurss «Otepää meeleolud»
Kutsume osalema joonistus- ja fotokonkursil 1. detsembrist kuni 31. märtsini. Konkursil osalevad temaatilised fotod ja joonistused meeleoludest Otepääl.
Joonistused A4 või A3 formaadis ja fotod
mõõtmetega 15x21 või 21x30 esitada
märkega «Otepää meeleolud» hiljemalt
1.03.05 vallavalitsusse, kultuurikeskusesse või raamatukogudesse. Lisada
teostaja nimi, vanus, kontaktandmed ja
töö teostamise aeg. Joonistusvõistlusel
on kaks vanuseklassi: kuni 10aastased,
11a ja vanemad.
Fotokonkursil jagatakse osalevad
tööd noorte (kuni 17a) ja täiskasvanute
rühma. Võitjate nimed avalikustatakse
15. märtsil. Võidutöödest valmistatakse
Otepää postkaardid.
Lisainfot konkursi kohta saab Otepää
kodulehelt www.otepaa.ee, meiliaadressil konkurss@otepaa.ee ja tel 765 5581.
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Pukamõisa
kõrts ja
muinsuskaitse

Tondilossid ja keskväljak
saavad uue hingamise

Puka vallas on arheoloogia,
ajaloo ja arhitektuurimälestisi 90
ringis, mis moodustab peaaegu 1/3
maakonna mälestiste arvust. Vald
on nendesse suhtunud heaperemehelikult. Suured tööd on tehtud võssakasvanud linnamägede
korrastamisel. Õnnestunuks võib
lugeda ka Aakre lasteaed-algkooli
hoone, mis kuulub ka arhitektuurimälestiste nimekirja, katuse
uuendamist. Tunnistan, et töö sai
tehtud kiiresti ja ilma muinsuskaitse loata hoone arhitektuurseid
tunnuseid rikkumata.
Täna oleme jõudnud ehitamisega Pukamõisa kõrtsihooneni.
Hoone on lülitatud mälestiste
nimekirja. Eelmisel kuul pöördusime kultuuriministri poole
taotlusega hoone mälestiste nimekirjast tunnuste puudumise tõttu
kustutada. Hoone «kaitsmisega»
juhtus selline lugu, et pool katust
varises. Hoone praegune omanik
OÜ Plika Puhkeküla vormistas
notariaalse ostu teadmata, et
tegu on arhitektuurimälestisega.
Segased lood on ka hoone asukoha
ja nimega. 1958.a. käsitletakse
tolleaegsete rajooni võimude poolt
ehitist Kõrtsitoa talu elumajana.
Maakonna ja valla üldplaneeringus on muinsuskaitsealuste
objektidena Puka mõisast säilinud hooned, mitte Kõrtsitoa talu
4 korteriga elumaja. Ministrile
saadetud kiri suunati muinsuskaitseametisse, mille tulemusena
käis sealt kohapeal kolm töötajat.
Peale jutuajamist objektil pole
vastust meie kirjale siiani tulnud. Osaliselt varisenud hoone
Tartu-Valga maantee ääres jätab
troostitu pildi. Omanikul, OÜl
Plika Puhkeküla on soov alustada
ehitamisega, et säilitada seda,
mida veel saab, ning arendada
Pukamõisa teeristi hoonestuse ja
muuga.

asfaltkatte, lahendatakse
Vallavalitsuse ja OT
jalakäijate liikumine, välistoimetuse poole on
valgustus, haljastus ja puhkorduvalt pöördunud
kekohad. Nähakse ette ala
murelikud vallakodaautode parkimiseks, antakse
nikud, viidates häbilahendus liikluskorraldusele.
väärsele olukorrale
Kuna praegused ajutised
praegusel turuplatsil
hooned ja rajatised (turuning tundes muret
kiosk, puidust paviljon, kalanäotult seisvate ja
kiosk) kuuluvad erinevatele
lagunevate, kunagiste
eraomanikele, siis antakse
uhkete hoonete üle.
Aivar Nigol,
neile aeg hoonestuse likvideeTäna võime tõdeda,
vallavanem
rimiseks.
et peagi võib linna
Turuplatsi tualett on seni
keskväljaku ja mõneleidnud vähest kasutust. Sade hoonete ilme muumas on tegemist Otepää ainutuma hakata.
kese avaliku tualetiga. Turu
Lähiarengust annab
arenedes ja külastatavuse suurenelehelugejaile ülevaate vallavades peaks suurenema ka nimetatud
nem Aivar Nigol.
teenuse vajadus. Seega tualetihoone
Keskväljaku planeerimise projekt,
ja selle kinnistu edasine saatus sõlmis hõlmab praegust bussijaama
tub suuresti turuplatsi arendusest.
platsi, suusakooli tagust maa-ala
koos uue asfaltplatsiga ning turu Pühajärve restoran ja vana kaubapiirkonda, on jõudmas lõpusirgele. maja ärkavad uuele elule
Projekti kohaselt peab nimetatud
Aastaid on meie kõigi silma riivamaa-alast kujunema Otepääle vää- nud Pühajärve restorani mahajäetud
riline keskosa esindusliku keskväl- ja lagunev hoone. Nüüd on paistmas
jaku, uue bussijaama, turuplatsi valguskiir hoone edasise saatuse
ning neid ühendava jalakäijate osas. Ettevõtlikud inimesed on
promenaadiga.
omandanud hoone ning kavatsevad
Rahastamise lahendamiseks on selle renoveerida puhkemajanduse
Otepää vallavalitsus esitanud piir- otstarbel.
kondade konkurentsivõime tugevAlgatatud on kinnistu detailpladamise programmile (meede 4.6.2) neering, mille eskiislahendust tuttaotluse rahastada Otepää linna vustav esitlus toimus 19. novembril
keskväljaku väljaarendamise ning Otepää vallavalitsuses.
olemasoleva turismi infrastruktuuMuret tekitavad ka endise kauriga sidumise projekti.
bamaja hooned linna keskosas, mis
seisavad tühja ja kasutuna. KaubaValmivad kivisillutisega promenaad,
uus turuhoone ja bussijaam, putkade maja maa-ala osas on samuti käimas
detailplaneering ning uus arendaja
likvideerimine viiakse lõpule
Loodetavasti juba tuleval kevadel soovib olemasoleva hoonestuse aseon võimalik alustada keskväljaku, mel sinna rajada kaasaegse hotelli.
Pärast mõlema objekti planeerinsh turuplatsi projekti realiseerigute
valmimist on kõigil võimalik
misega. Seda muidugi positiivse
nendega
tutvuda.
rahastamisotsuse korral.
Täpsem
info on kättesaadav valTuruplatsi olemasolev hoonestus
lavalitsuses.
Planeeringute avalike
kuulub projekti kohaselt likvideeväljapanekute
ajad teatame Otepää
rimisele. Selle asemele on mõeldud
Teatajas
ja
valla
kodulehel.
rajada uus kaasaegne turupaviljon.

VELLO SIIMANN,
Puka vallavalitsuse ehitusnõunik

Turuplatsi ala saab kivisillutise ning

Ootame kaastöid
meediapäevale
Tartu Ülikooli meediauurijad
kutsuvad detsembrikuu teisel
kolmapäeval üles kõiki Eestimaa
inimesi kirjutama oma meediakogemusest. Juba teistkordselt
korraldatava uurimuse tulemusel
püüavad uurijad selgitada, milline roll on tegelikult ajalehtedelajakirjadel, televisioonil, raadiol,
raamatutel, Internetil ja muul
meedial inimeste argipäevas.
Hea lugeja, palume ka Sinu abi
uuringu õnnestumiseks. Selleks
palume Sul vabas vormis kirjutada, milline on Sinu suhtumine
meediasse, milliseid avastusi
meedias tähele panid, milliseid
tundeid meedia Sinus äratas,
mida üleüldse tähendab Sinu jaoks
meedia, milline võiks olla meedia
ülesanne ja eesmärk jne. Uuringus
võivad osaleda kõik inimesed, meediapäeva peegeldavad kirjutised
on oodatud nii noorematelt kui
vanematelt.
Uuring «Üks meediapäev» viidi
läbi ka eelmisel aastal, kohe-kohe
on selle tulemustest ja eelmise

aasta parimatest kirjeldustest
ilmumas raamat. Tänavu toimub
meediapäev samaaegselt ka naaberriikides Lätis ja Leedus ning
Valgevenes.
Palume lähetada oma meediapäeva kirjelduse posti teel (postkast 6,
50002 Tartu peapostkontor) või
elektronpostiga (meediapaev@jrnl.
ut.ee) hiljemalt 19. detsembriks.
Ümbrikule või elektronkirjale
märkida selgitusena «Üks meediapäev».
Lisa oma kirjutisele kindlasti
kontaktandmed, sünniaasta ja
võimaluse korral ka elektronposti
aadress.
Kõikide oma meediapäevast kirjutanud inimeste vahel jagatakse
märtsikuus kümme preemiat. Võidust teatatakse personaalselt.
Lisateavet saab meediapäeva
koduleheküljelt www.jrnl.ut.ee/
meediapaev ja uuringu juhilt
Maarja Lõhmuselt Tartu ülikooli
meedia ja kommunikatsiooni õppetoolist, telefonil 737 5190, või
e-posti teel: maarjal@ut.ee.
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

DETAILPLANEERINGUD OTEPÄÄ VALLAS
Vastu on võetud ja avalikule väljapanekule suunatakse:

• Pühajärve tee 9 detailplaneering. Kinnistu omanik on
Tiit Tatter. Detailplaneeringu käigus jagatakse kinnistu kaheks. Tekkiv kinnistu saab juurdepääsu Kevade tänavalt. Lahendatakse liikluskorralduse ja tehnovõrkude ühendused.
•Paju tn 12 ja 12a kinnistute detailplaneering. Kinnistu
omanikeks on Feliks Stavitski ja OÜ AB-Rakennus. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute kruntimine ja ehitusõiguse
ala määramine. Liikluskorralduse ja tehnovõrkude ühenduste
lahendamine.
Pühajärve tee 9 ning Paju tn 12 ja 12a kinnistute detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 2.-16. detsembrini
vallavalitsuse kantseleis.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimuvad avalikud arutelud Otepää vallavalitsuses 17. detsembril kell 10 Pühajärve tee 9
ja kell 10.30 Paju tn 12 ja 12a kinnistute detailplaneeringute osas.
Algatatud planeeringud:

•Vidrike külas Inni järve kaldal Punsu kinnistu detailplaneering. Kinnistu omanik on OÜ Relaxor. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala määramine
suvilakompleksi rajamise eesmärgil. Liikluskorralduse ja
tehnovõrkude ühenduste lahendamine, servituutide vajaduste
välja selgitamine.
• Otepää linnas Tennisevälja 1, (endine Pühajärve restoran) kinnistu detailplaneering.
Kinnistu omanik AS GMP Grupp taotleb olemasoleva restoranihoone rekonstrueerimist (vt allpool olevat joonist) ja
aedlinnapoolsele alale uue ehitusõiguse ala määramist.
AIRE PRIKS,
vallavalitsuse maanõunik

Endise Pühajärve restorani kinnistu omanik AS GMP Grupp soovib
aastaid tühjana seisva restoranihoone rekonstrueerida ning
aedlinnapoolsele alale majutushoone ehitada.

Asutati sihtasutus Tehvandi
Spordikeskus
23. novembril toimus sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus asutamiskoosolek,
kus kultuuriministeerium,
Otepää vald ja Eesti Suusaliit allkirjastasid asutamisdokumendid.
Senise kultuuriministeeriumi
hallatava asutuse asemel loodud
sihtasutusele andis ministeerium
üle seni keskuse kasutuses oleva
vara ehk kogu keskuse tegevuseks ja arenguks vajaliku maaala, hooned, spordirajatised, tehnilised vahendid ja inventari.
Samuti hakkab sihtasutusele
tulevikus kuuluma Apteekrimäe
kinnistu, mis on vajalik noorte
treeningkohana.
Suusaliit andis keskusele üle
mitterahalise sissemaksena suusastaadionil olevad moodulmajad
ja suurvõistluste läbiviimiseks
soetatud infrastruktuurid ja
inventari.

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

Otepää vald andis uuele sihtasutusele üle Tehvandi kinnistu.
Sihtasutuse peamisteks eesmärkideks on rahvusvahelistele
nõuetele vastava olümpiaettevalmistuskeskuse väljaarendamine
ja selle haldamine ning suve- ja
talispordialade treeninguteks
ning riigisiseste ja rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks
tingimuste loomine ja vastavate
teenuste pakkumine.
Milline on nimetatud muudatuste
sisu ja mõju Tehvandi keskuse ja
Otepää kui rahvusvahelise spordikeskuse arengule?

Nimetatud muudatus ei tähenda kindlasti seda, et riik
(kultuuriministeerium) sooviks
omandivormi muutusega vabaneda rahalises mõistes tülikast
asutusest. Kokkuleppe kohaselt
jätkab kultuuriministeerium ka
tulevikus sihtasutuse toetamist.
Paralleelselt riikliku toetusega
Trükk:

tekivad sihtasutusel uued võimalused rahade kaasamiseks, mis
riigiasutusena jätkates ei oleks
võimalik. Näitena võib siinkohal tuua kas struktuurfondide
rahade või ka abiprogrammide
ja toetuste kaasamist keskuse
väljaarendamise kiiremaks tagamiseks.
Muudatus annaks ka võimaluse Tehvandi hüppetorni projekti jätkamiseks. Selles osas
on teostatud projekti korrigeerimine, esialgu pakutud projektlahenduse ümbervaatamine
eesmärgiga vähendada ehituse
maksumust.
Seega tervikuna peaks tagatama Tehvandi keskuse planeeringust ja arengukavast tulenevate
eesmärkide täitmine ning võitma
nii keskus kui ka Otepää piirkond tervikuna.
AIVAR NIGOL,
vallavanem

Järgmine Otepää
Teataja ilmub
23. detsembril
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Kas Väikesest Munamäest saab
«kinnisvaraparadiis»?

ANTS MANGLUS,
Otepää Looduspargi
direktor

O

tepää kaunite vaadete
säilitamiseks moodustati
juba 1957. aastal keeluala
Pühajärve, Väikese Munamäe
ja Tedremäe maastike kaitseks.
Täna on Otepää Looduspargi põhieesmärk Otepää kõrgustikule
omaste maastike kaitse. Otepää
Looduspargi kaitsekorralduskava
2002-2006 järgi on nimetatud
pikaajaliste kaitsekorralduslike
väärtuste kaitse-eesmärgid: 1)
unikaalse geomorfoloogia ja iseloomulike pinnavormide säilitamine
ning tutvustamine; 2) traditsioonilise pärandkultuurmaastiku
säilitamine, tutvustamine ja uurimine; 3) elustikuliselt väärtuslike,
vaateliste ja puhkemajanduslikult
väärtuslike veekogude säilitamine; 5) tüüpiliste ja väärtuslike
niidukoosluste ning märgalade
säilitamine ja taastamine; 6) kaitsealuste, haruldaste ja EL loodusdirektiivi II lisa ja linnudirektiivi I
lisa liikide kaitse ja säilitamine.
Asjaosalised pidasid ühise nõupäeva

18. novembril toimus Marguse
puhkekeskuses nõupäev, kus
käsitleti Väikse Munamäe, Nüpli
küla ning Tedremäe ümbruses
algatatud detailplaneeringuid ja
lähiaastate arengu soove. Väikese
Munamäe ümbrus on praegu muutunud kinnisvara arendajatele
lausa paradiisiks, kus maaomani-

kud soovivad kinnistute jagamist
ning seeläbi täiendavate hoonete
ja elamute ehitamist.
Nii on näiteks Enn Mõttus tänaseks algatanud Kaga kinnistu
detailplaneeringu, eesmärgiga
arendada seal välja mäesuusakeskus, võtta kasutusele mäel
paiknevad laskumisnõlvad ning
ehitada Väikese Munamäe jalamile mäesuusakeskuse teenindamiseks vajalikud teenindushooned
ning samuti püstitada sinna ca 10
kämpinguhoonet. Kaga kinnistu
hõlmab suurema osa (22 ha) Väikesest Munamäest.
Taotletakse 28 maja ehitust

Kaga kinnistuga vahetult piirnevate Jaanioru (4,4 ha) ja Jaanimäe
(1,5 ha) kinnistute omanikud
on samaaegselt algatanud detailplaneeringu olemasolevatele
hoonetele lisaks 6 suvemaja püstitamiseks.
Nõndanimetatud palkmajaküla
vahetus läheduses asuva Väike-Kellamäe (4,13 ha) kinnistu
omanikud soovivad kinnistu jagada ja ehitada kolm elamut koos
abihoonetega.
Teisele poole Otepää-Valga
maanteed on Anso 8 kinnistu
omanik taotlenud hetkel veel
hoonestamata maa-alale kahe
elamu püstitamist koos kõrvalhoonetega.
Tedremäe jalamile algatatud
detailplaneeringuga taotletakse
elamu ja kõrvalhoone püstitamist
Tedre kinnistule. Iffi, Sulli ja Olli
kinnistutele Partsilombi puhkemajade vahetusse lähedusse kahe
hoone ehitamist. Hetkel on seal
looduslik rohumaa.
Kokku taotletakse lisaks olemasolevatele hoonetele ja välja
ehitatud, kuid vähe heakorrastatud «palkmajakülale» Väikese
Munamäe ja Tedremäe vahetusse
lähedusse 8 omaniku poolt 28
täiendava ehitise püstitamist.
Seeläbi kaovad kõigis nendes kohtades looduslikult kaunid vaated,

mis asenduks linnaliku, hoonestatud pildiga.
Tekib küsimus, millist Otepääd
me tuleviks näha tahame ning kui
palju me tänasest kaunist ja üleeestiliselt ainulaadsest maastikust
säilitame?
Lisaks sellele, et Väikese Munamäe ümbrus asub Otepää Looduspargi piiranguvööndis, on nimetatud ala lülitatud ka Natura 2000
võrgustiku linnuala nimekirja.
Otepää linnuala on moodustatud
linnudirektiivi I lisa linnuliikide
ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Liikideks, kelle elupaiku kaitstakse,
on kanakull, viupart, sinikaelpart,
väike-konnakotkas, hallhaigur,
laanepüü, väiketüll, must toonekurg, roo-loorkull, väike-kärbsenäpp, värbkakk, punaselg-õgija,
herilaseviu ja roherähn.
Asudes Natura 2000 võrgustiku
alal on maaomanikel võimalus
taotleda täiendavaid toetusi maastiku hooldamiseks ning võsastumise takistamiseks. Käesoleval
aastal on Otepää Looduspargi
poolt makstud maaomanikele
loodushoiutoetusena kokku 140
000 krooni looduslike rohumaade
niitmiseks.
Millisena näeks Otepää Looduspark piirkonda tulevikus?

Kindlasti ei soovi Otepää Looduspark näha Väikesel Munamäel
juhuslikult paiknevate nn treitud
palkmajade võidukäiku ning piirkonna linnastumist. Täiendavate
hoonestuste rajamisel peame arvestama juba olemasolevate hoonetega ning maastikuvaadetega.
Kui lähimasse toitlustus- ja
majutuskohta on vähem kui 2 km,
siis kas on mõistlik rajada Väikese
Munamäe jalamile täiendavalt
veel majutus- ja toitlustusasutusi?
Kas siin ei võiks me hoopis ära
kasutada lähiümbruses paiknevt
ressurssi, arendades Väikest Munamäge ühendavat jalg- ja matkaradade võrgustikku või välja

pakkuda mõne muu samalaadse
loodust hoidva arengukava? Parandada tuleks Väikese Munamäe
esteetilist vaadet, peatada ja likvideerida erosiooni tagajärjed ning
jätkata maastikukujundamiseks
vajalike hooldustööde teostamist.
Looduslike rohumaade niitmiseks ning võsa tõrjumiseks on
võimalik järgmisel aastal taotleda
loodushoiutoetusi.
Otepää Looduspark sooviks
näha Väikse Munamäe piirkonnas
aastaringselt toimivat aktiivse
puhkuse keskust, koos vaheldusrikaste ja huvitavate loodusturismiradade võrgustikuga (erineva
raskusastmetega matkarajad,
loodustunnetusrajad, jalgrattarajad jms), lahendades keskuse
arendamise olemasolevate hoonete
baasil, säilitades nõnda kauni
looduse ja Otepää maastiku lummuse, mis paelub nii kohalikke kui
ka välisturiste.
Kutusme arvamust avaldama

Täna on küsimus selles, kuidas
me suudame ühitada erinevate
osapoolte (kasusaajate – kohalike
elanike, omanike, puhkajate ja teisalt pakkuja – Otepää maastiku,
looduse, looduspargi) vajadused.
Meie kõigi huvides on Otepää
maastiku säilitamine tulevastele põlvkondadele ning seda on
võimalik tagada vaid koostööga.
Seega kutsume kõiki kohalikke
elanikke avaldama oma arvamust
Nüpli küla ehitustegevuse kohta
ning vastama küsimusele, kas
ehitustegevus Väikese Munamäe
vahetus läheduses ja Nüpli järve
ääres on saavutanud piiri või on
sinna võimalik veel ehitisi rajada
ning millisena me tahame piirkonda tulevikus näha.
Otepää Looduspark ootab ettepanekuid ja arvamusi kas kirjalikult (Kolga tee 28), telefonitsi
(765 5876) või e-posti teel (ants.
manglus@otepaa.ee). Iga väiksemagi mõtteavalduse üle ollakse
siiralt tänulikud.

TEADMISEKS
Tulemas on Pride koolitus
Detsembrikuus toimub Otepää vallavalitsuses Pride koolitus, mille raames antakse
teadmisi suhtlemispsühholoogiast, pedagoogikast, õpetatakse toime tulema kasvatusraskustes lastega, harjutatakse
erinevaid laps-vanem teemalisi rollimänge. Eriti on oodatud kasu- ja hoolduspered või
pered, kes on mõelnud sellele,
et mõnele kodu vajavale lapsele ajutist või püsivat elukohta
pakkuda.
Grupi suurus on kuni 9
inimest. Koolitus on tasuta.
Kõik kursusel osalejad saavad
ametliku tunnistuse.
Asjast huvitatutel palume
end registreerida 3. detsembriks sotsiaal- ja haridusteenistuse telefonil 765 5382.

Otepää vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöötaja ametikohale
Sotsiaaltöötaja peamised
tööülesanded on vallas lastekaitsealase hoolekande ja
puuetega inimeste hoolduse
korraldamine.
Kandidaadilt eeldame:
· keskeri- või kõrgharidust;
· head suhtlemisoskust ja valmisolekut meeskonnatööks;
· arvuti kasutamise oskust
(teksti- ja tabeltöötlus, e- post,
internet)
· iseseisvust ja algatusvõimet
· töösse puutuva seadusandluse tundmist
Kasuks tuleb:
· vähemalt 1 võõrkeele oskus;
· B kategooria autojuhilubade
olemasolu;
· projektitöö kogemus;
Kandideerijatel esitada
avaldus, elulookirjeldus ja
ametikohale esitatud nõuete
vastavust tõendavate dokumentide koopiad valla sotsiaalja haridusteenistusele 10.
detsembriks aadressil Otepää
vallavalitsus, Lipuväljak 13,
67 405 Otepää.
Info telefonidel 765 5382 või
5805 3775 Piret Pensa.

Mäesuusatamise minevikust ja hetkeseisust
namäel iga-aastased üleliidulised
meistrivõistlused suusaslaalomis.
Laskumisnõlvu rajasid mägedele
ala harrastajad ja erinevad ettevõtted. Läbi aegade on Eestis
olnud pikemat või lühemat aega
töös 23 tõstukitega mäge, neist
Otepää piirkonnas 15.
Hetkeseisust

AIVAR KULLAMAA,
Ansomägi

A

asta oli 1947, kui Indrek Väärandi eestvõttel
asusid mitmed noored
mehed oma ristiretkele Otepää
kõrgustiku mägedele. Just sellel
aastal avastati Väike Munamägi,
kuhu rajati esimene slaalominõlv
Eestis. Kiiresti kasvas ala harrastajate arv ja kohaliku elanikkonna
huvi nende tegemiste ja võistluste
vastu. Hiilgeajad saabusid 60.-70.
aastatel. Vahemärkusena olgu öeldud, et lumepuuduses tolleaegsed
talved ei kannatanud. Paljud vanemad inimesed veel mäletavad,
et 1. mail toimusid Väikesel Mu-

Praegu tegutsevad Kuutsemägi
ja Väike Munamägi, uuena liitunud on Ansomägi. Eesti slaalomimaastikul on kindel koht
ka Haanja kõrgustikul asuval
Kütiorul. Lisaks on kuulda, et
siin-seal hooldavad klubid väikesi
nõlvu või lumelauaparke (Põlva,
Viljandi, Kohtla-Nõmme). Hea
uudis on, et lumelauapargina taaselustub sellel talvel Neljakasemägi
«Pentagoni» vastas.
Vaba liikumine üle piiride on
paljusid meist tuttavaks teinud
Skandinaavia ja Kesk-Euroopa
suusakeskustega. Arvestatava
tõusu on teinud ka Läti. Viimane
aeg on meilgi ärgata! Minu nägemuses peaks Otepää kuplitel
olema ruumi vähemalt 6 slaalomikeskusele. Oluliselt kasvaks
mägesid külastavate klientide

arv, elavneks piirkondlik ettevõtlus. Rohkem mägesid tervendaks
konkurentsi ja paneks kõiki mõtlema, kuidas oma teenust paremini
müüa ja arendada. Miks siiski ei
ole uusi tegijaid viimasel kümnendil juurde tulnud (v.a. Ansomägi)?
Põhjuseks on mäelt saadav väga
madal tulusus ja vajaminevad suured investeeringud, ning nende tagasiteenimise aeg ca 10-20 aastat.
Hirmuunenägu potentsiaalsele
investorile. Mõju avaldavad ka
meie viimaste aegade heitlikud ja
lumevaesed talved.
Kindlasti on mõju avaldanud
Väikese Munamäe käekäik, kus
on võetud liigsuuri investeerimisriske ja tehtud juhtimisvigu. See
on viinud selleni, et pangad ei
ole praegu sugugi altid selliseks
ettevõtmiseks raha laenama.
Õnneks on veel kättesaadavad ja
ootavad ärakasutamist kõiksugu
eurorahad (Sapard, EAS jne).
Turismis tehtava investeeringu
tootlikkus Euroopas on keskeltläbi
5%, seega tuleks arvestada pika
tagasitootmisajaga. Slaalomimägi peaks toimima komplekssena
(majutus, toitlustus, varustuse
laenutus jne.) Kahjuks ei saa me

Eestis enam hakkama korraliku
lumetussüsteemita, see omakorda
eeldab veekogu olemasolu.
Ansomäe kogemusest

Siinkirjutaja alustas Ansomäele
suusanõlvade kujundamisega
1997. aastal. Kuni käesoleva ajani
on peamiselt tegeletud vaid tooriku vormimisega. Suureks plussiks
on mäe asukoht – Otepääst 1km
Valga suunas. Reljeef on võimaldanud siia rajada 5 erineva raskusastmega laskumisnõlva suusatajatele ja ühe nõlva snowtubingu
radade jaoks. Laskumiste kogupikkuseks on 1730m, pikim
neist 470m. Snowtubingu radu on
maksimaalselt 6, radade pikkus
330m, sõit kestab 45 sekundit.
Erinevad hüpped ja kaalutaoleku
ala annavad sõitjatele Ameerika
mägede elamuse. Arendamisel on
lumelauapark koos sinna juurde
kuuluva Half pipe, Quarter pipe
ja Big Air hüppega. Alustatud on
valgustite väljavahetamisega.
Soovime lähiaastatel osta 2 uut
suusatõstukit ja välja arendada
oma lumetussüsteemi. Radade
ettevalmistamisel oleme suurimat
rõhku pannud ohutusele, need on

minimaalselt 50m laiad ja puudest
puhastatud. Tehnorajatised on
turvamattidega ümbritsetud. Ka
on pidurdusalad laiad ja avatud
vaatega. Sööstlaskumine on meie
mäel keelatud.
Kuidas edasi?

Eestis on mäesuusakeskused
jäänud võimalikest omavalitsuse
toetustest ilma (v.a Haanja valla
ja Kütioru koostöö näide). Loodan
väga, et raskuskese Otepäält ei
suunduks Kirde-Eesti tehismägedele või veel hullem, Tallinna
lähedal asuvale nüüdseks suletud
prügimäele.
Arengu heitlikkusest tingituna
puudub piisav huvi ka sponsorite
suunalt. Mujal maailmas hästi
toimiv vabatahtlike kaasamine
projektide loomises ja väljaarendamisel on meil sisuliselt olematu.
Üleskutse klubidele: haarake
võimalusest ja kujundage enda
vajaduste järgi mägede juurde
loodavad lumelauapargid, freeride
rajad jne ISE. Unustada ei tasuks
ka massimeedia kaasamist. Laske
mõte vabaks.
Otsus – murrame ennast nähtavaks!
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Karmi Jänese tegus sügis

Pühajärve maleturniiri
võitis Riho Liiva
Nädalavahetusel toimunud 30 osalejaga viienda
Pühajärve kiirturniiri võitis rahvusvaheline meister
Riho Liiva. Kolm päeva
kestnud võistlusel kogus ta
24,5 punkti, edestades poole
punktiga tänavust Eesti
meistrit, samuti rahvusvahelise meistri tiitliga Meelis
Kanepit.
Kolmanda koha said ELO
reitingu järgi maailma 34.
mees, eksmaailmameister
Aleksandr Halifman Venemaalt ja suurmeister Kaido
Külaots 23 punktiga.
Traditsiooniliselt osalesid lisaks tippmaletajatele
Pühajärve turniiril äri- ja
kultuuritegelased ning ajakirjanikud. Taseme võrdsustamiseks anti mängijaile
vastavalt mängutugevusele
erinevalt mõtlemisaega.
Pühajärvel viibinud Eesti
Maleliidu president Carmen
Kass oli üllatunud, et nägi
sellel võistlusel nii tugevaid
mängijaid. Võistluse korraldas spordiklubi Stamina
koostöös Pühajärve puhkekeskusega.
ARVO SAAL

Otepää valla laste
jõulupakid valmistab
Nurga pood
Otepää vallavalitsuse korraldatud jõulupakikonkursi
võitis Elva Tarbijate Ühistu
Otepääl asuv Nurga pood.
Konkursile esitati kuus näidispakki neljalt erinevalt
ettevõttelt. Hinnati pakkide
kujundust, kaalu ja pakutavat kommivalikut.
Valla laste jõulupaki saavad kõik kuni 12aastased
lapsed. Pakid toimetatakse
kõikide lasteasutuste jõulupidudele. Pakke saab kätte
ka vallavalitsuse sotsiaal- ja
haridusteenistusest alates
16. detsembrist.

Otepää noortekeskusel Karm
Jänes on taas seljataga üks
tegus kuu, mille jooksul nii
meelt lahutatud kui ka uusi
teadmisi omandatud.
Paintball

Sügisvaheajal osales noortekeskuse võistkond (koosseisus Piibe
Pohlak, Grete-Ann Tadolder, Ott
Kartau, Indrek Noorsalu ja kaptenina ankrumees Margus Möll) Valgas vabariiklikul noorte värvikuuli
sõjas (paintball), kus 16 meeskonna
seas saavutati väärikas neljas koht.
1995. aastal esmakordselt Eestis
laiemale üldsusele tutvustatud
paintball, mille põhimõte seisneb
meeskonna lipu kaitsmises ja
vastaste oma vallutamises, on
viimaste aastatega kogunud populaarsust eelkõige noorukite seas.
Võistlejaid kaitses värviliste kuulide eest sõjaväelaste vorm ning
mask, mille kandmine oli ohutuse tagamiseks kohustuslik kõigile osalejatele. Iga mängija oli
varustatud püssiga, mille sees
10 lahinguvalmis želatiinkuuli.
Karmi Jänese võistkonda kuulunud Piibe Pohlak peab neljandat
kohta suurepäraseks tulemuseks.
«Me võistlesime esimest aastat,
aga osad olid juba mitu aastat
võistlenud,» räägib Piibe. «Selline
tunne oli, nagu oleksin päris sõ-

jas olnud,» iseloomustab tüdruk
paintballilt saadud elamusi.
Noortekeskuste koolituspäev

Oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel viibisid noorteka liikmed
Piret Veeroja, Ly Aunapu ja Ott
Kartau Otepääl Karupesa hotellis
aset leidnud noortekeskuste koolituspäevadel, mis toimusid haridusprogrammi «Euroopa noored»
raames. Kahe sisuka päeva jooksul
omandati teadmisi projektide kirjutamise oskustest ja vajalikkusest.
Samuti tutvustasid Otepää noored
teistele noortekeskustele Karmi
Jänest, mis pakkus positiivseid
elamusi ning vastukaja. Ühtlasi
kaaluti ka võimalusi kutsuda külla
noortekaid ning luua sõpruskond
teise piirkonna noortekeskustega.

SÜNNIPÄEVAD

Merilin hinnangu lühietendustele.
«Kui päev muidu meelde ei jää, siis
nii mõnigi mäletab seda ülesöömisest tuleneva kõhuvalu pärast,»
iseloomustab ta humoorika lausega
kordaläinud üritust.
Kõigi pühakute päeval 1. novembril oli noortekeskus pime, vaid
küünlavalgus kumas läbi aknaruudu, sest tähistati hingedepäeva.
Selle tähtpäeva puhul oli loodud
vastav miljöö: küünlad põlesid kõikjal ning mängis rahustav muusika.
Peale enesesse vaatamist joonistasid noored paberile oma hingelinnu
ning analüüsisid tehtud pilte. «Mulle meeldis joonistada oma tundeid,
kohe kergem hakkas,» räägib Piibe
Pohlak ürituse kasulikkusest.
Tulevik

Ülemaailmset toidupäeva tähistasid noored õunakoogi ja ahjuõunte
küpsetamisega. Kui kõhud korralikult täis, lavastati ka rühmatööna märksõnade «ülemaailmne
toidupäev», «jänes» ja «armastus»
baasil lühietendus. Ülemaailmse
toidupäeva «peakokk» Merilin
Kirbits nautis nii etendust kui toitu. «Vaatamata hüpertäis kõhule
tulid noored selle ülesandega väga
hästi toime, sai kõhutäie naerda.
Noored on andekad ja märksõnad
olid huvitavalt lahendatud,» annab

Noortekeskus on kuulutanud
välja plakatite konkursi teemadel
«Oskan öelda EI!» ja «Mind ümbritsev kaunis elu», mille toetajaks
on Valgamaa Kultuurkapital. 10.
detsembril leiab aset jõuluteemaliste kostüümide moeetendus ning
Miss ja Mister Jõulu valimine. Kaugemad plaanid ulatuvad aga tuleva
aasta jaanuarikuusse, mil Karmi
Jänese näitetrupp võtab osa Laulasmaal toimuvast Teenifestist.
LY AUNAPU

musega 57:54 parem meie
koduvalla esindusest Vanad Sõbrad. 7.kohaga
lõpetas Puka keskkooli
võistkond ning 8.koht
kuulus Otepää noortele.
Üritust toetasid Valgamaa Kultuurkapital,
Otepää vallavalitsus, OtiAudentese spordiklubi,
Avallone Lõuna-Eesti AS,
Oteks AS, Otepää Lihatööstus Edgar, Otepää

vineeritehas jpt Otepää
valla ettevõtted.
Turniiri peakorraldaja oli Tõnu Ainsoo OtiAudentese spordiklubist
ning kohtumõistjateks
vabariikliku kategooriaga
vilemehed Tartust klubist
Vile.
KALMER TRAMM

Miks siis selline projekt üldse on
ellu kutsutud?

Ajendiks on olnud olukord, mis
on tekkinud viimastel aastatel
Helsingi ümbruse omavalitsustes.
Nimelt on noorte seas järsult kasvanud mõnuainete kasutamine.
Samuti viitavad Soomes läbiviidud uuringute tulemused tõsiasjale, et spordiklubide noorliikmed
kasutavad enam mõnuaineid kui
nende eakaaslased, kes spordiklu-

Bernhard Shaw on öelnud:
«Maailma muutmine on
võimatu – seda teavad kõik.
Kuid siiski on neid, kes
sellesse ei usu – ja nemad
muudavadki maailma».
bidesse ei kuulu.
Eriti selgelt tuleb vahe ilmsiks
nn. põsktubaka kasutamises. Kuid
probleemiks on ka noorsportlaste
dopinguainete kasutamine.
Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua
spordiklubides oma reeglid, mis
välistaksid mõnuainete kasutamise liikmete seas ning looksid
üldise õhkkonna, kus igasugune
mõnuainete kasutamine on taunitav.
Seekordsel seminaril esines ettekandega Lohja korvpalliklubi esindaja ning jagas oma klubis tehtud
töö kogemusi. Nende klubis on taolised reeglid välja töötatud 2003.
aasta augustis. Nn. mängureeglite
väljatöötamisel on aluseks võetud
küsimustik, millele vastasid nii
kõik noorsportlased, treenerid kui
lapsevanemad. Vastuste põhjal
pandi kokku seisukohad ning viidi
läbi üldkoosolek, kus igaüks sai
põhjendada oma seisukohti.
Tooksin siinkohal lühendatult

need põhireeglid, millest lähtutakse Lohja korvpalliklubis:
1. Igasuguste mõnuainete kasutamine ja müük on iseenesest
mõistetavalt keelatud
2. Treeningule ja võistlusmängudele ei tulda alkoholijoobes
ega pohmellis. See kehtib nii
mängijatele kui treeneritele.
3. Mängijatele ja treeneritele on suitsetamine keelatud.
Klubiruumides suitsetamine on
keelatud kõigile.
4. Õllejoomine ei ole lubatud turniiridel ja võistlusreisidel. Võistlusreisidel peaks olema kaasas
täiskasvanud, kes tagavad sellest
reeglist kinnipidamise.
5. Võistkond paneb enne igat
võistlusturneed paika reeglid,
millest kinni peetakse.
6. Lapsevanematel ja treeneritel
on õigus ja kohustus mitte lubada mõnuainete kasutamist klubi
noorliikmete poolt.
7. Üldise suhtumise loomisel on
väga oluline roll kõikidel treeneritel, lapsevanematel ja täiskasvanud klubiliikmetel. Reeglitest
kinnipidamisel tuleb olla järjekindel.
Põhjalikumat materjali saavad
huvilised seminaril osalenutelt.
Spordipoliitikaga tutvumas

Lisaks õppeseminarile oli võimalik tutvuda ka Vihti ja Lohja

Selma Kroon Vidrike 92
Liine Teder Pühajärve 90
Mari Mägi Palupera 90
Valeria Hommuk Otepää 89
Terese Kiivit Kaurutootsi 88
Jenny Rohtla Hellenurme 87
Johannes Kahr Ilmjärve 86
Jelisaveta Uiga Otepää 86
Johanna Kurvits Mäelooga 86
Heinu Saar Otepää 85
Linda Siska Kuigatsi 85
Salme-Emilie Paal Märdi 84
Olga Puusepp Nüpli 84
Ilse Viks Neeruti 84
Leida Uint Palamuste 82
Heisi-Harriet Mägi Otepää 81
Aksel Uibo Truuta 81
Jelena Unukainen Kääriku 81
Vladimir Luga Astuvere 81
Maudlin Rosanov Pühajärve 80
August Rummel Kolli 80
Hilja Saar Otepää 79
Meedi Kaha Tõutsi 78
Eva Peterson Sihva 78
Koidula Serglova Otepää 78
Meeta Toover Otepää 78
Vilma Vesterstein Otepää 78
Hildegard Abermann
Hellenurme 78
Laine Kõiv Hellenurme 78
Vilma Mals Mägestiku 77
Selma Raud Otepää 77
Endla Leverdant Komsi 77

Mõnuaineteta noorus – see on sinu valik
Bernhard Shaw mõttega
alustati 2002. aasta märtsis käivitunud Soome-Eesti
ühisprojekti «Mõnuaineteta
noorus – see on sinu valik»
järjekordset õppeseminari.
Seekordne kokkusaamine toimus Soomes Vihti vallas 29.-30.
septembril. Projekti osapoolteks
on Soomest Vihti valla ja Lohja
linna noorsoo-organisatsioonid
ning Eestist Tartu maavalitsus,
MTÜ Öökull, Tartu Arstiüliõpilaste Selts, Tartu Laste Tugikeskus
ja Otepää vallavalitsus. Projektijuhtideks on Päivi Veikkolainen,
kes peaks otepäälastele olema
juba aastaid tuttav, ning Peeter
Taim Tartust.
Seekordsel seminaril osalesid
Otepäält Ave Kruusmaa ja Kalmer
Tramm, esindades nii Otepää vallavalitsust kui ka Oti-Audentese
spordiklubi.

Alviine Raudsepp Hellenurme 94

Hellen Kongot Kääriku 84

Ülemaailmne toidupäev

seks oli teine Tartumaa
esindus Metex. Lõuna
politseiprefektuur võitis kindlalt tulemusega
74:54. 3.-4.koha mängus
kohtusid kaks Valgamaa
võistkonda, Kolmvedu ja
Sanwood. Võitjana väljus
sellest mängust võistkond
Kolmvedu tulemusega
30:15
5.-6.koha selgitamisel
oli Kambja esindus tule-

Armilda Morits Otepää 94

Marta Kaarna Mäelooga 90

Hingedepäev

Pühajärve 9. karikavõistlused korvpallis
võitis Lõuna politseiprefektuur
30.oktoobril toimus
Otepää vallas korvpallipäev. Juba IX mängud
toimusid selle aasta algul
avatud Otepää spordihoones ja Pühajärve põhikooli spordihoones. Parimat
asus selgitama 8 esindust
(5 võistkonda Valgamaalt
ja 3 Tartumaalt).
Kolmandat aastat järjest jõudis finaali politsei
esindus. Finaalivasta-

Johannes Ratasepp Puka 95

omavalitsuste spordirajatiste ning
spordielu rahastamise süsteemiga.
Sellest, kui oluliseks Soomes sportimistingimuste loomist peetakse,
annab järjekordselt tunnistust tõsiasi, et Lohja linnas oli 2002-2003
aastatel spordile eraldatud toetus
ca 2,4 miljonit eurot aastas. Selle
sees on küll toetused spordirajatiste ülalpidamiskulude katteks,
kuid ei ole suuremaid investeeringuid – näiteks jäähalli, kergejõustikustaadioni jne. ehitus.
Klubide arvukus on Soomes
suur. Näiteks Lohja linnas on inimesel võimalik valida 70 erineva
spordiklubi vahel. Tuntumatest
sportlastest on Lohjalt pärit 1972.
aasta Müncheni OM 1500m jooksja Pekka Vasala ja 1980. aastate
lõpus ning 1990. aastate alguses
rahvusvahelisel areenil suurvõite
kogunud murdmaasuusataja Marjut Rolig-Lukkarinen.
Arvude jada sporti soosiva suhtumise kohta võiks jätkata, kuid
olulisem arvudest on suhtumine,
mis on inimestes tekkinud aastakümnete jooksul – olla kehaliselt
aktiivne ja terve on kasulik nii
inimesele endale kui firmale!
KALMER TRAMM,
Audentese spordikooli Otepää

filiaali murdmaasuusatamise
treener

Aino Kirm Neeruti 77
Veera Feldmann Pühajärve 76
Elli Susi Otepää 76
Linda Stets Puka 76
Aino Niklus Kastolatsi 75
Asta Possul Puka 75
Linda Viksi Lutike 75
Aita Luhtaru Nõuni 70
Eevy Trees Urmi 70
Kalev Ainlo Otepää 65
Valeri Bulanov Otepää 65
Mati Kollak Otepää 65
Urve Volmer Otepää 65
Linda Maisvee Puka alevik 65
Helgi Luht Pühaste 65
Ilme Hein Hellenurme 65
Laine Jaani Mäelooga 65
Tiina Suija Puka 65
Kauni Ljovina Palupera 65
Mart Pavel Otepää 60
Linda Meos Plika 60

SÜNNID
DEIVID DORCH 19. oktoober
RAINIS PARK 23. oktoober
STEN BRETT 28. oktoober
BIRGITTE KÄRGENBERG 6. november
MARIA LOHK 12. november
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SÜNNIPÄEVAD
JÕULUPEOD

Kõik Otepää sõbrad
ja tuttavad!
Olete oodatud
4. detsembril kell 15
Otepää kultuurikeskusesse

Lugupeetud

JÕULUVANAD!
Kui olete huvitatud lastelemmiku
ametist ja sellega mõnikord kaasnevast teenistusest, andke endast märku,
et saaksime jõuluvana tellijatele teid
soovitada.
Info Otepää kultuurikeskuse tel 765 5212

TÄNUKONTSERDILE
«ELAGU ELU»
Päivi Veikkolainen 60
tervituslaulud
Otepää gümnaasiumi
hobikoorilt

Jõulupäev

algklassidele
21. detsembril kell 18
5.-12. klassidele
22. detsembril kell 18

• Meelepäraste jõulukaunistuste
valmistamine (juhendaja Kaja Peterson)
• Ühine teelaud, kuhu võta kaasa
jõuluküpsetis
• Kuidas väikeste nippidega muuta kodu
jõulupäraseks ning kuidas ja mida panna
jõululauale (KEA lektor Kersti Sirel)
• Õhtupoolik elava muusikaga
• Jalakeerutus
• 70aastastele ja vanematele jõulukingitus, mille peole mittetulnu saab kätte
vallamajast
• Liigub buss
Jälgi reklaami!

28. detsembril kell 19
kultuurikeskuses
heatujubändiga
Tshaka-tshaka
Õhtut juhib
Margus Kastor,
pääse 25 krooni

Raimond Valgre muusikat
esitavad Ele Sonn ja
Tanel Joamets

Otepää
gümnaasiumi
jõulupeod

19. detsembril kell 12
Hellenurme kultuurimajas
Üritusele oodatakse kõiki,
programm on mitmekesine
Osavõtumaks 10 kr

KULTUUR / SPORT

Otepää valla
aastalõpupidu

Nõuni koolilaste
jõulupidu
21. detsembril kell 18
Peole oodatakse ka
eelkooliealisi lapsi

Pühajärve
jõulupeod
lasteaias 17. detsembril kell 17
koolis 23. detsembril kell 17

Laste
jõulupidu Paluperas
22. detsembril kell 18
Peole oodatakse kõiki lapsi

Puka keskkooli jõulupeod
teisipäeval, 21.detsembril

noorema astme pidu (1.-5.kl) kell 15
vanema astme pidu (6.-9.kl) kell 18

Otepää valla eakate jõulupidu

Pensionäride jõulupidu
11. detsembril kell 12
Nõuni kultuurimajas
Osavõtumaks 10 krooni
Isetegevuslased

Liigub ka buss, jälgi reklaami. 70aastastele
ja vanematele jõulukingitus. Jõulupeole
mittetulijad saavad kingituse kätte Nõuni
sots.töötaja Vaike Viksi juurest või vallamajast.

26. detsembril kell 15 Otepää kultuurikeskuses
Sel aastal on valla kingituseks eakatele kaunis kontsert –
musitseerivad Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas
Kontsert on kõikidele osalejatele tasuta ning
kavas on veel väikesed üllatused
Palume kõikidel maapiirkonna elanikel ja erivajadustega inimestel, kes
soovivad peole ja koju jõudmiseks tasuta transporti, anda oma soovist teada hiljemalt 17. detsembriks sotsiaal- ja haridusteenistusele
tel 765 5382, et saaksime korraldada teie jõudmise peole

Advendipidu Aakres
Aastalõpupidu Nõuni
kultuurimajas
25. detsembril kell 20

Õhtut sisustab Peep Puis ja ans Toni & Leo
Pilet 40 krooni

10. detsembril kell 20
korraldab Tünni baar
Aakre rahvamajas
advendipeo Toomas Anniga
Pilet 50 krooni
Info ja laudade tellimine
tel 769 3345 või 5394 5031

Pähklikese jõululaat
Mitmel aastal on Pähklikeses korraldatud jõululaata. Igas rühmas mõeldakse koos lapsevanematega, millega jõululaadale välja
minna. Igal aastal on jõululaata korraldatud kindlal eesmärgil:
esimesel aastal osteti kogutud raha eest ehitusklotside komplekt,
teisel aastal siseruumidesse mõeldud ronimis- ja liulaskmisatraktsioon. Sellel aastal korraldame jõululaata eesmärgiga parendada
meie õueala. Nimelt on ka järgmise aasta eelarves ette nähtud
summa õueala arendamiseks ning jõululaada korraldamisega
loodame mõne atraktsiooni jagu lisa muretseda. Seekord toimub
jõululaat 16. detsembril. Ootame kõiki huvilisi ja abipakkujaid
oma jõululaadale.
Pähklikese jõulupeod toimuvad 20.-23. detsembrini.
PILLE VILLEMS,
lasteaia Pähklike juhataja

Kallid pensionärid!
Ootame teid
Aakre rahvamajja
14. detsembril kell 13
jõulupeole

Kõik detsembris kultuurikeskuses toimuvad kontserdid,
lasteetendus «Kolm päkapikku» ja eakate jõulupidu on
tasuta

Esinevad Heino Koosa Tartust ja
tantsutädid Aakrest
Riina ka Kristi

Olete oodatud osalema VALGAMAA
2. detsembril kell 10-16 Marguse puhkekeskuses

25. nov kell 20 kultuurikeskuses kino «Naabermaja
pornostaar», pääse 20.27. nov Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri
Valve
27.nov kell 11 Otepää spordihoones kadripäeva
võrkpalliturniir. Loosimine kohapeal
27. nov kell 10 Pühajärve põhikooli võimlas Tartu
KV etapp lauatennises. Info 55 77 677
27. nov kell 19 kultuurikeskuses Otepää eksliibriseklubi 10. aastapäev. Info 765 5212, 522 7899.
29. nov kell 10 Pühajärve põhikoolis teater Mäng
etendusega «Seitsme maa ja mere taga»
3. dets Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
3. dets kell 19 kultuurikeskuses meenutuste- ja
juubeliõhtu «Kalju Ruuven-85». Info 7655212,
5227899
4. dets Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
4. dets kell 15 kultuurikeskuses tänukontsert «Elagu
elu», OG hobikoor ja Raimond Valgre muusikat esitavad Ele Sonn ja Tanel Joamets. Kontsert tasuta.
8. dets kell 19 kultuurikeskuses Tiit Petersoni kitarrikontsert «Jõuluvalgus»
10. dets kell 15.30 Pühajärve kooli saalis «Käbid
ja kännud» ning Linavästriku sünnipäev. Sellele
järgneb kell 17 Pühajärve puhkpilliorkestri jõulukontsert
10. dets kell 18 kultuurikeskuses noorteõhtu «Miss
ja mister Jõulu moeshow», info 765 5212
10. dets Pühajärve puhkekeskuses ans Mini MTJ
11. dets Pühajärve puhkekeskuses ans Nukker
Kukeke
13. dets kell 18 raekoja saalis Otepää muusikakooli
õpilaste talvekontsert
14. dets kell 18 kultuurikeskuses naisansambli
Relami jõulukontsert.
15. dets kell 18 kultuurikeskuses Otepää muusikakooli laulustuudio ja Tartu tantsuklubi Shate
ühiskontsert. Info 765 5212, 522 7899
16. dets kell 13 ja 15 kultuurikeskuses Viljandi
lasteteater Reky etendus «Kolm päkapikku».
17. dets Pühajärve puhkekeskuses ans Kolmen
18. dets Pühajärve puhkekeskuses ans Dolores
18. dets TALVEPEALINNA AVAPÄEV
kell 11 – 15 kultuurikeskuses laste jõululaat.
Laste käsitöö. Kohvik. Premia jäätist pakub Tallinna külmhoone ja külas on Kalevi kommilaev
kell 18 kultuurikeskuses Tõnis Mägi jõulukontsert. Info 765 5212, 522 7899
kell 20 vallamaja ees talvepealinna ametlik
avamine; kell 22 ööklubis Come Back «Talve
avamise show»;
19. dets kell 12 Otepää talvekirikus Otepää varajase
muusika ansambli jõulukontsert
19. dets kell 15 Hellenurme kirikus Otepää varajase
muusika ansambli jõulukontsert
22. dets Tehvandi staadionil Otepää jõulusprint
murdmaasuusatamises, info 554 2648
23. dets kell 14 Tehvandi suusastaadionil Aivar
Laanese V mälestusvõistlused murdmaasuusatamises, info 502 2296
25. dets Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
26. dets kell 15 kultuurikeskuses eakate jõulupidu.
Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas
28. dets kell 19 kultuurikeskuses Otepää valla aastalõpupidu heatujubändiga Tshaka-tshaka. Õhtut
juhib Margus Kastor, pääse 25.-

31. dets Pühajärve puhkekeskuse pubis Arlet
Palmiste
1. jaan Pühajärve puhkekeskuses ansambel Naabri
Valve

TURISMIETTEVÕTJATE INFOPÄEVAL

Teemad:
* Tootearendus ja kvaliteedikontroll turismiettevõtluses
– Eda Veeroja, Võrumaa kutseõppekeskuse kutseõpetaja
* Matkaradade ehitamine – Ivar Vilde, Matkaliidu nõunik
* Euroopa Liidu struktuurifondidest kaasrahastatavad programmid – Jana Iljin, Valgamaa äriinfokeskuse konsultant
* Otepää talvepealinna projekt 2004/2005 – Maris Saar,
Otepää vallavalitsuse turismi- ja arendusspetsialist
* Arutelu aktuaalsetel turismiteemadel, avatud mikrofon
Palume registreeruda hiljemalt 30. novembriks järgmistel

kontaktidel:
Otepää turismiinfokeskus, tel 766 1200,
otepaa@visitestonia.com
Valga turismiinfokeskus, tel 766 1699,
valga@visitestonia.com
NB! Infopäeval osalemine, lõuna ja kohvipausid
ettevõtjaile tasuta!
Infopäeva korraldavad SA Valgamaa Turism, Otepää vallavalitsus, Valgamaa Äriinfokeskus.
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
1. Otsustati taotleda Otepää
valla munitsipaalomandisse
Otepää linna tänavad ja väljakud ning Otepää linnas, Otepää
ja Sihva keskasulais paiknevad
haljasalad.
2. Otsustati toetada loa andmist
Soovere kinnistu üleandmiseks
OÜle Index Glass ning Liivamäe kinnistu üleandmist OÜle
Atlanter.
3. Otsustati luua sotsiaaltöötaja täiendav ametikoht.
4. Otsustati muuta vallavolikogu hariduskomisjoni, arvata
liikmete hulgast välja Riina Raja
ning nimetada liikmeks Magnus
Maiste.
5. Otsustati muuta vallavolikogu
keskkonnakomisjoni, arvata
liikmete hulgast välja Merle
Anton ning nimetada liikmeks
Ants Manglus.
6. Kuulati kultuurikomisjoni
ettekannet komisjoni tööst.
7. Suunati kolmandale lugemisele Otepää valla tunnustuste
avaldamise kord.

Otepää vallavalitsuses
1. Algatati Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneering (vt lk 2).
2. Kinnitati eratee avalikuks
kasutamiseks andmise lepingu
vorm.
3. Väljastati kasutusload: Peeter Tibbo elamule Veski-Ruusa
2 maaüksusel Sihva külas; OÜ
Jaotusvõrk Eva Vettiku liitumisühendusele ja Lotamõisa
kaabelliinile Arula külas; Leonhard Ilvese majandushoonele
Vahtra tänaval; OÜ Põhivõrk
Elva-Otepää 100 kV elektriülekande liinile; Kersti Tobrelutsu
abihoonele Põllu tänaval.
4. Väljastati ehitusload:
• OÜle Jaotusvõrk Raul Kinksi
liitumisühenduse kaabelliini
rajamiseks Arula külas, Kalev
Aigro Kõivumäe liitumisühenduste ehitamiseks Kastolatsi
külas, Loodi alajaama ning Aare
Nurga liitumisühenduse kaabelja õhuliinide ehituseks; AS Ote-
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pää Veevärk Savikoja pumpla
liitumise kaabelliinide ehituseks; OÜ Korsakof Investment
liitumise kaabelliinide ehituseks;
Peeter Loopere liitumise kaabelliinide ehituseks
•Indrek Tiidole elamu püstitamiseks Soovere maaüksusele,
Kaurutootsi külas.
5. Väljastati projekteerimistingimused: Kristina Siimarile
Truuta külas Järve 2 maaüksusele suvila ehitusprojekti koostamiseks; Maris Saarele Otepää
linnas Uus tn elamu ehitusprojekti koostamiseks; ASile Otepää
Golf Mäha külas golfiväljakute
ehitusprojekti koostamiseks; EO
ÕTK Tehvandile Nüpli külas
Tehvandi maaüksusele Olümpiapargi ehitusprojektide koostamiseks; OÜle Otepää Oskar sõnnikuhoidla rekonstrueerimiseks;
Toomas Asserile Kääriku külas
Ojakalda maaüksusele elamu ja
abihoone püstitamiseks.
6. Anti kirjalik nõusolek:
• Aivar Palumäele suvila püstitamiseks Otepää linnas Kaasiku
tänaval.
•Jüri Korgile metsa raadamiseks Mäha külas Looritsa
kinnistul
• Äärmusliku Spordi ASile vee
erikasutusloa väljastamiseks
• Aivo Pärnale majandushoone
püstitamiseks Kääriku külas
Pärna maaüksusele
• Indrek Tiidole majandushoone püstitamiseks Kaurutootsi
külas
• Keskkonnaministeeriumile harivesilike ja mudakonnade kudemistiikide rajamiseks
Kastolatsi külas Uska maaüksusele, Vana-Otepää külas Linnamäe ja Käpa maaüksustele ning
Arula külas Vahi ja Veskioru
maaüksustele;
• Kristi Seerile abihoone püstitamiseks Pühajärve külas AasaSassi maaüksusele.
7. Muudeti majutusettevõtete
tunnustamise komisjoni koosseisu, arvati liikmete hulgast välja Ants Manglus ja Berit Bendi
ning arvati liikmeteks Maris

Saar ja Urmas Jaagusoo.
8. Määrati ühekordset abiraha
25 vallaelanikule.
9. Määrati hooldajad 10 vallaelanikule.
10. Kehtestati koolilõuna maksumus Otepää valla munitsipaalkoolides: 1.-4. klass 11 krooni, 5.-9. klass 12.10 krooni ning
10.-12. klass 13.20 krooni.
11. Tehti piiride kulgemise ettepanek Koit Mauringu elamu
juurde maa erastamiseks.
12. Määrati lapse sünnitoetus
kahele vallaelanikule.
13. Peeti võimalikuks moodustada Orava katastriüksuse piires
uued katastriüksused Orava ja
Taga-Orava.
14. Otsustati jagada: VäikeRäba katastriüksus ning moodustada uued katastriüksused
Väike-Räba ja Räbamäe ning
Kakulaane katastriüksus.
15. Kehtestati Märdi külas Kakulaane kinnistu detailplaneering.
16. Otsustati sõlmida Otepää
valla teede ja tänavate 2004/2005
a talihoolde lepingud.
17. Kinnitati valla kantselei
teenustasud: paljundustööd A4
– 2 krooni; A3 – 4 krooni; arhiiviteatised – 5 krooni; volikirja
teksti koostamine – 30 krooni;
faksi saatmine ja vastuvõtmine
ühel lehel – 24 krooni. Uued
hinnad hakkavad kehtima alates
01.01.2005.a.
18. Võeti vastu Paju tn 12 ja 12
a ning Pühajärve tee 9 kinnistute
detailplaneeringud (vt lk 2).
19. Otsustati premeerida Otepää konstaablijaoskonna ametnikke.

• 30. oktoobri pärastlõunal juhtus liiklusõnnetus Otepää-Kääriku tee neljandal kilomeetril,
kus mootorratas KTM kaldus
liigse kiiruse tõttu vastassuunavööndisse ja põrkas kokku
vastutulnud maastikuautoga
Jeep. Õnnetuses sai viga mootorratast juhtinud Meelis (28),
kes toimetati Tartu Maarjamõisa
haiglasse. Auto juhtinud Priit
(28) jäi vigastusteta.
• 1. novembri pärastlõunal teatati politseile, et Hellenurmes
kihutab ringi kirsipunane Volvo.
Kontrollimisel leidsid politseinikud mainitud auto ühest taluhoovist, kuhu selle oli jätnud
sõiduki juurest minema jooksnud
autojuht. Politseinikud leidsid
aga Volvost magamast alkoholijoobes Raineri (38), kes toimetati
jaoskonda kainenemisele. Sõidukijuht on väljaselgitamisel.
• 4. novembri hommikul sõitis
Rõngu-Otepää tee 16. kilomeetril Kalmari (37) juhitud
väikebuss Ford Transit suure

kiiruse tõttu teelt välja ja rullus
üle katuse. Fordi juhi toimetas
kiirabi Otepää haiglasse.
• 5. novembri hilisõhtul pöördus politseisse noormees, kes
teatas, et Otepääl tungis talle
kallale mees, kes võttis ära tema
rahakoti koos dokumentidega.
Mõni aeg hiljem pidas Otepää
politseipatrull kinni kannataja
kirjeldustele vastanud alkoholijoobes Meelise (32).
• 6. novembril tungisid vargad
Truuta külas asuvasse talumajja ning viisid elamisest minema
klaase ja kohvitasse.
• 7. novembri ööl üritas alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta Maie
(32a) Pukas Mazdaga mööda
sõita eespool liikunud sõidukist,
kuid kaotas kontrolli auto üle
ning sõitis teelt välja vastu Kesk
tänaval asuva elumaja aeda.
• 14. novembri ennelõunal kaotas Jõhvi-Tartu-Valga maantee
189. kilomeetril alkoholijoobes
Maido (27) kontrolli sõiduauto
Audi 80 üle ning sõitis kraavi ja

Palupera vallavalitsuses
1. Määrati hooldajad kolmele
sügava ja raske puudega inimesele.
2. Anti ühekordet toetust raskes
majanduslikus olukorras olevatele peredele ja lastele prillide
ostmiseks.
3. Anti korraldus projekteerimistingimuste väljastamiseks

Makita 0,4 kV kaabelliini ja
Kärna liitumisprojekti koostamiseks.
4. Anti korraldus Neeruti külas õigusvastaselt võõrandatud
Kaasiku A-17 talu maade tagastamiseks Andres Raidveele ja
Peeter Raidveele.

Puka vallavolikogus
1. Ettekandega jäätmekäitluse
korraldamisest esines Meelis
Linnamägi Valga piirkonna
keskkonnakeskusest.
2. Kinnitati muudatused 2004.
aasta eelarves.
3. Määrati majanduslike huvide
deklaratsioonide hoidjaks Heldur Vaht.
4. Toimus arutelu narkoproblemaatika teemadel.
5. Otsustati välja astuda mittetulundusühingust Hellenurme
Mõis.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetulekutoetust 24 taotlejale.
2. Otsustati maksta sünnitoetust
2000 krooni ja matusetoetust
1000 krooni ulatuses.
3. Väljastati ehitusluba Andrias
Tammisule elamu ehitamiseks
Vaardi külas Kivilöövi 2 talus
ning Aakre metskonnale Uniküla-Parve tee rekonstrueerimiseks 2100 meetri ulatuses.
4. Toetati Kuigatsi Külamaja
Seltsingut 1000 krooni ulatuses,
Otepää Suusamuuseumi 1000
krooni ulatuses ja Puka vallas
elavat peret, kelle elamu hävis
tulekahjus.
5. Toetati majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid
kokku 1855 krooni ulatuses.
6. Hooldus lõpetati neljal ning
määrati hooldajad seitsmel sügava ja raske puudega inimesel.
7. Kinnitati korteriühistu Ääre
17, asukohaga Puka alevikus
Ääre tn 3, korteriomandi seadmise teel erastatava ehitise aluse
ja selle teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 4439 m².
8. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Mihkel
Ivanile Põru külas Allikmäe
maaüksus 33,12 ha.

POLITSEI INFO
• 27. oktoobri öösel rüüstasid
vargad Neerutis seisnud ekskavaatori Fiat-Hitatchi, millelt
varastati kaks käivitusakut,
elektriline kütusepump ja tahavaatepeegel. Ekskavaatori
lukustamata kabiinist viisid vargad minema tööriistakomplekti,
määrdepritsi, kolm lehtvõtit ning
masina kõrval seisnud plastmassist vaadist umbes 20 liitrit
diiselkütust.
• 28. oktoobril tungisid vargad
Nõunis asuvasse korterisse ning
võtsid korteriperemehe rahakotist ära 50 krooni.
• 30. oktoobri öösel teatasid politseile Väikse Munamäe lähedal
asuvas kämpingus ööd veetnud
noored, et nende puhkemajast
on kaduma läinud seljakott koos
mobiiltelefoniga Ericsson ning
kaks jopet ja spordijalatsid. Politseipatrull pidas ümbruskonna
kontrollimisel kinni Kunnari
(21), kelle käest leiti ka varastatud esemed.

rullus üle katuse. Õnnetuses viga
saanud kaasreisija Gabrielile
(27) osutasid kohapeal esmaabi
kiirabi meedikud, edasi lubati
Gabriel kodusele ravile.
• 14. novembri õhtul sõitis
Pukamõisa-Purtsi tee kuuendal kilomeetril Ford Scorpiot
juhtinud Simmo (22) suure kiiruse tõttu autoga teelt välja ja
rullus üle katuse. Viga saanud
Simmo toimetas kiirabi Viljandi
haiglasse.
• 15. novembri hilisõhtul riivas
Kastolatsi kurvis veoautost möödasõitnud Ford Taunus sõiduautot Ford Sierra, mille tagajärjel
Sierra kraavi vajus. Inimesed
õnnetuses viga ei saanud. Sõidukite juhid said õnnetuse asjaoludes ja kulude kompenseerimises
omavahel kokkuleppele.
• 17. novembril pöördus politseisse mees, kes teatas, et tema talu
metsamaalt Otepää vallas on
ilma loata maha lõigatud umbes
seitse tihumeetrit lepapuid. Juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

PUKA VALLA INFO
Kommipakid jõuludeks

Puka vallavalitsus teeb jõuludeks
kommipakid valla elanike registris
registreeritud 80aastastele ja vanematele inimestele ning eelkooliealistele lastele, kes ei käi lasteaias.
Pakkide väljastamine algab detsembri algusest. Info: Airin Hermann, tel
766 9414.
Ohtlike jäätmete vastuvõtust

Ohtlike jäätmete kogumise konteiner asub Puka alevikus A&O kaupluse juures. Iga kuu viimasel kolmapäeval kell 9 –16 võetakse Puka valla
elanikelt tasuta vastu õlijäätmeid,
õliseid pühkematerjale, õlifiltreid,
vanu akusid ja patareisid, päevavalguslampe, elavhõbedajäätmeid, värvi
ja laki jäätmeid, aegunud ravimeid,
taimekaitsevahendeid, olmekemikaale, tundmatuid jäätmeid.
Info: Kalev Brikker, tel 766 9413
või 516 4931.
Valla jõulupidude ajad vt lk 5

PALUPERA VALLA INFO
Otsitakse bussijuht kooliringile

Seoses 2005. aasta eelarve koostamisega otsib vallavalitsus lastesõbralikku bussijuhti, kellega vallavalitsus
saaks koolide bussiringide suhtes
kokkuleppele jõudes lepingu sõlmida
(alates jaanuarist 2005). Teenindada
tuleb Palupera põhikooli (nii Paluperas kui Nõunis) ja Otepää gümnaasiumi. Orienteeruv töömaht 175
tööpäeva aastas, kilometraaž päevas
orienteeruvalt 150 km. Info tel 767
9502. Pakkumine saata hiljemalt 10.
detsembriks aadressil 67502 Hellenurme, Palupera vallavalitsus.
Põllumaade kasutusest

Vallavalitsus palub kõiki valla
põllumajandusliku maakasutuse
lepingu alusel põllumaa kasutajaid
(välja arvatud kinnistute omanikud)
täpsustada 2005. aasta maakasutust
20. detsembriks. Täpsustamine on
vajalik vältimaks arusaamatusi järgmise aasta maamaksude määramisel.
Info tel 767 9504, Tõnu Kukk.
Vajatakse transporditeenuse pakkujat

MTÜ Hellenurme Mõis kuulutab
välja konkursi põhikirjaliste ülesannete täitmisel vajamineva transportteenuse osutaja leidmiseks (lasteaed,
hooldekodu, majandusveosed). Läbisõit kuus ca 3000 km. Tasustamine
sõidupäeviku alusel. Kilomeetri
hinnapakkumine koos pakutava teenuse iseloomustusega (sõidukid jms)
esitada hiljemalt 10. detsembriks k.a
aadressil 67502 Hellenurme, Palupera vallavalitsus, märgusõna «Mõisa
transport». Info tel 517 4740, Terje
Korss. Väljavalituga sõlmib juhatus
lepingu uuest kalendriaastast.
Lumetõrje tegijad valla teedel

Talveperioodil teostavad lumetõrjetöid Palupera valla teedel võistupakkumise võitnud Tasemix OÜ,
FIE Jaanus Juhkam ja FIE Vahto
Sikk. Lepingujärgselt kuuluvad teed
lumest puhastamisele vajadusel kuni
24 tunni jooksul, esmajärjekorras
kooliringi teed. Valla teede registrisse
mittekuuluvate teede osas teostatud
lumekoristustöid Palupera vald kinni
ei maksa, küll aga võib olla vahendajaks lumetõrjuja ja vallakodaniku
vahelisel suhtlemisel. Palume mõistvalt suhtuda ja vaadata üle teede
registrisse kuuluvate erateede ääred
(võsa!).
Valla jõulupidude ajad vt lk 5
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Ühispank pakub üle 60-aastastele
häid rahapaigutamise võimalusi

Kohtumine kirjanik Enn Vainoga

2. detsembril kell 16 ootab Otepää raekoja
Eesti pangad on siiamaani suunanud hoiustamis- ja laenutooted
saalis
lugejaid Otepääl sündinud kirjamees
eelkõige nooremale inimesele. Alates oktoobrist pakub aga Eesti
Enn
Vaino.
Kuue aasta jooksul on talt ilmuÜhispank hoiustamise võimalusi ka vanemaealistele eesmärgiga
nud 12 raamatut. Esimene oli 1998 «Raketijulgustada just üle 60-aastaseid oma raha rohkem investeerima ja
garnison» (kaks osa). Järgnesid «Elu kuldsed
pangas hoidma.
päevad» kolmes osas. Ta on viinud lugejaid
Soovime kinnistada seeniorides seda tunnet, et pank on turvaline
kalavetele raamatuga «Neptunile kingitud
koht nii raha hoidmiseks kui ka selle kasvatamiseks. Eesti Ühispank
südamed», jõudnud ära käia «Polaaröö lumkuulub Rootsis ja Euroopas hästituntud SEB pangandusgruppi, kellel
mavas hämaruses», võlunud jahimehejuttuon juba 150 aasta pikkune panganduskogemus. SEB on olnud väga
dega «Laanes kaigub jahisarv».
tuntud just eelkõige investeerimispangana. Ka Eesti Ühispanga II ja
Viimases ilmunud teoses «Maapoisist
III samba pensionifondid toetuvad just SEB pikaajalisele investeeriDonžuan» teeb autor ootamatu pöörde. Mis
miskogemusele ja on saavutanud lühikese ajaga kõrge tootlikkuse.
on selle mehega juhtunud, küsib heitunud
Ühispank on juba mõnda aega tegelenud toodete väljatöötamisega,
lugeja. Kas taotleb autor suuremat popumis vastaksid eakamate klientide vajadustele ja soovidele - kuidas
laarsust? Seks ju müüb!
pank saaks olla paremaks partneriks ja nõuandjaks. Pank peabki
Enn Vaino viimane, uuel aastal ilmuv
������������������������������
olema eelkõige nõustamiskeskus, kuhu inimene astub julgelt sisse, et
raamat viib meid taas looduse rüppe tutvuleida abi oma finantsprobleemidele. Tänapäeval on inimene vitaalne ja
ma seente hingeeluga. Kirjanik on 14 aasta
��������������
erksa ellusuhtumisega, kes huvitub oma tuleviku materiaalsest kindjooksul tegelenud kukeseente kasvatamise ja
lustamisest ja olemasoleva raha võimalikult soodsast
hoiustamisest.
�����������������������������
ümberistutamisega uutele kasvukohtadele.
Eesti Ühispangas oktoobrikuus alanud kampaania käigus targa
Erakordselt humoorika ellusuhtumisega,
rahapaigutusotsuse teinud seeniorkliendid, kes���������������
panevad üheks aashea jutustamisoskusega, musikaalne, väga
taks vähemalt 3000 krooni Ühispanka tähtajalisele
hoiusele, saavad
seltsiv inimene Enn Vaino ootab kõiki hu�������������������������������
kingituseks 100 kroonise Apotheka apteegiketi kinkekaardi.
vilisi kohtumisele.
������������������������
Lisaks sellele uudsele pakkumisele on Ühispangas
paljud vanemaAILI NARUSKI,
lugeja
ealistele klientidele mõeldud pangateenused tasuta. Meie sõbralikud
teenindajad ükskõik millises pangakontoris on valmis kõiki tingimusi
täpsemalt selgitama. Ühispank soovib olla Eesti inimesele käeulatuses
ning me püüdleme sinnapoole, et meie teenused ja tooted oleksid kätImbi pood taas avatud
tesaadavad peale suurte linnade ka väikestes maakohtades. Seal, kus
ei ole Ühispanga kontorit või pangaautomaati, muudavad Ühispanga
Alates 11. novembrist avas taas uksed Imbi
kättesaadavaks koostöös Eesti Postiga tegutsevad Postipangad.
pood, kus kaupleb RRLektus AS, kes omab
10 maakonnas üle 40 kaupluse. Lähimad
Eesti Ühispanga seenioridele mõeldud reklaamikampaania peategeüksused asuvad Elvas, Tõrvas, Võrus jne.
lane näitleja Ita Ever on ise samuti Ühispanga klient ning kinnitab
Firma tegutseb alates 1993. aastast. Täkõigile oma eakaaslastele, et terve mõte on hoida raha kindlas kohas
nase päeva seisuga töötab ettevõttes üle
ehk Eesti Ühispangas.
500 töötaja. Soovime koostööd teha kõikide
Ühispank on seeniorkliendile hea finantspartner ning aitab leida
kohalike tootjatega. Loodame, et paljud hinparima võimaluse raha kõige targemaks ning tulusamaks kasvatanad on Otepääl kõige kliendisõbralikumad.
miseks ja hoidmiseks.
Head külastamist!
�������������������������
Tere tulemast Eesti Ühispanka!

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

�����������

�������������
EDUARD REBANE,
Eesti Ühispanga����������������������
Valga kontori direktor

suurus hind
1lk
2500 kr
1/2lk 1300 kr
1/3lk
900 kr
1/4lk
700 kr
1/8lk
400 kr
1/12lk
270 kr
1/24lk
180 kr
1/48lk
90 kr

Otepää vallavolikogu
kehtestas 21. oktoobri
määrusega Otepää
Teataja uued reklaami ja
kuulutuste hinnad
2005. aastaks
reakuulutuse 1 rida
(kuni 28 tähemärki) 20 kr

kaastundeavaldused ja õnnitlused, lihtkuulutus 40 kr
kaastundeavaldused ja õnnitlused luuletusega 60 kr
kaastundeavaldused ja õnnitlused fotoga 100 kr
• Senised OT reklaami ja kuulutuste hinnad on muutumatuna kehtinud 2001. aastast. 2004. aastal hakati
Otepää Teatajat trükkima kvaliteettrükikojas Kroonpress,
mistõttu suurenes märgatavalt trükihind, samas paranes
oluliselt kvaliteet.
• Ülaltoodud hinnad kehtivad mustvalge või 8. lk ühe lisavärvi kasutamisel; täisvärvi puhul kokkuleppehind.
• Uues hinnakirjas on kaastunde-, leina- jm tähtpäevakuulutused jagatud kolme hinnagruppi (liht-, luuletusega,
fotoga).
• Korduvreklaamidel soodustus -10%.
• Uues hinnakirjas ei lisandu kujundustasu lihtreklaamidele, kus toimetus kasutab standardseid kirjatüüpe.
Kujundustasu lisandub kokkuleppel reklaamidele, milles
on vajalik kasutada erifonte ja/või kujunduselemente
(pilte, graafikat, illustratsioone vms).
• Toimetusel on õigus avaldada mittekommertsiaalseid
kuulutusi vähendatud hinnaga või tasuta.
• OT ilmub reeglina iga kuu neljandal neljapäeval, kõik
kuulutused-reklaamid peavad toimetusse jõudma hiljemalt
lehe ilmumisele eelneval reedel (seega kuu 3. reedel).
• Reklaamid-kuulutused saata teataja@otepaa.ee koos
arve tasuja rekvisiitide ja telefoninubriga; kuulutusi saab
tööpäeviti vormistada ka vallavalitsuse sekretäri juures.

ILMAR RAAP,
RRLektus AS juhataja

Kustus elu, vaikis valu,
väsisid Su töökad
käed...

Mälestame kallist
venda
Muuta aeg võib elus palju,
võtta mälestust ei saa...

EHA-HELVE MÕTTUST
7. III 1935 - 4. XI 2003

mälestavad esimesel surma-aastapäeval
lesk ja lapsed peredega
Muld ei mälestust mata

TIIA JÕE

5. III 1933 - 4. XI 2004
Mälestavad abikaasa ja poeg perega
Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild,
vikerkaar helge ja särav –
Su hingest saab tähekild...

Mälestame kallist sugulast

TIIA JÕE`d

ja avaldame siirast kaastunnet
Valterile ja lastele peredega.
Vereva talu rahvas, Lea, Aino ja Kalju

Rõõmu ja muret
Sa jagasid meiega.
Kahju, et iial
ei tule sa tagasi.

Kallist abikaasat,
isa ja vanaisa

VERNER
TEDERIT

17. XI 1929 - 30. IV 1982

mälestavad 75. sünniaastapäeval
lesk ja tütred peredega.

HELMUT
KARO

Südamlik kaastunne Evile abikaasa,
Eero ja Erko peredele isa, äia,
vanaisa

HELMUT KARO
surma puhul.

Maaja, Nikolai ning Jüri ja
Jaan peredega

17. IX 1943 - 14. XI 2004

Avaldame kaastunnet abikaasale ja
poegadele peredega.
Õed Eha ja Lea peredega

Mälestame

OLGA VELNERIT
22. VII 1921 - 18. XI 2004

Kaastunne omastele.
Meie südamlik kaastunne Leale
kalli venna

Perekonnad Ivanov, Einla ja
Helju, Tiiu, Õie, Ell

HELMUT KARO

Tähtede taga koidab Sul taevas

surma puhul.

Mälestame

Otepää vallavalitsus

Mälestame kauaaegset kaastöötajat

HELMUT KARO

OLGA VELNERIT

ja avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Aili ja Marika peredega

Südamlik kaastunne omastele.
AS Otepää Metall töötajad

Oli elu, õnn ja armastus
jäänud vaid helge mälestus
neist aegadest

HELMUT KARO

Avaldan sügavat kaatunnet Evile
perega
Alli

Kallis Lüüli, sügav kaastunne Sulle
ja perele
armsa isa ja vanaisa
kaotuse puhul.
Anni Butiigi pere

Mälestame armast sugulast

ARTUR VÕTTINIT

16. V 1911 - 2. XI 2004
Avaldame kaastunnet omastele
Laine, Aare, Valter, Silvia
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TESTIVÕITJA !

BARUM
NOKIAN
PIRELLI
GISLAVED
MATADOR
SAVA
SEMPERIT
HANKOOK
CONTINENTAL
Lipuväljak 28A Otepää Tel. 765 5168 / GSM 523 6929

Valga põik 2 avatud
AUTOPESULA
Ootame Teid
T–P
9 – 17.30
Sõiduauto käsipesu 60
krooni
Info 513 5181

Lipuväljak 11 Otepää
E-R 9-16 (lõuna 12-13)
Tel 7661229
www.otepaareisiburoo.ee
• LAEVA- JA LENNUPILETID
• KUULUTUSED AJALEHTEDES
• REISIPAKETID - Egiptus ja
Hispaania
• REISI, KASKO- ja VARAKINDLUSTUS
• LIIKLUSKINDLUSTUS
Võimalus valida omale
SOODSAIM Salva, Inges,
Nordicum ja IF kindlustuse
vahel.

OÜ MERKER SOODUSPAKKUMISED DETSEMBRIS
MÜLLERI KELDER

E - R päevasupp 10.-, päevapraad 18.Saun massazivanniga E-L
kl 12-18
kl 18-24

200 krooni
300 krooni

Võtame vastu jõululaudade tellimusi, soodsad kokkuleppehinnad tel 512 9340
Kulinaaria tellimine tel 766 8806

Kauplus «KAKS» toidukaubad
Tõmmu p/s vorst
Wõro LK lastevorst
Cerese sai
Karat kohv 500g
Löfberg 500g
Toiduõli 1l
Jahu 2kg

42.90
32.90
3.30
20.90
31.90
13.30
9.90

PUKSIIRABI
KÄIVITUSABI
Veoteenus (2,5 t)

Tööstuskaubad
Lipuväljak 22

Lai valik meeste ja naiste nahksaapaid
299.- kuni 1490.Laste suusakombinesoonid
349.- kuni 1290.Lisaks müügil jõulukaubad, küünlad, suur
valik mänguasju,parfümeeriat
Müügil ka ilutulestik

•
•
•
•

Avatud audio- ja videotehnika remont.

www.otepaamaja.ee
Tel 505 5545

Koostame ja paigaldame automaatikasüsteeme, müüme detaile ja
tarvikuid

Avatud

E-R 10-18

Pakume kõrgtehnoloogilisi
veepuhastusseadmeid

• Garanteerime vee 100% puhtuse
• Seadmete lihtne paigaldus, minimaalne hoolduskulu, vee
puhastamisel ei kasutata keemilisi ühendeid
• Saksa tootja annab seadmetele 10a garantii
LOE LÄHEMALT: www.estoniankitchen.ee
Otepää Kinnisvara
Mäe 11, Otepää
tel 766 3700, 515 8137
www.okv.ee
inna@okv.ee

Tel/fax 742 0422
GSM 5615 5804
e-mail: exportimport@hot.ee

Katlaseadmete, küttesüsteemide ja santehnilised
tööd. Garantii. Tel 506 8509.

Pühajärve puhkekeskus
ostab küttepuid. Tel 5343
5010 või 528 7964.

Võru kalapoe rändkauplus peatub Otepää
turul igal neljapäeval kell
13.15-14.15. Müügil värske,
suitsu- ja soolakala, kalafileed ning konservid.

Välja üürida 2toaline
ahjuküttega korter, dušš.
Tel 5805 3751.

43a mees soovib üürida
tuba või korterit Otepääl.
Tel 5817 2169.

lumepuhurid
kvaliteetmaterjalist lumekühvlid, -labidad ja -sahad
uued saed kuni 1000 krooni odavamad
parim valik töökindaid nii sise- kui välistöödeks
(hulgisoodustus)
Alates 2990 kroonisest ostust saad
jõuluvanalt kaasa palju

Kesk 17, Elva

elamukrundid
Otepää aedlinnas
Sulaojal

Kääriku puhke- ja spordikeskus otsib oma meeskonda
KOKKA ja
ADMINISTRAATORIT/
PORTJEED.

24h

PELACOM OÜ

MÜÜA

TÖÖ

tel 525 5545

• MÜÜA ehituslikku saematerjali ja
välisvoodrilauda ning
järgatud küttepindu
(50cm).

Üürile anda kaks tuba
ahiküttega majast. Helistada ainult õhtuti 5806
2093 või 741 5650.

• OSTAME metsakuiva kuusepalki.

Ostame 1-2toal korteri, majaosa omanikult. Tel 5805 3751.

Tel 529 5948

• Saekaatriteenus

meelepäraseid kingitusi

Lumepuhurid ja lund koristavad murutraktorid
talveks korda meie töökojas!
E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890

Valga põik 3
Otepää

Muruniidukitele ja mootorsaagedele järelmaksuvõimalus

ReeDe Villa ILUSALONG
Pühajärve tee 3

CV palume saata aadressil
Kääriku 67301,
Otepää vald, Valga MK või
kaariku@ut.ee.

TÖÖ
Avatavasse

PUIDUFIRMASSE

alajaamas (Otepääl)
vajatakse oma meeskonda
PINGITÖÖLISI.
Kontakt tel 515 7019
CV saata kukkkylli@hot.ee

Krahvinna Kamber
lõpetab
müügitegevuse
31. detsembril 2004.

Ootame
jõuluostudele!

AVATUD: T – R 9 -18 • L 9 -14

• Töötab SOLAARIUM: 1 minut 6 krooni
Müügil solaariumikosmeetika: Australian Gold, Tanny Maxx,
Sea Bronze, Attitude

Info ja aegade tellimine tel 766 3606

Tervisekeskus avatud reedeti ja laupäeviti kella 20ni

Tule ja proovi
massaažitooli:
20min/70 krooni
2 ravi+ujumine =
150 kr
Info ja broneerimine
tel 766 5555

Teen interneti
kodulehekülgi
Kontakt 765 5959
margusson@hot.ee
loe lähemalt:
www.hot.ee/margusson

Külmade ilmade
püsimisel Pühajärve puhkekeskuse pargis avatud

VALGUSTATUD
LIUVÄLI.

Pääs platsile tasuta,
info tel 766 5555

