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Asutatud 
1932

Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

Tali tuli talvepealinna

aupäeval, 18. detsembril tuldi Ote-
pääle talve tervitama. Iseenesestki 
mõista pidigi just sel päeval talvepea-

linnas hakkama sadama laia valget lund. 
Selline ilmataadi kingitus saabus siia juba 
mitmendat aastat järjest just talvepealinna 
avapäevaks. Õhtuse avatseremoonia algu-
seks oli paks lumevaip katnud kogu Otepää 
ja selle ümbruse. Talvepealinna korralda-
jate näol säras rahulolev naeratus, sest 
talvetunne oli tänu ilmataadile tagatud. 

 Enne avatseremooniat kultuurikeskuses  
toimunud Tõnis Mägi kontsert meelitas ko-
hale rekordarvu väga erinevas eas publikut. 
Ka Tõnis Mägi oli meeldivalt üllatunud ning 
oletas tagasihoidlikult, et ehk on puupüsti 
täis saal tingitud kehvast suusailmast. Esi-
mestest lauluhelidest peale täitis muusika 
lummus saali ja kontserdi lõppedes peegel-
dus inimeste nägudelt õnnis rahulolu.

Talvepealinna avamine õnnestus igati. 
Sadas lund.  Sõbralike tervitustega saa-
busid teiste pealinnade külalised. Purskas 

ilutuld. Masti kerkis talvepelinna lipp. Kõlas laul. 
Talve oli tervitama tulnud nii suuri kui väikesi tal-
vepealinlasi. Kes suples auravas tünnis või vannis, 
kes seisis Kalevi kommilaeva kõrval komme pugides, 
kes limpsis Premia jäätist, kes ümises Tõnis Mägi ja 
hobikooriga leivalaulu, kes N-Euroga talvepealinnas 
magavast karust. Pidu jätkus ööklubides: Help´is 
noortedisko N-Euroga ja Comeback´is tantsitasid 
rahvast Genialistid. 

Talvepealinna projektile panid tugevalt õla alla 
ametlik talveraadio Sky Plus ja ajaleht Postimees.  
Aitäh toetajatele: Kalev, Premia, Adam, Kuldkala, 
Eesti Suusaliit, Parmet, Pühajärve puhkekeskus, 
ReeDe Villa, Madsa puhkeküla, Ansomägi, Karupesa 
hotell, Edgari lihatööstus, Andu puhkemaja, Herman-
ni pubi, Marguse puhkekeskus, Scanwood, Tamme 
külalistemaja, Kuutsemäe puhkekeskus, vaibavabrik 
Oteks, Rae kohvik, EKS Villa külalistemaja.

Otepää raekoja suures advendikalendris jagub 
numbreid veel vaid loetud päevadeks ja tulede kus-
tumisega akendes saabub kauaoodatud jõulurahu. 
Nautige olemist heade inimeste seltskonnas ja võtke 
kõik võimalik talverõõmudest. Vähemalt talvepealin-
nas on tali tulnud! Tere tulemast! 

OT  

Suusapeo 
programm
REEDE, 7. jaanuar
20.00 võistluste avamine 
Tehvandi suusastaadionil

LAUPÄEV, 8. jaanuar
10.00 naiste 10 km (KL), 
eraldistart 2x5km 

11.00 naiste lilleautasusta-
mine (1.-6.) staadionil

11.30 meeste 15 km (KL), 
eraldistart 3x5km 

12.55 meeste lilleautasusta-
mine (1.-6.) staadionil

13.05 naiste lõplik autasus-
tamine (1.-10.) staadionil

13.15 meeste lõplik autasus-
tamine (1.-10.) staadionil

16.00 «Laulge kaasa maa-
ilmakarikal» ööklubis 
Comeback

PÜHAPÄEV, 9. jaanuar
10.00 naiste sprindi (KL) kva-
lifikatsioon 1,2 km 

10.25 meeste sprindi (KL) 
kvalifikatsioon 1,5 km

11.30 naiste sprindi veerand-
finaalid (4x4)

11.50 meeste sprindi vee-
randfinaalid (4x4)

12.12 naiste sprindi pool   -
finaalid (2x4)

12.22 meeste sprindi pool-
finaalid (2x4)

12.33 naiste sprindi
B-finaal (1x4)

12.39 naiste sprindi finaal 
(1x4)

12.45 meeste sprindi 
B-finaal (1x4)

12.51 meeste sprindi finaal 
(1x4)

12.57 naiste lilleautasusta-
mine (1.-6.) staadionil

13.00 meeste lilleautasusta-
mine (1.-6.) staadionil

13.20 naiste lõplik autasus-
tamine (1.-10.) staadionil

13.30 meeste lõplik autasus-
tamine (1.-10.) staadion

6.-9. jaanuarini kell 9-22 
Karupesa hotellis avatud 
näitus «MK viiendat kor-
da Otepääl»

Vaata ka lk 8 

 Üllatusesinejana astus 
üles Tallinna linnasekretär 
Toomas Sepp, kes pärast 

pealinna saua üleandmist  
Otepää vallavanemale Aivar 

Nigolile ja vallavolikogu 
esimehele Jaanus Barkalale   

trompetil kauni jõululoo 
esitas.

Talvepealinna tiitli üleandmis-
tseremoonial osalesid kevad-

pealinna Türi, suvepealinna 
Pärnu ja ametliku pealinna 

Tallinna delegatsioonid. 
Päeval toimus spordihoones 

särtsakas pallivõistlus, mil-
lest võitjana väljus Tallinna 

esindus.

 Talvepealinna avatseremoonia juhatas sisse Tõnis Mägi ja Otepää 
gümnaasiumi hobikoori ühislaul. Talvele vastu tulnud inimesed ühendasid 

käed ja  laulu lõpusalmid kõlasid üle Otepää juba sajahäälseina.

Türi linnapea Kaia Iva 
tervituses jäi kõlama meeldetule-

tus, et talve järel saabub kevad ja 
Türi ootab pealinnaks saamist.

 Karastunud tünnisaunalised nautisid 
saunamõnusid hilisõhtuni, laskmata end 

segada neid uudistavatest kubujussidest.
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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 in ter netis
Tegevtoimetus:

Järgmine Otepää 
Teataja ilmub 
 27. jaanuaril

Otepää Teataja teeb ülevaate val-
lavanem Aivar Nigoli kokkuvõttest 
detsembris toimunud vallavalit-
suse ja vallaelanike kohtumistel 
tõstatatud probleemidest.

Kohtumiste algul andsid vallavalitsuse 
teenistused ülevaate oma valdkonna 
selle aasta tegevustest ning uue aasta 
plaanidest. Järgnes küsimustele vas-
tamine.

Sihva kohtumisel avaldas üks kodanik 
arvamust, et tema meelest on valla-linna 
ühinemise järel tähelepanu Sihva külale 
tagasihoidlikumaks jäänud. Tõstatati 
ka küsimus asulamärkide ja nendest 
tulenevate liikluspiirangute ala osas 
Sihval. Kuna tegemist on riigiteega, 
teeb vallavalitsus ettepaneku olukorra 
parandamiseks Kagu Teedevalitsusele.

Kriitiliselt suhtuti vee- ja kanalisat-
sioonivõrgu ehitustööde korraldamisse:  
töid teostatakse jupiti ja nende lõpeta-
mine venib. Ka vallavalitsus pole taolise 
tööde edenemisega rahul ning püüab  
vee-ettevõttega probleeme lahendada. 
Samas pole ka kortermajade elanikud 
alati kõike endast sõltuvat teinud. 

Kohati pole Sihva elanikud rahul lu-
metõrje teostamisega. Lepiti kokku, et 
probleemide tekkimisel informeeritakse 
vallavalitsust kohe.

Külarahvas tundis huvi vanast kooli-

majast Sihva seltsimaja rajamise ede-
nemise vastu.

Otepää kohtumisel esitati soov saada 
järgmisel korral kokku Otepää Veevärgi  
esindajatega, kuna soovitakse täien-
davaid selgitusi vee ja kanalisatsiooni 
hindade kujunemise kohta. Ettepanekud 
vallarahvaga kohtumiseks on edastatud 
ning eeldatavasti toimub see uuel aastal. 
Vallarahvas avaldas soovi kohtuda ka 
volikogu liikmetega.

Majaomanikele tekitavad jätkuvalt 
probleeme lume lükkamisel tekkivad 
vallid sissepääsudel ja kõnniteedel. Selle 
mure lahendamiseks on vallavalitsusel 
kavas suurema lume korral senisest 
enam kasutada lume äraveo teenust. 
Probleemi arutatakse ka lumelükkamist 
korraldava OÜga Valga Teed.

Muret tekitab heakord Otepää kalmis-
tul – rahul ei olda sealse prügikorraldu-
sega. Ikka veel leidub vastutustundetuid 
kodanikke, kes loobivad prahti kuhu juh-
tub. Kuigi Otepää kalmistu haldamine 
on EELK Maarja koguduse korraldada, 
on vallavalitsus igal aastal aidanud 
jõudu mööda probleemi lahendada. 
Järgmisel aastal on kavas suurendada 
prügikonteinerite arvu kalmistul. Samu-
ti on vald valmis eraldadma kogudusele 
lisaraha vanade ja haigete puude maha-
võtmiseks.

15. detsembril toimus Pühajärve puhkekeskuses 
Läänemerepiirkonna INTERREG IIIB programmi 
projekti «Development of Baltic Tourist Network in Via 
Hanseatica Development Zone» (Via Hanseatica aren-
guvööndi turismitoote arendamine) avakonverents.

Konverentsi läbivaks teemaks oli Eesti, Läti, Leedu 
ühtse turismitoote arendamine ja rahvusvaheline 
koostöö Via Hanseatica trassil.

Projekti juhtivaks partneriks on Sihtasutus Lõu-
na-Eesti Turism, kelle eestvedamisel Via Hanseatica 
arenguvööndi turismitoote arendamise projekt sai 
üldse kirjutatud ning käivitatud. Kolm aastat kest-
vas projektis osalevad partnerid Eestist, Lätist ja 
Leedust. 

Projekt aitab kaasa Via Hanseatica arenguvöön-
di sotsiaal-majanduslikule arengule, regioonide 
konkurentsivõime kasvule ja elanike elukvaliteedi 
tõstmisele. Via Hanseaticat nähakse tulevikus kui 
atraktiivset ning kaasaegset teenindust ja huvitavaid 
elamusi võimaldavat turismiteed ja väikeettevõtluse 
arenguvööndit.

Via Hanseatica transiidikoridor hõlmab maanteed 
ja sellega piirneva ala arendamist Lübeckist kuni Pe-
terburini. Hetkel arendatav lõik hõlmab turismiteed 
Leedust läbi Läti kuni Eesti kaugeimasse kirdenurka 
Narvani. Projekti esimeses etapis on kavas pühenduda 
eelkõige turismiturundusele, tootearendusele ja rah-
vusvahelisele koostööle, eesmärgiga välja arendada 
Via Hanseatica erinevates riikides üheselt mõistetav 
kaubamärk. 

Nagu nimestki selgub, on kavas seda teed tutvustada 
kui ajalooliselt ja kultuuriliselt seotud arenguvööndit.

AIVAR NIGOL,
vallavanem

Heikki Kadaja, 
Puka vallavanem

Vana-aasta sammub vaikselt ajalukku, 
keerab enda kannul ajaukse lukku.

Kõik jääb seljataha - kes see mullust 
muudaks!

Oi, kui kõik, mis paha, 
maha jätta suudaks!

Tulgu ilus aasta küünla valgusvihus, 
piparkoogiraas ta pisikeses pihus

pärast jõulupuhkust meenutagu seda:
piprast kui ka suhkrust tehti aasta süda.

(Leelo Tungal)

Soovin Puka valla rahvale 
kaunist jõuluaega ja tegusat 
ning õnnelikku uut aastat!

Aivar Nigol, 
Otepää vallavanem 
Otepääst on taas saanud talve-
pealinn. 
Saabuvat jõuluaega ja talve 
ootab iga otepäälane erilise 
soojusega. Toimuvad ju Eesti 
suurimad ja olulisimad tal-
veüritused siin. On hea meel 
tõdeda, et viimase aastaga on 
talvepealinna saabujaile järjest 
uusi vaba aja veetmise võima-
lusi loodud. 
Kogu advendiaja jooksul on 
raekoja fassaadil säranud suur 
talvepealinna koostööpartne-
reid eksponeeriv jõulukalender. 
Arengu võtmeks on eelkõige  
koostöö ettevõtjate, vallaelani-
ke ja omavalitsuse vahel. 
Soovin uueks aastaks uusi 
väljakutseid ja edu nende ellu-
viimisel! 

Terje Korss, 
Palupera vallavanem
Miks soovime jõulude ajal üks-
teisele alati rahulikke jõule?  
Kas siis inimesed on jõulude 
eel ja ajal kuidagi rahutumad?  
Jõulurahu ja rahu mõte üldse 
on sügavam. Rahu tähendab 
harmooniat ja eesmärgistatud 
tegevust. Kes meist ei soo-
viks rahu. Aga ikkagi, miks 
meis siis kogu aeg pole rahu 
ja mitte me kõik pole rahul? 
Üks suur rahutuse põhjus on 
inimesed meie ümber ja just 
ebatäiuslikud inimesed. Ja ra-
hutuks teevad nad meid mitut 
moodi. Kord on tarvis nende-
ga võistelda, siis teevad nad 
meile liiga ja vahel lihtsalt 
tüütavad. Ja sünnibki olukord, 
kus tegu on tasakaalust välja-
minekuga.

Kui peagi lõppeva Ahvi aasta 
märksõnadeks on liikumine, 
vahetus, kõrvalekaldumine, 
töörügamine ja manipuleerimi-
ne, siis uus, algav Kuke aasta 
toob  rahulikuma aja.

Soovin kõigile, et leiaksite 
rahu ja tasakaalu eelkõige en-
das, sest siis on ka teie kõrval 
oleval inimesel hea olla ja kok-
kuvõttes on kõik rahulikumad. 
Ja polegi vahet, kas on Ahvi 
või Kuke aasta. Kelle või mille 
abiga keegi meist rahu leiab, 
on küll igaühe enda otsida ja 
valida.  Niisiis rahulikke jõule 
ja kaunist uut aastat!

VALLAVANEMATE 
JÕULUTERVITUSED 

Rahvakohtumistel  andsid 
tooni heakorraküsimused

Elion pakub alates detsemb-
rikuust ka Pühajärve küla 
Kannistiku kaabelvõrgu 
piirkonnas ADSL interneti 
püsiühendusi. 

Kõigi kolme valla asulates ja 
osades hõreasustusega piirkon-
dades on juba mitu aastat olnud 
võimalus kasutada interneti pü-
siühendusi ADSL tehnoloogial.  
ADSL ühendust saavad kasutada 
kliendid, kes elavad kaabelvõrgu 
piirkonnas ning kasutavad praegu 
tavatelefoni.

Mõne viimase aastaga, kui 
ADSL on piirkonnas võidukäiku 
teinud, on kolmes vallas rajatud 
ligi pool tuhat erinevat interneti 
püsiühendust, arvutite ja netika-
sutajate hulk on mõistagi märksa 
suurem. 

Tõsi, täna on veel mituküm-
mend peret, kes on Elionile soovi 
avaldanud kaasaegse interneti-
ühenduse saamiseks, kuid kellele 
toote paigaldamine pole seni teh-
niliselt võimalik olnud. Enamasti 
on takistuseks kliendi majani puu-
duv abonentliin. Kuigi  enamik 
keskustest on varustatud ADSL 
seadmetega, on Kääriku ja Ilmjär-
ve piirkonnad täna veel vaeslapse 
osas. Ettevõte otsib ka nendesse 
kohtadesse võimalusi kaasaegsete 
ühenduste loomiseks.
Internet koju

ADSL-võrgu piirkonnas on era-
klientidel kõige mugavam kasu-
tada Elioni Kodulahendust, mis 
võimaldab kasutada interneti pü-
siühendust, telefoniühendust ja 20 
tundi tasuta võrgusiseseid kõnesid 
soodusajal ühe kuutasu eest. Selle 
lahenduse kasuks on otsustanud 

ka mitmed korrusmajade inime-
sed, kes seni jagatud interneti 
võrgus erinevate probleemidega 
maadelnud on. 

Klient saab valida vastavalt 
oma tarbimisharjumustele sobiva 
Kodulahenduse, mis on kindla 
kuutasuga ning võimaldab tänu 
sellele hoida kulud kontrolli all. 

Mõõdukale interneti- ja telefo-
nikasutajale suunatud Kodu1 
lahendus võimaldab 265-kroonise 
kuutasu eest telefoniühendust 
ning ADSL-tehnoloogial põhineva 
interneti püsiühenduse kasutust 
20 tundi kuus, üle 20 tunni kasu-
tusel lisandub 10 senti minutis. 
Suurem telefonikasutaja saab 295-
kroonise kuutasu eest lisaks tele-
fonile ja interneti püsiühendusele 
ka Elioni võrgusiseseid kõnesid 20 
tundi kuus tööpäeviti kell 19-07 
ning nädalavahetuseti ja riiklikel 
pühadel ööpäevaringselt. 

Keskmisele interneti- ja tele-
fonikasutajale mõeldud Kodu2 
hõlmab telefoniühendust ja piira-
matu kasutusajaga interneti pü-
siühendust 395 krooni eest kuus. 
Ka Kodu2 lahendusele saab 30 
krooni suurema kuutasu eest 20 
tasuta tundi võrgusiseseid kõnesid 
soodusajal.
Internet kodus töötajale

Nõudlikule interneti- ja telefo-
nikasutajale sobiv Kodu3 sisal-
dab telefoniühendust ja veelgi 
kiiremat piiramatu kasutusajaga  
interneti püsiühendust 545 krooni 
eest kuus. 

Kodu3 on iseäranis sobilik ko-
dus töötamiseks, kuna võimaldab 
erinevate kaugtöö lahenduste 
kasutamist. 

Kõikide Kodulahenduste püsi-
ühenduse kiiruste ja muu tehni-
lise info leiab kõige hõlpsamalt 
Elioni kodulehelt www.elion.ee. 
Liitumistasu ei ole, vajalik hankida 
Stardikomplekt

Liitumistasu Kodulahendusel ei 
ole, samuti on tasuta olemasoleva-
te telefoniühenduste või interneti 
püsiühenduste vahetamine Kodu-
lahenduse vastu. 

Interneti püsiühenduse kasuta-
miseks vajalikku ADSL-modemit 
võib rentida Elionilt 95 krooni eest 
kuus või osta see 490 krooniga lä-
himast Elioni või EMT esindusest. 
Stardikomplektis sisaldub kõik 
vajalik arvuti võrku ühendami-
seks ning lihtne kasutusjuhend, 
mille abil saab ühenduse seadis-
tatud ka tehnikavõõras inimene. 
Stardikomplekti soetamisel ei 
tule tasuda ka igakuist modemi 
renditasu, samuti saab sel viisil 
soetada interneti püsiühenduse 
kõige kiiremini.
Internet ettevõtetele

Veel enam nõudlikule ja mitme 
arvuti omajale võib soovitada 
Väikekontori ADSLi. Lisaks 
suurematele kiirusele sisaldab 
see toode staatilist IP-aadressi 
ning vajalikke seadmeid kuni 
nelja arvuti võrku ühendami-
seks, viite usaldusväärset firma-
nimega e-posti aadressi (nimi.
perenimi@firmanimi.ee) ja firma 
nimega kodulehekülje www.firma-
nimi.ee majutust. Veelgi suurema 
nõudluse korral on aga pakkuda 
kuni 8 Mbit/s asümmeetrilisi ja 
kuni 4,6 Mbit/s sümmeetrilisi 
ühendusi.

Internet on ka õhus
Kuid mis siis, kui klient elab 

üksikus metsatalus, kuhu ADSL-
võrk ei ulatu? Enamasti jääb 
taolistel juhtudel probleemiks 
kaabelliini puudumine. Ka hea 
ja tagatud traadita interneti levi 
saavutamine on neis paigus komp-
litseeritud, kuna raadiointerneti 
signaal vajab otsenähtavust vast-
avavate seadmete vahel.

Kindlasti tasub oma interneti-
soovist ka sel juhul Elionile teada 
anda, kuna piisava soovijate arvu 
ja geograafilise sobivuste puhul on 
võimalik ka uusi raadiointerneti 
lahendusi luua.

Täna on üheks reaalseks la-
henduseks kasutada Elioni ja 
EMT ühist traadita interneti 
troodet, mis võimaldab fikseeritud 
kuutasu eest kasutada internetti 
kõikjal Eestis. Traadita internet 
võimaldab kasutada väga kiiret  
ühendust WiFi levialades ning 
väljaspool neid üle Eesti väik-
sema kiirusega internetti GPRS  
vahendusel. 
Erakliente teenindab ka  EMT esin-
dus Otepääl

Kõikide internetiühenduste  ja 
vajalike seadmete kohta saab lisa-
infot Elioni koduleheküljelt http://
www.elion.ee, Elioni esindustest 
või teistelt Elioni edasimüüjatelt 
või Elioni klienditeeninduse tele-
fonilt 165.

Juba mõnda aega saavad aga 
erakliendid nii telefoni kui in-
terneti taotlusi teha ja lepinguid 
sõlmida ka Otepää kaubakeskuses 
asuvas EMT esinduses.

AIN KRUUSMAA,
kliendihaldur

Interneti püsiühenduste leviala laienes

Algab Via Hanseatica 
turismitee arendamine
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UUED TÖÖTAJAD       
OTEPÄÄ LOODUSPARGIS

KERSTI KRUŠKA
Sündinud: 19. aprillil 1981
2004 lõpetanud Tartu ülikooli 
bioloogia erialal. Alates 2004 sü-
gisest Tartu ülikooli geograafia 
eriala magistrant.
1997 lõpetanud Tartu rahvakooli 
Anne lilleseadja erialal.
1999 lõpetanud lillekooli Kamee-
lia lilleseadja-ringijuhi erialal.
Alates 2004 sügisest Valga kul-
tuuri- ja huvialakeskuse lillesea-
deringi juht.

Detsembrist töötab Otepää 
Looduspargi Administratsioo-
nis loodusturismi spetsialisti  
ametikohal.
Tööülesanneteks on loodusturis-
mialase tegevuse korraldamine 
Otepää looduspargis (sh  mat-
karadade võrgustiku loomine, 
matkaradade korrastamise ja 
viitamise tagamine, õppe ja tea-
bepäevade korraldamine, Otepää  
loodusturismikeskuse (külastus-
keskuse) tegevuse käivitamine, 
tööülesannetest tuleneva arva-
muse andmine esitautd planee-
ringutele ning  tööülesanetest 
tulenevate  projektide, kavade 
ja muude arengudokumentide 
algatamine, kirjutamine ning 
juhtimine

PRIIT VOOLAID
Sündinud 14. oktoobril 1980 
aastal Valgas. Haridustee on 
algkoolist kuni gümnaasiumi 
lõpuklassini kulgenud Otepääl. 
1999. aastal lõpetasin Ote-
pää gümnaasiumi. Edasi asu-
sin õpingutele Tartu ülikooli, 
keskkonnatehnoloogia erialale.  
Käesoleval hetkel on käsil lõ-
putöö kirjutamine võimalustest 
korraldada järvede kaugseire 
satelliidipiltide vahendusel. 
Plaanis on oma tööga juba tuleva 
aasta jaanuaris kaitsmiskomis-
joni ette astuda.

Novembrist töötan Otepää 
Looduspargi Administratsioonis 
loodushoiu spetsialisti  ametiko-
hal. Tööülesanneteks metsatea-
tiste ja metsamajanduskavade 
kooskõlastamine ning muude 
Otepää Looduspargi kaitseees-
kirjast tulenevate nõusolekute 
andmiseks vajalike eeltööde 
teostamine ja  materjalide  kogu-
mine, kaitse-eeskirjast tuleneva 
järelevalve teostamine, seirete 
kordineerimine, kaitsealuste lii-
kide ja püsielupaikade seisundi 
hindamine, kaitsekohustustea-
tiste  ettevalmistamine, vajalike 
hooldustööde  teostamise korral-
damine, looduspargi tegevusega 
seonduvate projektide, kavade 
ja muude arengudokumentide 
kirjutamine ning juhtimine. 

2002. aasta sügisel ühines Puka 
kool rahvusvahelise projektiga, 
mille initsiaatoriteks olid kaks 
õpetajat Leeuwardeni koolist 
Hollandis.

Kokkuleppe kohaselt juhatavad 
projektiaasta sisse projektis osa-
lemiseks soovi avaldanud õpilaste 
enesetutvustused. Need saadame 
tavapostiga kahele teisele koolile. 
Sealt saame vastu nende õpilaste 
tööd. Seejärel leiavad õpilased en-
dile kirjasõbrad nii  Hollandist kui 
Tenerifelt. Kirjavahetus kestab 
kogu projektiaasta.

Esimese projektiaasta täht-
saimaks tööks oli grupitööna 
valminud oma maa kangelase või 
ajaloost tuntud isiku tutvustami-
ne ja tema «saatmine» kõikidesse 
partnerkoolidesse. Partnerid olid 
oma ülesande täitnud erinevalt. 
Kui meie keskendusime  ülevaa-
detele endast, oma koolist, kooli-
süsteemist ja Eestimaa tutvusta-
misele, siis meie partnerid viisid 
Vana Toomase tagasi ajalukku, 
andes talle ka nende kodumaal 
kangelase oreooli ja ülesanded. 
Hollandlased kirjutasid terve 
raamatukese Vana Toomase elust 
Hollandis.

Teise projektiaasta tegevuskava 
koostamine toimus 2003. aasta 

septembris meie jaoks kaugeima 
partneri Tenerife kooli kutsel nen-
de kodulinnas La Lagunas.

Kevadeks 2004 valmisid kõiki-
des koolides oma maad tutvus-
tavad kaardikomplektid ning 20-
minutiline videofilm oma koolist. 
Erilist hoogu lisas ettevõtmistele 
teadmine, et viimase aasta pro-
jektikoosolekust Hollandis saavad 
osa võtta ka kaks õpilast. Kevadel, 
enne kooliaasta lõppu, tuli teha 
valik projektis osalenud õpilaste 
hulgas. Enamus projektis osale-
nud õpilastest olid tublid ja leid-
likud, valiku tegemine oli raske. 
Projektis osalenud õpetajate ühise 
otsuse põhjal valiti välja kaks 
tütarlast, kelle panus projekti 
õnnestumisse eriti silma torkas.

Selle õppeaasta septembris sõit-
sid kaks õpilast ja kaks õpetajat 
kohtumisele Hollandis. Õpilaste 
jaoks oli see esimene lennureis, 
meeldiv võimalus kohtuda kirja-
sõpradega, osaleda uue ja kahjuks 
viimase projektiaasta tegevuste 
planeerimisel. Projekti juhid Eve 
Mäeorg ja allkirjutanu täpsusta-
sid juba veebruaris kokku lepitud 
ürituste ja tegevuste toimumise 
ajad, rõõmustasid kohtumise üle 
kolleegidega ning tõdesid ikka 
ja jälle, et igasuguse ühisüritu-

se kordaminekul on ülioluline 
sarnane mõtteviis ja suhtumine 
kokkulepetesse. Varasemate koos-
tööaastate jooksul on kolme kul-
tuuriliselt ja ajalooliselt erineva 
maa õpetajatest saanud omamoodi 
perekond, kus koostöö laabub tõr-
gete ja arusaamatusteta.

Järgnevalt  Helina ja Elsa lühi-
muljeid kohtumiselt. 

Helina: «Olen rõõmus, et pro-
jektis osalesin ja ka sellel aastal 
osalen. Hollandist jäid meelde 
toredad, viisakad ja lustlikud 
inimesed, suured lambakarjad 
(kvaliteetsed muruniidukid!), 
suured jalgrattaparklad ja palju 
rattureid, pidulik vastuvõtt ja 
valminud kaardimängu ning vi-
deofilmide tutvustus Leeuwardeni 
ajaloolises raekojas.»

Elsa: «Minu valimine sõitjate 
hulka oli meeldiv üllatus. Osalen 
projektis selle algusest saadik. 
Leian, et see projekt aitab palju 
kaasa minu inglise keele oskuse 
täiustamisele, tutvustab maid ja 
noori, kellega me muidu polekski 
ehk kunagi kohtunud. Eelmi-
sel õppeaastal kulus palju aega 
kaardimänguks vajaliku info otsi-
misele ja selle tõlkimisele inglise 
keelde. Mäng tuli väga huvitav ja 
praegu mängivad seda ühesuguse 

huvi ja rõõmuga nii nooremad kui 
vanemad õpilased. Hollandist jäi 
mulle palju häid ja ilusaid mäles-
tusi. Kõige rohkem tänan mind 
võõrustanud peret unustamatu 
ekskursiooni eest delfinaariumi ja 
kingiks saadud pehme ja mõnusa 
delfiini eest. Delfiinid on minu 
lemmikloomad juba ammusest 
ajast.»

Kolmas projektiaasta on alanud. 
Seekord püüame valmistada toitu 
sõpradelt saadud retseptide järgi 
ning lindistame inglise keelde 
tõlgitult kodukoha legende.

Ilma tõsise rahalise toetuseta 
oleks taoliste projektide läbi-
viimine kui mitte võimatu, siis 
raske igatahes. Meie ja kõikide 
teiste taoliste ning paljude muude 
harivate projektide rahastajaks 
on EL hariduskoostööprogrammi 
Sokrates Eesti Büroo. Tänu selle 
büroo väikesele, kuid väga abi-
valmis ja sõbralikule kollektiivile 
pole ükski planeeritud reis ega 
üritus tegemata jäänud.

Loodame, et kevadel 2005 saame 
ühiselt kokkuvõtteid teha kõikide 
planeeritud tegevuste ja ürituste 
õnnestumisest.

LEENA PUNGA, 
projekti koordinaator 

Puka keskkoolis

Sõprussild Pukast Hollandisse ja Tenerifele 

Hoiatus petukaubitsejate eest

Kallid pensionärid!
Taas on kätte jõudnud kaunis jõuluaeg. 

Elu kulgeb oma rada ja vaatamata jõulu-
rahule tabavad meid ebameeldivused.

Tahan teid hoiatada petturite eest. 
Ikka veel käivad ringi kaubitsejad, kes on 
avastanud, et pensionäridel on «üleliigset» 
raha, mida annaks pettusega enesele võt-
ta. Teie heasoovlikkust ja ligimesearmas-
tust kasutatakse julmalt ära!

Juba kord sooja kätte saanud, haka-
takse teile pähe määrima mingit toodet. 
Tavaliselt asja, mis peaks teie heaolu 
parandama ja tervisega seotud probleeme 
leevendama. Mis ehk ongi tõsi, lisamata 
jääb ainult fakt, et vaheltkasu kaubitseja-
le on vähemalt kümnekordne! Nii näiteks 
ostis minu vanaema 190 krooniga sisetal-
lad, mis pidid soodustama ainevahetust, 
vereringet jne. Internetist järele uurides 
avastasin, et täpselt sama toode maksab 
Novaluxis sooduspakkumisena ainult 15 
krooni. Kuidas mõjub selline pettus när-
visüsteemile?

Ega sellisest pettusest taha kellelegi 

rääkidagi, piinlik ju enda naiivsuse pä-
rast. Niisiis tegutsevad petturid edasi. 
Huvitav oleks teada, kuidas neil küll 
sellise petturlusega teenitud leib kurgust 
alla läheb? Milline oli nende inimeste 
lastetuba? Jätan need mõtisklused edasi 
arendamata, tahtsin vaid inimesi hoia-
tada. Rääkige oma lastega, lastelastega, 
naabritega, sõpradega oma muredest, 
arvan, et igale probleemile leidub kuskil 
lahendus. Ja kui pole ühtegi lähedast, he-
listage siis oma valla sotstöötajale ja rää-
kige temaga. Jagatud mure on pool muret! 
Kindlasti tuleks kaubitsejatelt iskutõendit 
küsida. Hea oleks ka autonumber üles 
kirjutada. Petturid tuleb meie hoovilt ja 
vallast minema peletada! Koostööd tehes 
oleme tugevad!

Kaunist jõulurahu ja hingesoojust!
KILLE KRUUSE-HEILING,

Palupera valla elanik
Tartu ülikooli eripedagoogika ja sots.töö 

üliôpilane

LUGEJA KIRIOtepää gümnaasiumi 
lapsed käisid Tarpis 
kultuurivahetusreisil

20.- 29. novembril leidis aset järjekordne 
kultuurivahetusreis Otepää ning Saksamaa 
väikelinna Tarpi vahel. Otepää gümnaasiumi 
hobikoor, kes sõprusvalda juba kolmandat 
korda külastas, andis kirikutes, jõululaatadel 
ning kaubamajades kokku kuus jõulukontserti. 
Rahvamuusikutest osalesid reisil Karupojad, 
Nuustaku Karuotid ja flöödiansambel Väikesed 
Artistid Merle Soonbergi ja Lille Tali juhendami-
sel. Reisi toetuseks andsid suure panuse Edgari 
lihatööstus eesotsas Maie Niiduga ning Otepää 
vallavalitsus. 

Saksamaa poolel olid Eesti külaliste vastuvõt-
jaiks Horst Fischer, kes sõprussuhteid juba 14 
aastat edendanud on, Elfride Schmidt ja Rosi 
Mohr. 

Tuleval suvel toimub Otepääl kahe sõprusval-
la esindajate kokkusaamine, et tähistada 15. 
aasta möödumist Tarpi- Otepää kultuurilisest 
läbikäimisest.

VIIVIKA ELJAND

20. detsembril toimus Tartus Vanemuise suures 
saalis võimlemispidu «Jõulud lumeriigis». 

Suurejoonelisel jõuluetendusel esinesid kõik suured ja 
väikesed, kes tegelevad Janika Mölderi võimlemisklubis 
iluvõimlemisega. Saal oli täis pöialt hoidvaid vanemaid, 
vanavanemaid, tädisid-onusid, õdesid ja vendi.

Alates sellest sügisest on tänu aktiivsetele lapseva-
nematele ka Otepääle loodud kolm võimlemisrühma, 
kus kaks korda nädalas harrastavad spordialade pärli, 
iluvõimlemist ligi poolsada tüdrukutirtsu. Tänu ideaal-
sele koostööle treenerite ja laste vahel on mõne kuuga 
saavutatud uskumatu tulemus: kolme  võimlemiskava-
ga sõideti esinema Tartusse suurele jõuluetendusele. 
Väikesed iluvõimlejad andsid endast parima ja särasid 
laval vaatajate rõõmuks. 

Aitäh kõigile, kes toetasid esinemisprojekti: Otepää 
vallavalitsusele, trikoode õmblejale Eike Jodschele, 
laste söögi eest hoolt kandnud Kaire Maranikule Rae 
kohvikust, treener  Merike Kippastole ja kõikidele 
lapsevanematele, kes nõu ja jõuga abiks olid.

AVE KRUUSMAA

Kõige väiksemad Otepää iluvõimlejad esitamas kava rõngastega.

Väikesed iluvõimlejad särasid  Vanemuise laval
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Puka meesansambel alustas oma tegevust 47 aastat tagasi. Ansamb-
li koosseisu on kuulunud 3-6 lauljat. Praegune ansambel koosseisus 
Enno Pung, Mati Kõiv ja Ants Ilves laulab kolmandat hooaega.

Oma esinemistega on nad pälvinud nii kodu- kui kaugema publiku  
poolehoiu. Valgamaal on lauldud peaaegu kõikides rahvamajades, 
esinema on ansamblit kutsustud Järva-, Jõgeva-, Viljandi-, Põlva-, 
Võru- ja Tartumaale. Sellel aastal osales ansambel heategevuskont-
serdil Valga huvialakeskuses.

Puka rahvamajal on sõprussidemed Lõuna-Soome ametiühinguga. 
2003. aasta kontsertreisi meretagusesse riiki tegi kaasa ka meesan-
sambel. Käesoleva aasta mais külastasid soomalsed Puka rahvamaja 
taidlejaid, koos korraldati meeldejääv üritus.

Puka vald osaleb Võrtsjärve tali- ja suvemängudel. Suvemängudel 
on kavas  isetegevus. Puka valla isetegevuslaste kultuurikava aitab 
menukaks muuta meeste võimas laul.

Novembris toimus esinemine Põlva kultuurikeskuses. Ees on jõu-
luaeg, mille nädalalõpud on meesansamblil seoses kontsertidega ette 
planeeritud.

Meesansambli juhendaja on seitsmendat aastat noor ja energiline 
Sille Lõõndre. Lauluproovid toimuvad üks kord nädalas. Puka mees-
ansambel suudab oma lauludega pealtvaatajaid kaasa haarata, iga 
esinemine lõpeb tugeva aplausiga ja lisapalade esitamisega.

Sellel aastal hindas Kultuurkapitali Valga Ekspertgrupp Puka 
meesansambli aastapreemia vääriliseks.

ALEKSANDER ROOTS 
17. november

MIKK MARKUS JÄNES 
19. november

EVELIINE NAHKUR 
21. november

HENRI UDEKÜLL 
10. detsember

Linda Vesterstein  Puka  93

Berta Vähi  Raudsepa  92

Alviine Ode  Purtsi  91

Klaara Huik  Otepää  90

Salme Liivak  Räbi  89

Ekaterina Ardel  Otepää  88

Miili Niklus  Otepää  87

Olga Lütikainen  Nõuni  87

Richard Ilves  Otepää  86

Pauline Visnapuu  Kuigatsi 85

Hilja Sasi  Pilkuse  83

Elga-Amanda Kõll  Päidla  83

Linda Saarmann  Puka  82

Linda Loot  Purtsi  81

Linda Jõesaar  Ilmjärve  80

Ilmar Kasemets  Ilmjärve  80

Salme Reimand  Otepää  79

Salme Ruusa  Otepää  79

Osvald Siinmaa  Truuta  79

Linda Napp  Otepää  78

Elmar Elbson  Hellenurme  78

Kalju Lõhmus  Atra  78

Ilmar Ernits  Otepää  77

Rein Meidla  Otepää  77

Valve Teder  Otepää  77

Kaljo Viin  Pilkuse  77

Voldemar Sarapuu  Kibena  77

Ella Tamm  Aakre  77

Johannes Aug Puka  77

Einu Kõiv  Hellenurme  77

Leida Muttik  Palupera  77

Valve Toover  Lutike  77

Laine Uibo  Miti  77

Anny Sirel  Puka  77

Heino Mägi  Otepää  76

Johannes Tenno  Puka  76

Hilda Beitelis  Otepää  75

Aino Käis  Otepää  75

Vello Lentso  Arula  75

Aino Uibo  Pühajärve  75

Erna Aug  Puka  75

Viivi Hermann  Otepää  70

Eva Kaarna  Vidrike  70

Laine Kants  Märdi  70

Kalju Kapp  Otepää  70

Linda Kosk  Pühajärve  70

Helmi Linnamägi  Otepää  70

Eda Võrk  Nüpli  70

Endel Abel  Sihva  65

Vaike Kõvask  Puka  65

Õie-Liis Piiroja  Aakre  65

Juss Klais  Lutike  65

Malle Reimann  Nõuni  65

Arno Asor  Otepää  60

Gunnar Lall Otepää  60

Mihkel Lond  Otepää  60

Asta Meema  Otepää  60

Leili Purason  Otepää  60

Aino Teder  Otepää  60

Sirje Zujeva  Otepää  60

Otepää gümnaasiumi abitu-
rient Rain Pohlak saavutas 

ülevabariigilisel kirjandikon-
kursil «Tulevik ja karjäär» teise 
koha, pälvides ka lisapreemia 
parima sõjandusteema käsitle-
jana. 16-21aastastele gümnaa-
siumi- ja kutseõppeasutuste 
õpilastele suunatud kirjandi-
võistlus korraldati Karjäärinõus-
tamise Teabekeskuse koostöös 
maakondlike noorte teabe- ja 
nõustamiskeskuste võrgusti-
ku ja Eesti Emakeeleõpetajate 
Seltsiga. Konkursi eesmärgiks 
oli juhtida noorte tähelepanu 
karjäärinõustamise olulisusele 

ja vajalikkusele.
Rain Pohlaku võistlustöö, mis 

pälvis ühtlasi ka parima sõjan-
dusteemat käsitleva kirjandi 
eripreemia, kandis pealkirja 
«Minu võitlus parema homse 
eest». Pohlaku sõnul ajendas 
teda kirjutama igavus standard-
sest mõtlemisest ning tülpimus 
noorte tüüpmõtlemisest. «Sõnad 
ja laused ei tunne piire. Minu 
väljamõeldis on sügavamõtteline 
meelelahutus, võib-olla ka polii-
tiline hinnang,» tutvustab abitu-
rient lühidalt kirjandi kandvat 
ideed. 

Korraldajate sõnul oli tegemist 

ühtlaselt kõrge tasemega. Ka 
teise koha pälvinud Rain Pohlak 
ei osanud suurepärast tulemust 
ette prognoosida. «Minu jaoks ei 
omanud tulemus tähtsust ning 
ausalt öeldes pidasin oma esseed 
liiga nõrgaks ja laialivalguvaks,» 
annab Pohlak isikliku hinnangu 
võistlustööle. 

Nii Rain Pohlaku, esimese koha 
pälvinud Rapla ühisgümnaasiu-
mi abituriendi kui ka kolmanda 
koha vääriliseks tunnistatud kir-
jandeid võib lugeda internetist 
aadressil www.rajaleidja.ee

LY AUNAPU

Rain Pohlak saavutas ülevabariigilisel
kirjandikonkursil teise koha

Katkeid Rain Pohlaku kirjandist  «Minu võitlus parema homse eest»
Sõda, Iraak, Bagdad. Liivane, tolmune ja kuivava taimestikuga idamaa linn, kus valitseb räpane 

miljöö. Bagdadi krobedale pinnasele astudes tunnen puhtal kujul selle maa ebaühtlust: viimane koht, 
kust rahu otsida. Just käimasolev sõda kujundab tänases modernses maailmas välja arusaamad tule-
vikust ning selle hävitajalikust tuhast tõusevad kangelased, kes on tagasi vaadates meie aja sümboliks. 
Kuulutas ju Time Magazine 2003. aasta inimeseks Iraagis teeniva Ameerika sõduri. Enda illustreeritud 
mõttemaailmas näen ma tulevase figuurina seal meie Eesti sõdurit. Me oleme seda ju samapalju väärt: 
valanud verd ja valmis andma rohkemgi.

Kõik on teadlikud langenute Andres Nuiamäe ning Arre Illenzeeri traagilisest saatusest. Minu ning 
kõigi, kes veel Eestit armastavad, südameis kuulub neile eriline koht, sest kõrgemat ohvrit ei saanud nad 
meie tuleviku ning turvalisuse eest anda. Kamraadidelt paistev näoilme kõneleb vaoshoitusest ja täielikust 
andumusest. Midagi muud nad ei reeda. Vaid sõbralikult kivistunud nägu ja terassirge selg...

Juba varakult hakkas rah-
vamajja kogunema pidulisi, et 
süüdata esimene advendiküünal 
ja valida endi seast populaarseim 
memm ja taat, kes esindaksid 
meie valda veebruaris maakond-
likul memme-taadi valimistel.

Meeleoluka pärastlõuna ju-
hatasid sisse tantsijad Katrin 
Kõivu juhendamisel küünaldega 
tantsuga, mille lõppedes sai iga 
laud oma jõuluküünla.

Vallavanem Heikki Kadaja 
soovis küünalt süüdates kõigile 
rahulikku jõuluaja algust ning 
et üritus õnnestuks ja peolised 
valiksid endi seast tublimad esin-
dama oma valda.

Järgnes isetegevusprogramm, 
kus esinesid laululapsed, nais- ja 
meesansambel ning lauluklubi 
lauljad. Neid kõiki juhendas Sille 
Villem.

Erilise aplausi teenisid Aakre 
naised, kes esitasid oma tantsud 

Eha Päiviste juhendamisel.
Seejärel oligi aeg astuda rahva 

ette meie tublidel memmedel ja 
kahjuks  ainukesel julgel taadil. 
Oma oskusi enesetutvustami-
sel, esinemisel mannekeenina 
ja reklaamiklipis näitasid Milvi 
Pajumäe, Maive Kaupmees ja 
Uno Rääk. Ülekaaluka võidu 
pälvis Milvi Pajumäe ja taadiks 
sai Uno Rääk.

Sõna võttis eelmise aasta maa-
konna taadi tiitli pälvinud Kalju 
Rohtla, kes arvas, et maakonna 
valimisteks tuleks kava veel 
natuke kohendada ja ajakavast 
kinni pidada.

Eakate ühenduse esinaine Hel-
ju Kants ja vallavanem Heikki 
Kadaja tänasid osavõtjaid tänu-
kirja, lillede ja meenetega ning 
võitjatele ulatati kinkekaart.

HELGI PUNG,
Puka rahvamaja juhataja

Valiti Puka memm ja taat

Otepää gümnaasiumi noo-
red pälvisid Tervise Arengu 
Instituudi poolt korraldatud 
ideeprojekti konkursil TEIP 
vanemas vanuseastmes 87 esi-
tatud võistlustöö seas parima 
koha. 

Tervise Edendusliku Idee Projekt 
ehk TEIP on suunatud 12-18aas-
tastele noortele, propageerimaks 
tervislikku toitumist ja eluviisi 
ning selgitamaks välja õpilaste 
nägemusi tervist laastavatest te-
guritest hoidumiseks. Oktoobrist 
novembrini väldanud projektikon-
kursi tingimuseks oli, et idee tuleks 
noortelt, see esitatakse konkursile 
ning viiakse ellu noorte poolt koos-
töös Tervise Arengu Instituudiga. 
Ideeprojekti konkurss toimus ka-
hes vanusegrupis (noorem: 12-15 
aastased; vanem: 16-18aastased), 
kus kokku esitati 87 võistlustööd. 
Neist kuus parimat viiakse ellu 
2005. aastal koostöös Tervise Aren-
gu Instituudiga. Ideeprojekti mak-
sumuseks võis olla 5000 krooni.

Otepää gümnaasiumi õpilasoma-
valitsusse kuuluvate abiturientide 
Laura Künnapi, Triin Kaivi ja Ly 
Aunapu koostööna valminud pro-
jekt, mis pälvis vanemas vanuse-
astmes parima koha, kannab nime 
«Näri muru!». Projekti kandvaks 
ideeks on tervisenädal, mis sisal-
dab erinevaid tervist ja sportlikku 
eluviisi propageerivaid üritusi: 
näidisaeroobika tund, jõusaali 
kasutamine noortele, 7 km pik-
kune terviserada, tervisliku toidu 
degusteerimine, erinevate organis-
mi tervislike näitajate mõõtmine, 
loeng. Tervisenädala lõpetab Eesti 
noorte seas menukas ansambel. 
Tervise Arengu Instituudi stra-
teegia ja planeerimise osakonna 
juhataja Aljona Kurbatova sõnul 
tuli konkursile esitatud projekti-
dest ilmsiks, millistest tegevustest 
noored kõige enam puudust tunne-
vad. «Noortel napib spordipäevi, 
loenguid, matkasid ja teisi koos 
läbiviidavaid üritusi,» kinnitas 
Kurbatova. 

Lisaks kuuele projektile, mida 

rahastatakse 5000 krooniga, said 
mõlema vanusegrupi parimad koo-
lile esemelise auhinna, digitaalse 
videokaamera, mille andis piduli-
kul autasustamisel üle sotsiaalmi-
nister Marko Pomerants.

Otepää noortele võidu toonud 
projekti meeskonda kuuluva Triin 
Kaivi  sõnul ei olnud raha peami-
seks motivatsiooniks, vaid siiski 
soov midagi ise ära teha. «Võit 
tekitas üha uusi ja hullemaid mõt-
teid. Tahaksin juba korraldusliku 
poolega alustada,» on Kaiv innus-
tatud võidust.

Võidutöö «Näri muru!» erines 
ülejäänud 86 projektist kujun-
duselementide poolest. Nimelt oli 
ideeprojekt esitatud ebatraditsioo-
nilises formaadis ning kaunista-
tud erinevaid tervist edendavaid 
tegevusi kujutavate fotodega. 
Konkursi žüriisse kuulunud Aljona 
Kurbatova sõnul oli Otepää noorte 
projekt silmapaistev, kuid kujun-
duselemendid ei saanud määra-
vaks. «See on väga vahva asi, kuid 
kujunduse eest punkte ei anta,» 
lükkas Kurbatova ümber väite, 
nagu võinuks võidutöö pälvida 
populaarsuse eelkõige «pakendi» 
eest.

Ettevalmistused aprillikuus aset 
leidvaks tervisenädalaks algavad 
jaanuaris ning projekti raames läbi 
viidavad üritused on suunatud OG 
5.-12. klassi õpilastele.

OG õpilasomavalitsus tänab 
kõiki toetajaid, kes sponsoreerisid 
jõululoteriid, millest saadud tulu 
läheb tervisenädala korraldami-
seks. Suur tänu: Otepää politsei-
jaoskond, Hansapanga Otepää 
kontor, Ühispanga Otepää kontor, 
Otepää apteek, Otepää spordihoo-
ne, AS OTEKS, Ree De Villa, Ote-
pää i-punkt, Lignator AS, Otepää 
gümnaasium, Kooli kohvik, Peda-
jamäe lillepood, sauna juuksur, 
Meie pood, Elve pood, OÜ Edgari 
Lihatööstus, Karnivoor, Muna-
mäe apteek, Kingipood, Tehvandi 
olümpiakeskus, Anni butiik, linna 
raamatukogu, Otepää postkontor.

LY AUNAPU

Otepää noored võitsid konkursi

Rain Pohlak: minu väljamõeldis on 
sügavamõtteline meelelahutus, võib-
olla ka poliitiline hinnang. Kirjutama 
ajendas tülpimus noorte tüüpmõt-
lemisest.

Puka meesansambel 
pälvis tunnustuse
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KULTUUR / SPORT

24. detsembril kell 17 püha jõuluõhtu jumalateenistus suures kirikus
25. detsembril kell 12 I jõulupüha jumalateenistus talvekirikus
26. detsembril kell 11 II jõulupüha jumalateenistus talvekirikus, toimub ka kogu-
duse jõulupuu
25. detsembril Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
26. detsembril kell 15 kultuurikeskuses eakate jõulupidu. Katrin Karisma ja Tõnu 
Kilgas
28. detsembril kell 19 kultuurikeskuses Otepää valla aastalõpupidu heatujubändiga 
Tshaka-tshaka. Õhtut juhib Margus Kastor, pääse 25.-
28.-29. detsembril Oteksi auhinnavõistlused/ ETV I etapp kahevõistluses-suu-
sahüpetes Apteekrimäel/Tehvandil. Info  tel. 553 4172 Silver Eljand
30. detsembril ETV-Hansapanga suusasarja I etapp murdmaasuusatamises Käärikul. 
Info tel. 515 1404 Mart Kaas
31. detsembril Eesti MV I etapp murdmaasuusatamises Käärikul. Info tel. 515 1404 
Mart Kaas
31. detsembril kell 16 vana-aastaõhtu jumalateenistus suures kirikus, uut aastat 
saab vastu võtta kirikus orelimuusika saatel, kirik avatud kuni 00.15
31. detsembril Pühajärve puhkekeskuse pubis Arlet Palmiste
1. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri Valve
7. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Nukker Kukeke
8. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Hea Story
14. jaanuaril kell 19 kultuurikeskuses isetegevuslaste uusaastapidu.
14. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Naabri Valve
15. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
15. jaanuaril Otepää 6. KV võrkpallis Otepää spordihoones. Info tel. 506 4950 Neeme 
Ernits  
16. jaanuaril Eesti noorte MV I etapp mäesuusatamises Väikesel-Munamäel. Info 
tel. 513 4877 
21. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Ragnar & Co
22. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Hea Story
27. jaanuaril Erna ja Herbert Abeli 4.mälestusvõistlused murdmaasuusatamises. 
Info tel. 603 1516  Paavo Nael
28. jaanuaril kell 19 kultuurikeskuses TTÜ meeskoor ja TÜ naiskoor, pääse 25.-
28. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Nukker Kukeke
29. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Bassein
29.-30. jaanuaril Eesti MV suusahüpetes-kahevõistluses Tehvandil. Info tel. 553 
4172 Silver Eljand

JÕULUTOETUSED
Detsembrikuus määrati täiendavat lisatoetust alljärgnevatele sihtrühmadele:

- nelja või enamat last kasvatavatele peredele
- Tšernobõli veteranidele
- 1-3 a laste vanematele
- Vabadussõja veteranidele
- 70a ja vanematele eakatele
- üliõpilastele ning nendega võrdsustatud õpilastele
- avalduste alusel vähekindlustatud peredele ja puuetega inimestele.
Palume eakatel toetuse kättesaamiseks pöörduda Otepää vallavalitsuse raa-

matupidamisteenistusse E- R kl 8-12 ja 13-17; 24. detsembril ja 31. detsembril 
on kassa avatud kl 8-12.

Kõikidele ülejäänud sihtgruppidele on toetus kantud kodanike arveldusarve-
tele.

Üliõpilastelt võtame toetuse taotlusi vastu 28. detsembrini. Taotlusele palume 
lisada koolitõend õppimise kohta.

Otepää avatud noortekeskus Karm Jänes 
võõrustas 10. detsembril külalisi Valga ja 
Tõrva noortekatest, esindatud oli ka Val-

ga noorsoopolitsei. Kohtumise raames toimusid 
Miss ja Mister Jõulu valimised, kus võistlejatel 
tuli läbida tutvustusvoor, vastata õhtujuhi Mar-
gus Mölli küsimustele ning tantsida rock´n rolli. 
Miss Jõulu tiitel läks Karmi Jänese juhatusse 
kuuluvale Piret Veerojale ning misteriks valiti 
noormees Tõrva avatud noortekeskusest. Õhtu 
parimaid auhinnati jaanuaris Otepääl aset leid-
va murdmaasuusatamise maailmakarika etapi 
pääsmetega. Kultuurikeskuse saalis toimus ees-
kavale järgnev tasuta disko ning koogi söömine 
noortekeskuse ruumides. Tõrva ja Valga noored 
kiitsid Karmi Jänese värvilisi ja valgusrikkaid 
tube ning Otepää noored pidasid plaane uueks 
kohtumiseks.

18. detsembril seoses talvepealinna avaüri-
tustega külastasid noortekeskust ka pealinna-
de (Türi, Pärnu, Tallinn, Otepää) esindajad. 
Taas pakkusid noored omavalmistatud kooke, 
teed ning meeldivat seltskonda. Karmi Jänese 
näitetrupp esines lühietendusega «Nuustaku», 
mille kandvaks sisuks Otepääga seotud erinevad 
legendid.

Vallavalitsuse ees toimuval talvepealinna 
avapeol müüsid noortekeskuse noored jõululo-
teriid, mis osutus ülipopulaarseks, ning mida 
sponsoreerisid erinevad ettevõtted. Rahvale 
pakuti tasuta kooki ja teed.

Suur tänu kõigile toetajatele. Aitäh Maie Nii-
dule, kes oli noortekeskuse esimene abistaja, 
Andrus Kuusele, Eino Soidrale, Luule Saarele, 
perekond Parikule, Tõnu Kullile ja Leili Salu-
veerile, Veikko Täärile, Otepää vallavalitsuse-
le, Otepää lihatööstusele Edgar, AS Oteksile, 
Otepää autoremondile, Otepää Oskarile, AS 
Parmetile, Otepää politseile, kelle abiga loode-
takse muretseda noortekeskusele alkomeeter, 
ning kõigile tegudes ning mõtetes noorte toe-
tajatele. 

LY AUNAPU

Otepää noortekeskus 
võõrustas külalisiMööduv aasta oli meile huvitav ja teokas. 

Uue kuue sai II rühm, mis oma kirgaste 
värvidega on rõõmus ja lastesõbralik. 
Õpetajad said oma arvutinurga, lisan-
dunud on mänguasju ja õppevahendeid. 
Philipsi firma abiga vahetati välja 70 
päevavalguslambi toru, et ruumid oleksid 
valgemad. Ringide töö käib täie hooga, sa-
muti toimuvad iganädalased ühisüritused. 
Põnevaimad neist olid ehk madude ja si-
salike külaskäik, lemmikloomapäev, Valga 
leivakombinaadi degusteerimispäev, kiriku 
külastus. II rühma lapsed koos õpetaja Siiri 
Allaga osalesid Tartu mänguasjamuuseumi 
korraldatud Poku meene konkursil ja Kullo 
lastegalerii näitusel «Pingviinide jõulud». 
Aasta võtab kokku lasteaia ühine jõulupidu 
«Muinasjutu sees...».

Uuel aastal jätkame uue hooga, pöörame 
ikka tähelepanu meid ümbritsevale loo-
dusele, sportimisele ja lastele igakülgsete 
arenguvõimaluste loomisele. Kuna kevadel 

läheb meilt kooli terve rühmatäis lapsi, siis 
anname teada, et sama palju vabu kohti 
jääb uutele lastele. Tulge meid vaatama 
Teile sobival ajal. Infot meie kohta on 
võimalik leida lasteaia kodulehelt www.
vorukael.ee ja pildimaterjali aadressil 
www.pilt.ee/vorukael.

Ühtlasi anname teada, et alates 1.jaa-
nuarist tõuseb meie ettepanekul ja lasteaia 
hoolekogu nõusolekul lapse toidupäeva 
maksumus 14 kroonilt 15 kroonile päe-
vas.

Jõuluaja saabudes soovime tänada kõiki, 
kes meile abi osutanud on. Täname Tõnu 
Tiislerit toreda disainiga riietenagi eest, 
mis leevendas kroonilist riidekapipõuda. 
Täname Helmut Kulpsonit killustiku eest 
õuealale. Täname Urmas Paomeest laste-
aiale annetatud Karu eest.

MARJU ILISTOM,
lasteaia juhataja 

Rõõm uutest pillidest
Juba neljandat jõuluaega järjest on 

OÜ Rejlers toetanud Otepää muusika-
kooli uute pillide soetamisel. Sponsori-
te ja sõprade abiga on koolile ostetud 
keelpille, akordion, digiklaver ja palju 
teisi muusikainstrumente. Sel aastal 
otsustasime uuendada puhkpilliparki. 
Muusikakooli klarneti- ja vaskpilliõpi-
lastel on nüüd võimalus kontsertidel 
ja konkurssidel mängida kvaliteetsel 
Buffet (Prantsusmaa) klarnetil ja kuld-
sel trompetil. Täname OÜd Rejlers!

 PIRIKA SÖÖT,
Otepää muusikakkooli direktor

Lasteaia Võrukael tegemistest

Esemelist rahvakunsti edendav 
MTÜ Karukäpp kutsub kõiki käsi-
tööarmastajaid osalema konkursil 
«Rahvusvärvides ja rahvuslike 
mustritega maavillane sokk». Tööde 
esitamise tähtaeg on 18. veebruar 
2005. 

Suur sokipidu toimub 24. veeb-
ruaril Otepää AMSi majas. Toimub 
sokinäitus ja sokikudumise võistlus, 
töötavad õpitoad, müüakse sokke. 
Tublimatele auhinnad.

Info 524 7170,  5698 1670,  515 3248.

Esemelist rahvakunsti edendav 

Käsitöömeistrite konkurss
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AMETLIK INFO PUKA VALLA INFO

PALUPERA VALLA INFO

POLITSEI INFO

Otepää vallavolikogus
1. Kehtestati avaliku korra 
eeskiri.
2. Võeti vastu 2004.a lisaeel-
arve.
3. Lõpetati 2005.a vallaeelarve 
esimene lugemine.
4. Otsustati eraldada vahendeid 
reservfondist ja teha muuda-
tused 2004.a vallaeelarves.
5. Loobuti Vidrikemõisa detail-
planeeringu algatamisest.
6. Suunati neljandale lugemi-
sele Otepää valla tunnustuste 
avaldamise kord.

Otepää vallavalitsuses
1. Algatati Vidrike küla Inni ja 
Punsu kinnistute detailplanee-
ringud.
2. Anti         nõusolek Tõnu Tam-
mele vaatetorni püstitamiseks 
Kääriku külas.
3. Väljastati kasutusload: OÜle 
Jaotusvõrk Rimo Varuosade-
le kuuluvatele kaabelliinidele 
Männi ja Savikoja tn; ASi Ote-
pää Veevärk vee- ja kanalisat-
sioonitorustikule Tehvandi täna-
val; Silvi Kazantseva laudale 
Sihva külas; Kalmer Tiisleri 
saun-suvilale Märdi külas; ASi 
Oteks tsehhi juurdeehitusele 
Võru tänaval.
4. Väljastati ehitusload: Äär-
musliku Spordi ASile teh-
niliste seadmete hoiuangaari 
püstitamiseks Kääriku külas; 
UPM Kymmene Otepää ASi-
le katlamaja lammutamiseks; 
OÜle Jaotusvõrk Lilian Holtsi 
Mäeveere talu liitumise ja kaa-
belliinide ehituseks; Otepää 
vallavalitsusele Munamäe tn 
4 turupaviljoni, promenaadi ja 
Tartu mnt 1 külastuskeskuse 
ehituseks ning keskväljaku re-
konstrueerimiseks.
5. Väljastati projekteerimistingi-
mused: OÜle Jaotusvõrk Pille 
Lehese liitumisühenduse ehi-
tusprojekti koostamiseks ning 
Toomas Asseri liitumisühenduse 
ehitusprojekti koostamiseks.
6. Anti nõusolek maa ostuees-
õigusega erastamiseks Ruti 
Kirbitsale ja Luile Muldile.
7. Tagastati õigusvastaselt võõ-
randatud maa E. Laulule ja E. 
Kotkasele ning Evald Aartile.
9. Määrati hooldajad 11 valla 
elanikule.
10. Peeti võimalikuks Kaupo 
Türkil erastada Pilkuse külas 

vaba metsamaa nr 15 suuru-
sega 6,2 ha.
11. Määrati Otepää spordi-
hoone aadressiks Mäe tn 23a.
12. Määrati lapse sünnitoetus 
ühele valla kodanikule.
13. Kvalifitseeriti riigihanke 
«Otepää valla tänavavalgus-
tussüsteemi käidu korral-
damine» pakkujad, tunnistati 
pakkumised vastavaks ja selgi-
tati välja edukam pakkuja Eltel 
Networks AS.
14. Otsustati jagada Liivamäe 
katastriüksus.
15. Anti nõusolek Eesti Suusalii-
dule korraldada 06.-09. jaanua-
rini 2005.a FIS maailmakari-
kavõistluse Otepää võistlus 
murdmaasuusatamises.
16. Määrati ühekordne abiraha 
20 valla kodanikule.
17. Väljastati taksoveoluba 
OÜle Eripri, ajutine taksoveo-
luba FIEle Üllar Unt.
18. Väljastati sõidukikaart OÜ 
le Eripri.
19. Anti nõusolek Lõuna Po-
litseiprefektuurile nende poolt 
üüritavate keldriruumide allüü-
rile andmiseks.

Palupera vallavolikogus
1. Kinnitati Palupera valla tee-
register.
2. Anti garantii Palupera põ-
hikooli renoveerimistöödes 
osalemiseks 2005. aastal 305 
000 krooni ulatuses.
3. Otsustati Palupera põhikooli 
kinnistut (koos koolihoonega) 
kasutada sihtotstarbeliselt ja 
mitte võõrandada vähemalt 
aastatel 2005-2010.
4. Anti volitus vallavalitsusele 
Palupera põhikooli renoveeri-
mistööde läbiviimiseks.
5. Otsustati maamaksu 2005.a 
mitte tõsta.
6. Palupera valla 2005. aasta 
eelarve läbis esimese lugemi-
se.

Palupera vallavalitsuses
1. Anti nõusolek Palupera külas 
Pritsikuuri katastriüksuse 
moodustamiseks ja nõusolek 
Kalev Lõhmusele selle ostu-
eesõigusega erastamiseks.
2. Kinnitati Palupera põhi-
kooli  õpilaskoha tegevusku-
lude arvestuslikuks maksumu-
seks ühe õpilase kohta 12 420 
krooni.

3. Anti ühekordset toetust 
paljulapselistele peredele, puue-
tega laste peredele, kutsekooli 
õpilastele ja üliõpilastele ning 
majanduslikult raskes olukor-
ras peredele. Toetuse saajaid 
kokku  94.
4. Määrati hooldaja ühele süga-
va puudega  vallakodanikule.

Puka vallavolikogus
1. Seoses Puka valla teede kand-
misega teeregistrisse täpsustati 
teede nimekirja.
2. Kinnitati 2004. aasta lisa-
eelarve.
3. Tehti muudatused Puka valla 
põhimäärusesse.
4. Pearaamatupidaja tutvustas 
lühidalt 2005. aasta eelarvet.
5. Arutati Puka vallavolikogu  
tööd 2004. aastal.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetu-
lekutoetust detsembris 23 
taotlejale.
2. Otsustati maksta matusetoe-
tust 500 krooni ulatuses.
3. Väljastati ehitusload: Eesti 
Energia  ASi Jaotusvõrgu 
Kagu-  Eesti piirkonnale elekt-
rivõrgu rekonstrueerimiseks 
Andrias Tammisule kuuluval 
kinnistul  Vaardi külas Kivilöövi 
2 talu liitumisühenduseks ning 
OÜle Plika Puhkeküla eluma-
jale juurdeehituse tegemiseks.
4. Anti nõusolek Piia Uibopuule 
Pühaste külas vaba põllumaa  
Laanevälja (24,60 ha) erasta-
miseks ning Vello Matjuninile 
Vaardi külas vaba põllumaa Põl-
lu (34,64 ha) erastamiseks.
5. Toetati majanduslikult ras-
kes olukorras olevaid abivajajaid 
kokku 3000 krooni ulatuses.
6. Hooldus lõpetati kolmel ning 
määrati hooldajad neljale üle 16 
aasta vanusele sügava ja raske 
puudega inimesele.
7. Toetati Puka pensionäride 
ühendust memme-taadi valimi-
se korraldamisel 500 krooniga.
8. Anti nõusolek maa ostueesõi-
gusega erastamiseks: Ilme Tiir-
maale Meegaste külas Veska  
maaüksus (2,56 ha); Tõnis 
Ilvesele Rebaste külas Väi-
ke-Jülsi maaüksus (1941 m²); 
Urmo Raudseppale Puka ale-
vikus ja Komsi külas Metsa tn 1 
maaüksus (18 988 m²); Margus 
Härmile Puka alevikus Koidu 
tn 1 maaüksus (5142 m²).

9. Anti nõusolek Viro katastri-
üksuse jagamiseks: Viro (siht-
otstarbega elamumaa) ning 
Viru, Varo, Varu ja Pesa (siht-
otstarbega maatulundusmaa).
10. Nõustuti Kai Luhti vee 
erikasutusega seoses Pühaste 
külas temale kuuluval Täku 
kinnistul asuva tiigi paisuga.
11. Väljastati projekteerimis-
tingimused OÜle Lõunamõis 
turistide majutushoone ja res-
torani ehitamiseks Kibena külas 
Mägimõisas.
12. Septembris välja kuulutatud  
Hansapanga suurte perede toe-
tuskonkursile «Terve ja tugev 
Eesti pere» estitati üle Eesti 
kokku 252 perekaarti (neist 
17 Valgamaalt). Lõppvooru 
valiti 73 peret. 25 tublimat 
perekonda premeerib Hansa-
pank rahaliselt. Veerandsaja 
õnneliku hulka arvati ka Puka 
vallavalitsuse poolt  konkursile 
esitatud perekond Kaldmäe, 
kus sirgub neli last.
13. Juba aastaid on Puka valla-
valitsus õnnitlenud oma eakaid 
vallakodanikke Vikerraadio õn-
nesoovisaate kaudu. 01.01.2005 
a hakkab kehtima ringhäälin-
guseaduse § 291 muudatus, 
mille alusel Eesti Raadio ei 
edasta reklaami ning ei kasu-
ta sponsoreid oma saadete ja 
programmide edastamiseks, 
tootmiseks ega hankimiseks. 
Tulenevalt eelpoolnimetatud 
seadusemuudatusest ei edasta 
Eesti Raadio õnnesoovisaade 
enam kohalike omavalitsuste 
õnnesoove, vaid ainult eraisi-
kute tervitusi.
14. Eesti Ema monumendi püs-
titamiseks Võrru on algatatud 
annetuste kogumine. Loodud 
töörühm on seisukohal, et Eesti 
ema väärib ausammast. Ema 
– väärikas, aus, töökas, hooliv 
ja armastav inimene, kes pole 
aegade meelevallas alla andnud, 
on kasvatunud lapsi ja püüdnud 
hakkama saada kõikide aegade 
kiuste, ka täna, ka praegu. 
Annetuste kogumise motoks on 
«Olen selles osanik». 
Puka vallavalitsus toetab 
Eesti Ema monumendi raja-
mist 1000 krooniga. Seega tuleb 
iga Puka valla elaniku pisike 
panus sellesse monumenti.
15. Nõusti Soontaga külas Kael-
kirjaku maaüksuse (32,21 ha) 
jätmisega riigi omadisse.

Puka kabeliehituse toetusfondist
1998. aastast alates on olnud või-

malus toetada Puka surnuaia juurde 
kabeli ehitamist. Algkapitaliks oli 31 
560 krooni, mis oli saadud surnuaia 
korrastamisel tekkinud metsamaterjali 
müügist. Kabeli ehitamist on rahaliselt 
toetanud Hilda Meister, Laine Parts, 
Airin Hermann, Elmar Rebane, Lud-
milla Kallassalu, Marika Uibo.

Puka valla kodanik Karl Katalsepp 
suri veebruaris 2004. Temast järele-
jäänud pärandvarast päris Puka vald 
hoiuse, millest 45 238,33 krooni paigu-
tati kabelifondi.

Kabeliehituse toetusfondis on kokku 
summa 78 449, 15 krooni, mis  on pai-
galdatud panka hoiuselepingule. 

Olemasolevast rahast ei piisa, et 
alustada ehitustöid. Kõikide annetused 
on jätkuvalt teretulnud. Arveldusarve: 
Puka vallavalitsus, 10202000553002 
EÜP, kood 401.

ELVE DANILSON, 
pearaamatupidaja

Lumelükkamistöödest Puka valla 
teedel

Puka valla omandis on teid umbes 
saja kilomeetri ulatuses. Teeseaduse 
sätetest lähtuvalt korraldab  kohalik 
omavalitsus teehoidu tema omandis 
olevatel teedel, eratee omanik aga tema 
omandis olevatel teedel.

Puka vallavalitsus tagab esimesel 
võimalusel lumetõrje valla enamka-
sutatavatel teedel (aleviku tänavad ja 
teed, mis hõlmavad laste bussiringe). 
Ülejäänud teed lükatakse lumest teises 
järjekorras. Kui valla teed on lumest 
koristatud, oleme nõus teostama töid 
erateedel.

Erateede omanikel tuleb varuda 
kannatust ning arvestada asjaoludega, 
et valla teede lumest puhastamiseks 
võib kuluda kuni 48 tundi. Kuna valla 
käsutuses on kaks lumekoristusmasinat 
ning erateed paiknevad  valla territoo-
riumil väga erinevates piirkondades, 
siis kulub selleks aega. Kes soovivad 
kasutada valla teenust teede lumest 
lahtilükkamisel, palun eelnevalt infor-
meerida  valda telefoni teel 766 9410, 
766 9413, 516 4931.

KALEV BRIKKER, 
majandusnõunik

Otepää vallavalitsus on algatanud 
Inni kinnistu, asukohaga Vidrike 
küla, detailplaneeringu. Planeeritav 
ala asub Inni järve läheduses teisel-
pool Valga maanteed, katastriüksusel 
63601:003:0142 pindalaga 13,8 ha. 
Kinnistu omanik on Randel Prede. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kin-
nistule ehitusõiguse ala määramine. 
Liikluskorralduse ja tehnovõrkude 
ühenduste lahendamine, servituutide 
vajaduste välja selgitamine.
Vastu on võetud ja avalikule väljapa-
nekule suunatakse Pühajärve küla 
Koidu kinnistu detailplaneering. De-
tailplaneeringuga jagatakse kinnistu 
kaheks. Loodavale krundile määra-
takse ehitusõiguse ala, rajatavatele 
hoonetele esitatakse projekteerimis-
tingimused. 
Koidu kinnistu detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub  3. – 17. 
jaanuar 2005 Otepää vallavalitsuse 
kantseleis.

Pretensioonide ja ettepanekute lae-
kumisel toimub avalik arutelu 18.jaa-
nuaril 2005 kell 10 Otepää vallavalit-
suse nõukojas.
Lõppesid avalikud väljapanekud 
Pühajärve tee 9 ning Paju 12 ja 12a 
kinnistute detailplaneeringute osas.
Detailplaneeringute eesmärgiks on 
kinnistute kruntimine ja ehitusõiguse 
ala määramine ning liikluskorralduse 
ja tehnovõrkude ühenduste lahenda-
mine.
Pühajärve tee 9 detailplaneeringu 
osas ettepanekuid ega pretensoone 
ei laekunud ja planeering esitatakse 
kehtestamiseks Otepää vallavalit-
susele.
Paju 12 ja 12a kinnistute detailpla-
neeringu osas laekus üks detailpla-
neeringut vaidlustav ettepanek ja pla-
neeringu menetlemist jätkatakse.

AIRE PRIKS,
vallavalitsuse maanõunik

• 2005. aasta algusega seoses kutsu-
vad Palupera vallavolikogu esimees ja 
vallavanem vallakodanikke vallama-
ja juurde mõisapargi territooriumil 
kasvava põlise ehitud kuuse alla 
kell 00.30, kus saame kõik üksteist õn-
nitleda. Sel aastal naudime koos ka 2-3 
min pikkust ilutulestikku. Sama kaunis 
ilutulestik süüdatakse vallavolikogu 
liikmete poolt ka Nõunis kultuurimaja 
juures.

• Palupera vallavolikogu kehtestas 
16.detsembri 2004 istungil  otsusega nr. 
1-1/04/20 Mõisa Aed maa-ala detail-
planeeringu. Nimetatud planeering 
muudab kehtivat üldplaneeringut pla-
neeringualal: maa sihtotstarve muutub 
100% sotsiaalmaaks ja alale määratakse 
ehitusõigus ning servituudid.

• Palupera vallavolikogu algatas 16. 
detsembri 2004 istungil otsusega nr. 1-
1/04/19 Hellenurme mõisa kalmistu 
maa-ala detailplaneeringu. Planee-
ringu eesmärk on maa-ala sihtotstarbe 
muutmine, planeeritava ala ehitusõigu-
se ulatuse ja servituutide vajaduse ning 
looduskaitsealusel objektil haljastuse ja 
heakorrastuse määramine. Planeeritava 
ala suurus on 1,18 ha. Detailplaneerin-
gu koostamise korraldajaks määrata 
OÜ Merilo Grupp.  Esimene avalik 
arutelu planeeringu lähteseisukohtade 
tutvustamiseks toimub Palupera val-
lamajas naisseltsi ruumis 25. jaanua-
ril 2005 kell 10. Avalikul arutelul on 
osalema oodatud kõik, kel huvi ja häid 
ideid nimetatud maa-ala, objekti arengu 
kavandamisel.

• 26. novembri ennelõunal kaldus Pedajamäe-Püha-
järve tee esimesel kilomeetril Valduri (66a) juhitud 
Volkswagen Golf suure kiiruse tõttu vastassuuna-
vööndisse ning põrkas külge pidi kokku vastu tulnud 
sõiduautoga Volvo, mille roolis oli juhtimisõiguseta 
Jarek (41a). Inimesed õnnetuses viga ei saanud, sõi-
dukid said tehnilisi vigastusi. 
• 27. novembril läks Kuutsemäe suusakeskuses noor-
mehel kaduma hetkeks järelvalveta jäetud lumelaud 
Nitro.
• 4. detsembri hilisõhtul teatati politseile, et Tartu-Val-
ga maanteel Puka vallas on kraavi sõitnud veomasin. 
Kontrollimisel selgus, et haagisega veomasinat Volvo 
juhtinud alkoholijoobes Alar (43a) oli kaotanud kont-
rolli sõiduki üle ning teelt välja sõitnud.
• 11. detsembri hommikul puhkes tulekahju Neeruti 
külas asuvas elumajas. Süttinud maja hävis tules 
täielikult. Päästetöötajate hinnangul puhkes tulekahju 
vale kütmise tulemusena. 
• 15. detsembril pöördus politseisse mees, kes teatas, 
et ööl vastu 12. detsembrit läks tal Sihva külas asu-
vas baaris kaduma märkmik, mille vahel olid tema 
juhiload.

Detailplaneeringud Otepää vallas
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JOHANNES TENNO
18. XII 1928 - 13. XII 2004

HILDA ÕIGUS
9. IV 1913 - 1. XII 2004

KALJU KÄRNER
16. III 1932 - 28. XI 2004

Oleg ja Anja! Südamlik kaastunne
isa ja abikaasa surma puhul.

KÜ Kannistiku 4

Südamlik kaastunne heale naabrile 
Salme Tensile õe

HILDA SADA
kaotuse puhul.

Eha, Helju, Vaike, Uno, Ilmi 

Aasta järgnes aastale, 
pea sajand täis end seadis emale. 

Nüüd Sina hetkeks mõtle endale 
ja peatu poolel teel...

Südamlik kaastunne Sinule Helju 
laste peredega ema

EMILIE KURVITSA
kaotuse puhul.

Aino

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

ÕIE MOROS
23. IV 1918 - 15. XII 2004

Mälestame endist kauaaegset tööta-
jat ja avaldame siirast kaastunnet 

omastele.
Kaubandustöötajate ametiühing

Südamlik kaastunne Helju Kirberile 
armsa 

EMA
surma puhul.

Eha, Ilme, Vaike, Salme ja Uno

Südamlik kaastunne Ainole kalli õe

HELGA SELGE
28. VI 1925 - 14. XII 2004

surma puhul.
Endised kaastöötajad II silmkoest.

Tähtede taga koidab Sul taevas...

Südamlik kaastunne Ainole kalli õe

HELGA SELGE
kaotuse puhul.

Mikku perega ja Maie

Su kalmul mälestuste küünal 
las loidab sooja leegiga..

Leiname kallist sugulast

HELGA SELGET
ja avaldame siirast kaastunnet õde 

Ainole.
Auli ja Endel

Mälestame kauaaegset head 
naabrimemme

ÕIE MOROSI
Südamlik kaastunne tema suurele 

perele.
Helju ja Laine

Sügava kurbusega 
teatame, et on 

lahkunud kallis ema, 
vanaema, vana-

vanaema, vanavana-
vanaema

ÕIE MOROS
23.IV 1918 - 15.XII 2004

Leinavad neli põlvkonda

Südamlik kaastunne Laine Rootsile 
armsa õe 

SILVI KÜÜTSI 
kaotuse puhul.

Elga, Laine, Eha, Aita, Malle, Mari, Evi, 
Malle, Viivi, Maie, Salme, Ksenja, Erene

  

E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890

RAHULIKKE JÕULE 
ja 

HEAD UUT 
AASTAT!

 Valga põik 3
Otepää

  ReeDe Villa ILUSALONG 
  Pühajärve tee 3 
  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

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

Müüa kaevurõngaid. Kõrgus 
80cm, sisemine ¤ 80cm. Trans-
port. Tel 525 7121.

Võru kalapoe ränd kauplus 
peatub Otepää turul igal 
neljapäeval kell 13.15-14.15. 
Müügil värske, suitsu- ja 
soola kala, kalafileed ning kon-
servid.

Otsin lapsehoidjat 1a 2kuusele 
poisile. Aive, tel 518 7484.

Müüa kuivi kamina kasepuid   
60 l kottides. Tel 5341 5131.

Üürida 2toaline mugavustega 
korter Otepääl. Kiire! 
Tel 5814 2607 või 527 6591.

Vajame vanaaegsete vedrudega 
voodimadratsi köitjat. Palun 
teatage telefonil 765 5414.

Müüa müügikiosk Otepääl koos 
sisustusega (4 külmkappi, külm-
lett). H: 30 000 kr. Tel 503 3250.

Pakume kõrgtehnoloogilisi 
veepuhastusseadmeid

• Garanteerime vee 100% puhtuse
• Seadmete lihtne paigaldus, mini maalne hoolduskulu, vee 
puhastamisel ei kasutata keemilisi ühendeid
• Saksa tootja annab seadmetele 10a garantii

LOE LÄHEMALT: www.estoniankitchen.ee

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

PUKSIIRABI  tel 525 5545
KÄIVITUSABI
Veoteenus (2,5 t)

24h

MÜÜA 
elamukrundid 

Otepää aedlinnas 
Sulaojal

www.otepaamaja.ee
Tel 505 5545

Otepää Kinnisvara
Mäe 11, Otepää
tel 766 3700, 515 8137
www.okv.ee
inna@okv.ee

TÖÖ
EKS Villa pakub tööd 

KÜLALISTEMAJA 
TEENINDAJALE 

CV ja sooviavaldus saata 
28. detsembriks 

e-mailile: 
eksvilla@msigrupp.ee

Avatud uus müügipunkt 
Põlva Lihatööstus avas 12. detsembril Otepääl Munamäe 
tn 8 (vana saun) müügipunkti. Pakutakse laias valikus 
singi- ja vorstitooteid. Toodang põhineb kohalikul Lõuna-
Eesti toorainel ja ei sisalda säilitusaineid. Müügipunkt on 
avatud E – R kell 9-17 ja L 9-15.
Hea otepäälane! Kaunist jõuluaega ja meeldivat aastavahetust!

ILMAR TOPS

Soovime rahulikke 
jõule ja 

ilusat aastavahetust! 
Meeldivate kohtumisteni 

uuel aastal!
Anni Butiik

OÜ Ann MLT

MÜÜA VÕI 
ANDA RENDILE 
koos seadme-
tega kauplus 

aedlinnas, 
Kesk tn 21

Info tel 5569 7176 
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Esmakordselt usaldati 
Eesti Suusaliidule maail-
ma karikavõistluste etapi 
korraldamine 1999. aastal. 
Uue aasta 8. ja 9. jaanuaril 
koguneb kogu suusaeliit 
Otepääle juba viiendat kor-
da.

Otepääl toimuvat vahen-
davad maailmale kümme-
kond telekanalit. Mullu 
ületas kahepäevase etapi 
telepildi auditoorium sum-
maarselt 40 miljoni inimese 
piiri. Juba kolmandat aas-
tat peab Otepää starte väga 
oluliseks Saksamaa kanal 
ARD, kes saabub kohale 
25liikmelise meeskonnaga 
ja mitmete ülekandebus-
sidega.
Kas Tehvandi tõusust saab 
meie suusatajate trump?

Laupäevased eraldistar-
dist klassikasõidud toi-
muvad traditsioonilisel 
5 km ringil, kus eestla-
sed püüavad oma treeni-
tust maksma panna just 
Tehvandi tõusul. Püha-
päevasteks klassikatehni-
kas sprindivõistlusteks on 
suusastaadioni ümbruses 
valminud uued sprindira-
jad. Naissuusatajate jaoks 
valmistatakse ette 1,2 km 
ring, meeste kolme tõusuga 
sprinditrass on venitatud 
1,5 km pikkuseks, et anda 
spetsiaalsprinterite kõrval 
võimalus ka tavasuusa-

tajatele. Sprindirajad on 
suurepäraselt nähtavad 
suusastaadionilt – lisaks 
stardile ja finišile sõidavad 
võistlejad enne esimese 
kilomeetri täitumist veel 
korra staadionilt läbi.
Staadionil näeb telepilti 
kahelt suurelt ekraanilt

Võrreldes varasemate 
aastatega on staadionil 
veel mõned uuendused. 
Villu Esterile tuleb appi 
võistlust kommenteerima 
Kjell Erik Kristiansen. Ka-
heksas keeles rääkiv norra-
lane on oma emotsionaalse 
ja kaasakiskuva maneeriga 
kogunud kuulsust mitte 
ainult Skandinaavias, vaid 
ka näiteks Val di Fiemme 
MM-võistlustel Itaalias. 
Kui seni edastati rahvus-
vahelist telepilti staadionil 
asuvatele pealtvaatajatele 
ühe videotabloo kaudu, siis 
sel korral paigaldatakse 
kaks suurt videoekraa-
ni, mis peaks parandama 
võistluse jälgimist.
Võistluskeskuseks saab uus 
spordihoone

Seni pidid korraldajad 
läbi ajama Tehvandi olüm-
piakeskuse kitsukese õp-
peklassiga ja üha kasva-
val ajakirjanike hulgal oli 
tegemist Karupesa hotelli 
konverentsisaali mahtumi-
sega. Seepärast on eeloleva 

võistluse südameks Otepää 
uus spordihoone, kus nii 
sekretariaadil kui meedia-
esindajatel on märksa lahe-
damad töötingimused.

Nelja eelneva korraga 
on Otepää osavõistluse 
kaudu teoks tehtud maa-
ilma suusatamise erine-
vaid arenguplaane. Kui 
Rahvusvahelisest Suusa-
liidust laekus 1998. aasta 
septembris hädasõnum, 
siis asuti asenduskohana 
kiirkorras taastama 1999. 
aasta jaanuari algusse tek-
kinud kalendriauku. 
Ka seekordne suusapidu 
tõotab tulla põnev

Teisel talvel (2001) oldi 
suusakalendri tipphetkede 
lähedal ja nädal enne Lahti 
MM-i sai Otepää viimaseks 
tippvormi häälestamise 
kohaks. Viimasel kahel 
aastal on aga Tehvandi ra-
jad olnud ühisstardi katse-
tamisareeniks. Selle kõige 
nimel on Otepääl pinguta-
tud ja heitlused ise on välja 
kukkunud tulisematest 
tulisemad. 

Oberstdorfi MM-võistlus-
te hooajal on kõik suusa-
huvilised oodatud jaanua-
ri teisel nädalavahetusel 
Tehvandi ümbrusesse maa-
ilma suusatippe uudistama 
ja eestlastele kaas elama!

VEIKO ULP,
Sportnet

Otepää korraldab MK-etappi juba 
viiendat korda

Liikluskorraldusest 
     MK-etapi ajal

Liikluskorraldus 
on sarnane 

eelmiste MK-
etappidega.  
Kõrvalolevalt 

kaardilt on näha 
parklate asuko-
had ja ajutised 

liiklust korralda-
vad märgid.

Täpsemat selgi-
tust liiklusskeemi 

juurde saab 
lugeda Otepää 

valla kodulehelt:  
www.otepaa.ee/

files/mk05_liik-
lusskeem.pdf

Korraldajad 
paluvad koha-
likelt elanikelt 

mõistvat suhtu-
mist ja mõnusa 
talveilma nauti-
mist võimalikult 

autovabalt.


