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Jaanuaritorm kaotas maa
pealt Lutsu veskijärve
Mereääresete rannaalade
katastroofiga võrreldes olid
meie kandi kahjustused oluliselt väiksemad, kuid orkaanilaadse tormi läbi vähem
või rohkem kannatanuid
leidub siingi.
Palupera ja Puka vallas on
täheldatud kohatisi tormimurde
ja põhilist muret valmistasid mitmepäevased elektrikatkestused.
Otepää vallas sai öösel pimedusse jäänud külade kõrval valusa hoobi ka rahvusvaheline suurüritus – suusatamise MKetapp,
mille teine võistluspäev tuli
korraldajate ponnistustele vaatamata tormi tõttu ära jõtta.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et
loodus tegi enim kahju enesele
– tormituul rebis puid juurtega
maa seest, laastas metsi ning
kukutas puid teedele ja elektriliinidele. Viimasest tingituna olidki
suurimateks probleemideks elektrikatkestused maapiirkonnas.
Pühapäeva varahommikul tegi
vallavanem Aivar Nigol esimese ülevaatliku ringsõidu ning
vestles politsei, päästeteenistuse
ja maanteeameti kohapealsete
esindajatega. Kui hommikune
olukord oli veel üsna rahulik, siis
pealelõunal avanes Nigolile üsna
troostitu pilt: kestev tugev tuul
oli ainuüksi Pühajärve tee ääres
murdnud kümneid puid ning
kukkudes olid puud lõhkunud
kaks vastset laternaposti.
Pühapäeva keskhommikulgi
oli veel nii kõva maru, et Otepää
vana koolimaja nurga juurest
murdus võimas kuusepuu, purus-

Kaunist veskijärve meenutab veel
vaid suvine foto...
Lutsu turismitalu sai tormist tõusnud
üleujutuses rängalt kannatada.
Suurvee tõttu purunes järve tamm
ja sild ning ülevoolav vesi tungis
majja: toas ulpisid umbes 35 cm
sügavuses mudases vees kalad.

tades elektri- ja sideliinid.
Alates tormi puhkemisest olid
kohapealsed Eesti Energia töötajad aktiivselt ametis tormist
põhjustatud rikete kõrvaldamisel. Mahalangenud puude
kõrvaldamisega olid tegevad nii
päästeteenistuse kui ka kohaliku
teemeistripunkti töötajad.
Kuna suure helistajate arvu
tõttu ei saanud paljud inimesed
Eesti Energia riketenumbriga
ühendust, siis toimus infovahetus
ka vallavalitsuse ja heakorraspetsialisti Silver Arujõe kaudu.
Esmalt püüti koostöös Eesti
Energiaga elekter taastada tootjatele, koolidele ning suurematele
asumitele.
Telefoni- ja internetiühendused
toimisid valdavalt katkestusteta, kuid Sihva, Hellenurme

ja Puka piirkond jäid
mitmepäevaste pikkade
elektrikatkestuse tõttu
ca ööpäevaks ka ilma
telefonisideta ning kõige
kauem vaikisid üle kolme päeva
elektrita olnud Ilmjärve piirkonna paarkümmend telefoni. Osaliselt olid tormijärgselt rivist väljas
ka mobiilside tugijaamad.
Esmaspäeval parandati Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve
põhikooli hoonete tormituules
räsitud katuseid. Samas alustati
kahjude hindamisega ja siin olid
abiks külavanemad, kellelt saadi
ülevaade olukorrast.
Suurima, ligi poole miljoni kroonise kahju kannatajaks oli Lutsu
turismitalu Arula külas. Suurvee
tõttu oli purunenud järve tamm
ja sild ning ülevoolav vesi tungis

elumaja esimesele korrusele.
Möödunud nädala lõpuks esitas vallavalitsus maavalitsusele
koondaruande tormikahjude
kohta. Vallas on kogu kahjude
suurus üle 2,7 miljoni krooni,
millest vallavalitsuse enda kahju
on ca 80 000 krooni.
Heameel on tõdeda, et kohalikud teenistused töötasid operatiivselt ja ennastsalgavalt ja
siinkohal tahab vallavanem avaldada tänu kõigile politseinikele,
päästetöötajaile, teemeistreile,
elektri- ja sideettevõtete kohalikele juhtidele ja töötajatele, kes
andsid endast parima tormikahjude likvideerimisel.

XXIII Võrtsjärve talimängud
5. veebruaril Pukas
Tourest 2005 tulekul
Võrtsjärve mängud
on seitsme Võrtsjärve ümbruse valla
(Kolga-Jaani, Puka, Põdrala, Rannu, Rõngu, Tarvastu,
Viiratsi) ühine kultuuri- ja spordiüritus. Talimängude programmis on
16 võistlusala. Valla võistkonda võivad kuuluda antud valla territooriumil
elavad, töötavad või õppivad inimesed.

Talimängude programm
9.00-9.40 mandaat Puka keskkoolis
9.40 kogunemine Puka keskkooli esisel platsil
10.00 mängude avamine Puka vallavalitsuse juures
10.30 suusatamine Puka vallavalitsuse juures, male ja kabe Puka KK vanas
majas, lauatennis Puka KK uues majas, korvpall Puka KK võimlas
11.00 laskmine Puka KK vana maja lasketiirus
12.00 kelgutamine Ugoritse mäel, vallajuhtide võistlus Puka KK
12.30 tillusuuskadega sõit Puka spordiväljakul
13.30 teatesuusatamine Puka vallavalitsuse juures, uisutamine, curling
14.00 laste mälumäng Puka KK uues majas, autode lumerada Puka alevikus
15.00 reesõit Ugoritse mäel
17.00 mälumäng Puka rahvamajas
18.15 üldautasustamine Puka rahvamajas
19.00 ansambel PS Troika Puka rahvamajas.

Rahvusvaheline turismimess Tourest 2005 toimub sel aastal 18.-20. veebruarini Tallinnas, Eesti
Näituste messikeskuses.
Tänavuse turismimessi loosungiks on «Puhkus
algab siit!». Lisaks Eestis puhkamise võimalusi
tutvustavale ekspositsioonile on sel aastal EAS
Turismiarenduskeskuse pinnal osalevatel ettevõtjatel võimalus avaldada oma tootereklaami eraldi
internetilehel www.puhkaeestis.ee ning osaleda
Eestis kevadpuhkust reklaamivas turunduskampaanias.
Valga maakonna turismiettevõtjatel on võimalus
end samas reklaamida maakondlikul ühispinnal
– kas SA Valgamaa Turism kaudu materjale messile saates või kaaseksponendina messil olles.
Osalemiseks turismimessil Tourestil 2005
palume registreeruda hiljemalt 31. jaanuariks. Registreerimisankeedid ning lisainfo Otepää
ja Valga Turismiinfokeskustest, samuti internetis
www.visitestonia.com. Huvilistel soovitame kiirustada, sest ruutmeetrite arv on piiratud!

foto: www.paap.ee

Otepää,
Palupera
ja Puka
valla ajaleht

Kas ja kus võib
Otepää looduspargis
mootorkelguga sõita

E

elmise aasta mais jõustunud
looduskaitseseadusega kaasnes muudatus mootorkelkudega
liiklemises Otepää looduspargi
territooriumil. Nimelt ei tohi
Otepää looduspargi territooriumil
liigelda mootorkelguga väljaspool selleks ettenähtud teid ning
radu.
Tänaseks on vallavalitsuse
8.12.2004 korralduse nr 2-4-720
alusel moodustatud avalik mootorkelgurada, mis ühendab Tehvandi
keskust, Väikese Munamäe mäesuusakeskust, Pühajärve puhkekeskust ning Kuutsemäe mäesuusakeskust. Esmakordselt on vallavalitsus looduspargi nõudmisel
sõlminud avaliku mootorkelguraja
kasutamiseks maaomanikega kasutuslepingud. Rada on looduses
tähistatud ning läbib alljärgnevaid Nüpli, Pühajärve, Sihva ja
Arula küla kinnistuid: Anso 8,
Koidu, Marguse, Marguse õppe- ja
spordibaas, Alliku, Sulaoja, Kolga,
Pühajärve park, Sõjatamme, Ala
Tammiku, Koidu, Metsa, Uuetoa,
Marjamäe, Härjamäe, Ala Annimatsi, Ala Kösti, Kösti, Peitlemäe,
Rahi-Madsa, Lutsu, Tsura, Mäe,
Käo, Palu, Koljaku Juhani, Vanamõisa, Mõisamäe, Sõgelmäe ja
Kuutsemäe. Väljaspool avalikku
mootorkelgurada on mootorkelguga sõitmine keelatud. Avalikult
kasutataval mootorkelgurajal ei
tohi sõita suvise maastikusõiduki
ATVga. Probleemiks võib saadagi
suvel ATVga sõitmine, mis tekitab
maastikul tunduvalt raskemaid
tagajärgi kui mootorkelguga sõitmine. ATVga sõitmine sobiks rohkem selleks ettevalmistatud rajal
või mahajäetud karjääris, aga
mitte kaunis Otepää maastikus.
Samas hetkel looduspargis ATVga
sõitmiseks sobilikku rada ei ole.
20. jaanuaril toimus Otepää
looduspargis mootorkelguraja
kasutamisega seonduv nõupäev.
Nõupäevast võtsid osa külavanemad ning Otepää politsei ja
Valga keskkonnainspektsiooni
esindajad. Politsei ja keskkonnainspektsiooni esindajad selgitasid külavanematele seadustest
tulenevaid piiranguid, mis reguleerivad mootorkelguga sõitmist.
Maastikusõidukiga, st talvel mootorkelguga ja suvel ATVga ei või
sõita teel. Maastikusõidukiga on
lubatud sõita teel ainult jõgede,
teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud
teel, mis ei ole mootorsõidukitele
ajutiselt läbitav. Teel liikudes ei
või sõita kiiremini kui 50 kilomeetrit tunnis.
Otepää looduspargis võib maastikusõidukitest sõita ainult mootorkelguga ja seda üksnes avalikul
mootorkelgurajal ja maaomaniku
loal. Väljaspool looduspargi territooriumi võib maastikul maastikusõidukiga sõita ja seda parkida
üksnes maaomaniku loal.
Juhul, kui mootorkelguga sõidetakse maaomaniku maal ilma
tema nõusolekuta, saab omanik
pöörduda oma õiguste kaitseks
politsei või keskkonnainspektsiooni poole.
ANTS MANGLUS,
Otepää looduspargi direktor
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Otepää spordihoonel täitus esimene aastaring
Aasta tagasi avati Otepääl pidulikult uus spordihoone. OT palus
anda spordihoone tegevjuhil Aivo
Meemal hinnangu senisele tegevusele ja tutvustada, mida uut on
teoksil.
Kuidas on hoone vastu pidanud,
kas kuskil on ilmnenud ka ehituspraaki või konstruktsioonivigu?
Üldiselt on olukord hea. Pisiasju on
muidugi garantii korras parandatud. Põrandapaigaldusfirma Stigmar on siiani
rahul olnud saalipõranda säilimisega.
See on saavutatud tänu üsna rangele
saalijalatsite kontrollile. Peaks ju igale
sportijale selge olema, et saalijalats peab
olema kuiv ja puhas. Iga väikseimgi kivikild ketsimustris võib põrandat oluliselt
kahjustada. Väidetavalt on Otepää saali
põrand säilinud sama hästi kui Soku
hallis, samas on ühes pealinna koolis
poriste jalatsite tõttu suudetud sama
põrand juba ära rikkuda vähem kui
poole aastaga.
Mõnest naaberlinnast vaadati
meie uhke põranda peale veidi kadetsevalt…
Kanada suhkruvaher ja kogu põrandakonstruktsioon osutus õigeks
valikuks – eesmärgiks oli luua piirkonna
inimestele head sportimistingimused.
Taoline amortisaatoritel põrandasüsteem
säästab liigeseid ülemäärase põrutuse eest.
Kiitvaid hinnanguid oma maja aadressil
oleme saanud näiteks A.Le Coq’i, TÜ/Rock’i
korvpallimeeskondade ja Tartu Pere Leiva
võrkpallitiimilt ja treeneritelt.
Enne spordihoone käikuandmist oli
kahtlejaid, kas sihtasutuse vorm on
mõistlik või kannatavad seeläbi õpilaste sportimisvõimalused.
Täna tundub, et sihtasutuse moodustamine hoone majandamiseks oli mõistlik otsus
– see sunnib töötajaid pingutama lisavahendite hankimiseks erinevate teenuste
pakkumisega. Sihtasutusel on võimalik ka
kasutajatega paindlikumalt kokkuleppeid
sõlmida. Kõik kehalise kasvatuse tunnid ja
plaanilised õpilasrühmade treeningud on
toimunud spordihoones. Spordihoones on
kooli medõe, psühholoogi ja kehalise kasva-

kogunenud ca 12 inimest, kes
25kroonise pääsme eest on end
mõnusalt välja rabeleda saanud.
Kolmapäeviti 20.30-21.30 kasutavad saali naised: võrkpallipunti
Iga Ilmaga oodatakse ka uusi liikmeid, kontaktisikuteks Liia Soe ja
Liia Tamm. Möödunud sügisest
on lisandunud sulgpallirühmad,
kes harjutavad 2 kord nädalas
teisipäeviti ja neljapäeviti kell
16-19 kolmes eri vanuseklassis.
Tänaseks on sulgpallihuvilisi
kokku ligi 90, kuid veel on võimalik liituda ka uutel huvilistel,
et senistele harrastajaile järele
jõuda.
Kes on suure saali põhikasutajad, kuivõrd leiavad kasutust jõu- ja aeroobikasaal?
Aasta ringi kasutavad meie
ruume võimlemisklubi Janika,
Otepää vineeritehas, E.T.V.A.
ning päästeameti ja elektrivõrgu
töötajad. Jõusaali kasutatakse
järjest aktiivsemalt, aeroobikaVõimlemisklubi Janika väikesed iluvõimlejad treenivad spordihoones kaks korda nädalas. Treener Merike saalis treenib kaks täiskasvanute
gruppi.
Kippasto õpetab tüdrukutele hüppenööri püüdmist.
Kes hoolitsevad spordihoone
tuse õpetajate kabinetid ning kooli spordiMeile on nii korraldajad kui pressikeskutöö
korraldamise
eest?
inventari ruum. Võrreldes vana saaliga on se kasutajad vaid kiidusõnu jaganud: kõik
Spordihoonet
juhib
sihtasutuse 5liikmespordihoones igal klassil eraldi riideruum olid rahul, ruumi piisavalt ja töötingimused
line
nõukogu
koosseisus
Ando Jukk, Silver
ja igal lapsel omaette kapp. Muret teeb, et head. Rõõm on tõdeda, et kommunikatsiooAmbos,
Voldemar
Tasa,
Andres Arike,
lapsed käivad üllatavalt tagasihoidlikult nisüsteemid pidasid kenasti vastu, kuigi
Indrek
Vähi.
Juhatuse
esimehe
ja tegevduši all. Ilmselt nõuab see oluline teema algul kaheldi, kas need suurvõistlust välja
juhina
on
ametis
Aivo
Meema.
Majas
on
ka vanemate toetavat selgitustööd.
kannavad. Heameelt teeb seegi, et vaataka
kolm
administraatorit
ja
üks
koristajaVallaelanikelt on tulnud küsimusi, mata kõhklustele suutsime juba järgmiseks majahoidja.
milleks kulub spordihoonele valla eel- koolipäevaks spordihoone korda seada
Ehk lühidalt ka uutest teenustest.
normaalse õppetöö jätkamiseks. MKlt
arvest jagatav 550 tuhat krooni.
Veebruaris alustame saunateenuse pakruumide
kasutamise
eest
saadud
tulu
eest
Suur ja kaasaegne hoone nõuab teatakumist
1kuulise prooviajaga. Neljapäeviti
muretsesime
saali
põrandale
PVC-katte,
vasti töötajate palkade kõrval kulutusi
kl
13-18
on saun naiste ja reedeti kl 13-18
mis
annab
ka
edaspidi
võimaluse
saali
energiale, veele, hooldusvahenditele ja
meeste
käsutuses.
Saunapileti hind on 25
tehnosüsteemide hooldele. Kokkulepitud multifunktsionaalselt kasutada.
krooni
ja
saunatada
saavad kõik soovijad.
hinnakirja põhiselt osutab spordihoone OteKuidas on lood treeningrühmade
Töötavad
nii
aurukui
leilisaun, vihtlemispää gümnaasiumile teenust ca 650 tuhande aktiivsusega? Kas häid aegu juba navõimalus
paraku
puudub.
Kui taoline teekrooni eest. Ka on Otepää vallavalitsus pib?
nus
leiab
hulgaliselt
kasutajaid,
jätkame ka
olnud tubliks toeks õpilaste treeningute
Spordihoone on avatud iga päev 10st
edaspidi.
Alates
veebruarist
saab
mängida
korraldamisel ning õla alla pannud sulg- 22ni. Vabu aegu on veel reede õhtupoolikul
lauatennist
tunnihinnaga
20
krooni.
pallitreeningute kaasrahastamisel.
ja laupäeviti-pühapäeviti. Esmaspäeviti
Soov on alustada eakate ravivõimlemiseTänavusel MK etapil oli spordihoone kell 19-20.30 on meestel võimalus män- ga Otepääl, ootame asjaosalistelt ettepanenii pressi- kui korralduskomitee kes- gida korvpalli. See on ilma kindla klubita kuid spordihoonesse telefonil 766 3677.
seltskond, igaks esmaspäeva õhtuks on
kuseks. Kuidas on tagasiside?

Töös on uued atraktiivsed detailplaneringud
Algatatud detailplaneeringud

Tartu mnt 4 kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Tartu maantee ja Lille tänava vahelisel alal (vana
kaubamaja). Kinnistu omanik ja planeeritava ala arendaja on OÜ Tradematic.
Detailplaneeringu eesmärgiks on endise
kaubamaja ümberplaneerimine hotelliks. Kinnistule on kavas ehitada 5korruseline hoone. Kõik endised kinnistul
asuvad hooned lammutatakse. Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus
ja parkimine nii Tartu maantee kui ka
Lille tänava poolsest küljest.

Otepää vallavalitsus on
algatanud Lipuväljak 28
kinnistu (Otepää kaubanduskeskus) detailplaneeringu. Kinnistu
omanik on Elva Tarbijate
Ühistu. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva hoone laiendamine, liikluskorralduse
ja parkimisvõimaluste
parandamine.

Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Otepää
aedlinnas Pühajärve kaldal endise
Pühajärve restorani maa-alal. Kinnistu
omanik ja planeeritava ala arendaja on
AS GMP Grupp.

Vallavolikogus vastu
võetud ja avalikul
väljapanekul

Tartu mnt - Lipuväljak - Valga mnt kvartali detailplaneering.
Otepää vana kaubamaja kohale planeeritava hotelli (fotomontaaž), Detailplaneeringu eesmärgiks on olePlaneeritav ala asub Ote- endise Pühajärve restorani ning suusakooli ja Valga maantee vahele jääva masoleva hoone rekonstrueerimine
pää linnas Tartu maan- hoonestamata maa-ala detailplaneeringute tutvustamine toimub reedel, (arhitektuurse ilme säilitamine) ja uue
laiendusosa ehitusprojekti koostamine;
tee, Lipuväljaku ja Valga 4. veebruaril kell 14 Otepää raekoja saalis. Ootame kõiki huvilisi!
ehitusõiguse määratlemine. Aedlinnamaantee vahelisel maa-alal
poolsesse otsa planeeritav olemasoleva
(suusakooli ja Valga mnt vahele jääv hoonesta- parkimislahendusega; aktiivselt kasutatava, polüfunktsionaalse, aktiivse liikumisega keskusala hoone laiendus on kavas ehitada 5-6korruseline.
mata maa-ala).
laiendamise, kus atraktiivseks teljeks kujuneb Parkimine lahendatakse kinnistusiseselt.
Planeeringuga antud lahendus võimaldab:
jalakäijate tänav keskväljaku ja külastuskeskuse Detailplaneeringute avalik väljapanek
hoonestamisega piiritleda lõplikult keskväljak
vahel; anda võimaluse korterelamute ehitami- toimub 1.–15. veebruarini Otepää vallakui linna esindusväljak; määratleda Otepää
seks kesklinna; ühiskondliku kasutusotstarbega valitsuse kantseleis ja Otepää valla kokülastuskeskuse (uue bussijaama) maa-ala
ehitiste projekteerimise ja püstitamise.
dulehel. Pretensioonide ja ettepanekute
koos võimaliku teeninduhoone asukoha ning
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

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

Trükk:

laekumisel toimuvad avalikud arutelud
Otepää vallavalitsuses: 17. veebruaril kell
9 (Tartu mnt - Lipuväljak - Valga mnt kvartali
detailplaneering); kell 11 Tartu mnt 4 kinnistu
detailplaneering; kell 13 Tennisevälja 1 kinnistu
detailplaneering.
Avalik väljapanek lõppes Pühajärve küla Koidu
kinnistu detailplaneeringu osas. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kaheks. Loodavale
kinnistule määrati ehitusõiguse ala ja anti hoonete projekteerimistingimused. Detailplaneeringu
osas ettepanekuid ega pretensioone ei laekunud
ja planeering esitatakse kehtestamiseks Otepää
vallavalitsusele.
Kehtestatud detailplaneeringud
Paju 12 ja 12a kinnistute detailplaneeringu
avaliku väljapaneku ajal laekus detailplaneeringut vaidlustav ettepanek. Vallavalitsuses
22. detsembril 2004 toimunud avalikul arutelul
tutvustasid arendaja ja planeerija kavandatavat.
Planeeritava selgitamise järgselt loobus vaidlustaja oma vastuväidetest ja planeering esitati
vallavalitsusele kehtestamiseks.
Pühajärve tee 9 kinnistu detailplaneering kehtestati 22. detsembril 2004. Detailplaneeringuga
nähakse ette kinnistu jagamine kaheks. Uuele
loodavale kinnistule määrati ehitusõiguse ala ja
juurdepääs Kevade tänava poolt.
AIRE PRIKS,
vallavalitsuse maanõunik

Järgmine Otepää
Teataja ilmub
24. veebruaril
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Otepää veemajandus 1997-2005
Otepää Veevärgi juhataja Neeme Ernits
annab ülevaate viimase seitsme aasta tegevusest ning tuleviku
arengusuundadest.

ühisveevärgi arendust. Sama
programmi raames on käivitunud
reoveepuhasti rekonstrueerimise
II järk ning sel aastal alustatavate ehitustöödega realiseerub
ka vanade linna biotiikide likvideerimine.

AS Otepää Veevärk loodi 1997. aastal olukorras,
kus veemajandust ootas
ees suur töö, eesmärgiks
garanteerida puhas vesi igale tarbijale ning likvideerida
reostusallikad. Torustikud olid
valdavalt vanad ja amortiseerunud, puurkaevud töötasid ilma
puhastusseadmeteta ning reoveekäitlus ei vastanud kehtivatele
normidele.

Keskkonnainvestreeringute osas
oleme Eestis esireas

Seitsme aastaga on torustikud
pikenenud kuus korda

1997. aastal oli Otepää linnas
3,6 km torustikke ja 3 puurkaevu.
Ühisveevärgiga oli liitunud 1200
eratarbijat, mis moodustas linna
elanikest 48%. Oli valminud reoveepuhasti I järk, osaliselt välja
ehitatud aedlinna ühisveevärk
ning rajatud aedlinna reovee
ülepumpamissüsteem Kastolatsi
tee heitveepuhastisse. Tänaseks
on pideva ehitustegevuse tulemusena ühisveevärgi torustike
kogupikkus 22 km ning liitunute
osa elanikkonnast 76%.
Kogu selle kiire arengu eelduseks oli keskkonnaministeeriumi
ning Otepää valla ja ASi Otepää
Veevärk esindajate hea koostöö ning soov luua võimalikult
kiiresti nii kohalikele elanikele
kui külalistele kvaliteetsem ja
puhtam keskkond.
Tänu omavalitsuse ja vee-ettevõtte pingutustele õnnestus 1998.
aastal jätkata põhjaveevarustuse
rekonstrueerimise projektiga
ning saada Eesti riigi ja Šveitsi
abiprogrammi tagastamatut
toetust.
Esimeses järgus alustati uue
veehaarde ja veetöötlusjaama
rajamisega. Samaaegselt rajati
uusi ja rekonstrueeriti amortiseerunud peatorustikke.
Sellega olid loodud eeldused
ühisveevärgi edasiseks arendamiseks vastavalt 2000. aastal

Heameel on tõdeda, et Otepää
piirkond on keskkonnainvesteeringute osas ühe elaniku kohta olnud vabariigis esiotsas. Vastavalt
riiklikule arengukavale muutub
veemajanduse infrastruktuuri
arendamine omavalitsustes edaspidi järjest rohkem kohalikuks
prioriteediks.
Et tagada arukat majandamist
ja edasist arengut, on volikogu
poolt 2001. aastal kehtestatud
Neeme Ernits,
ASi Otepää Veevärk äriplaan,
AS Otepää Veevärk juhataja mis näeb 10 aasta perspektiivis
ette majanduslikud näitajad,
tariifide kujundamise ning
kinnitatud «Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavale aas- investeeringute mahud.
Praeguse arengu tingimustani 2012».
tes tähendab see vähemalt 7-8
Ühisveevärk on jõudsalt laieneaastast perioodi ühisveevärgi ja
nud ka maale
-kanalisatsioonisüsteemi täieArengukava kohaselt on rajatud likuks väljaehitamiseks ning
vee ühendustorustikud Otepää isemajandamise tagamiseks ka
linnast aedlinna ning Keskuse investeeringute osas ilma kõrvalja võrgurajooni elamupiirkonda abideta.
ning uuendatud on võrgurajooni
Siinkohal peab märkima, et
kanalisatsioonisüsteemi koos Otepää veetariif on olnud samal
biotiikidega.
tasemel 2003. aastast ja elaKannistiku külas on välja va- nikkonnale kehtib jätkuvalt ja
hetatud joogiveetorustik, rajatud loodetavasti pikka aega hind 25
veepuhastusjaam ning rekonst- krooni vee- ja kanalisatsiooni teerueeritud biotiigid.
nuse eest kokku ühe kuupmeetri
Sihva külas on rekonstruee- kohta.
ritud reovee puhastuskompleks
Lähituleviku plaanidest on kõikoos ühendustorustikega ning ge olulisem sel aastal realiseeruv
veejaama on paigaldatud veepu- reoveepuhasti rekonstrueerimise
hastusseadmed. Eelmisel aastal projekt, edasise torustike arenalustati Voki elamute veetorus- damise seisukohalt ringtoite
tike väljavahetamist.
tagamine Palupera tee suunal
Üheks suuremaks abiprojek- koos kõrvaltänavate torustike
tiks peale veepuhastusjaama rajamisega ning Sihva veetorusvalmimist oli «Eesti väikelinnade tike rekonstrueerimise lõpuleveemajanduse arendamise prog- viimine.
rammi» raames Euroopa Liidu
abifondi Phare toetus Otepää Veelkord liitumistingimustest
Ühisveevärgiga liitumisel tuleb
linna peatorustike rekonstrueerimiseks. Projekt hõlmas Pika, liitujal tasuda liitumiseeskirjaga
Lille, Oru ja Munamäe tänavate sätestatud liitumistasu. Kuivõrd
ning Keskuse elamukvartali on levinud erinevaid ja vastakaid

arvamusi liitumistingimuste
kohta, informeeriks veelkord
Otepää volikogu poolt 22.11.2001
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirja
olulisematest punktidest tarbija
seisukohalt.
Eeskirjas on sätestatud, et
ühisveevärgiga liitumine toimub avalduse alusel ning peale
taotluse läbivaatamist ja liitumistingimuste kindlakstegemist
koostatakse projekt, sätestatakse
liitumistasu suurus ja tasumise
kord ning sõlmitakse seejärel
leping. Järgnevalt tsiteerin liitumistasu puudutavat eeskirja
p.7.1, millest AS Otepää Veevärk
oma tegevuses juhindub: Ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga
liituja maksab ühekordset liitumistasu. Liitumistasu ei või ületada liitumispunkti ja liitumist
võimaldava ühisveevärgi- ja/või
kanalisatsioonivõrgu vahelise
torustiku/rajatise ehitamiseks
tehtud vajalikke kulutusi. Juhul,
kui projekti koostab vee-ettevõtja,
arvestatakse liitumistasu hulka
ka projekti koostamise kulud.
Ehk teisisõnu sõltub liitumistasu suurus sooviavaldaja krundi
piirist kuni etteantud ja võimaliku ühisveevärgini rajatavate
torustike ehitamiseks tehtavatest
kulutustest. Praktikas on torustike rajamiskulutused jagatud
liitujate vahel ning vee-ettevõte
toetab ehituskulusid omalt poolt
kuni pooles ulatuses. Erinevatel objektidel tekivad vastavalt
tehnilistest võimalustest, ehitustingimustest ja kulude planeerimistest ka erinevad objekti
maksumused, mis mõjutavad
liitumistasu suurust.
AS Otepää Veevärk on alati
olnud ja on edaspidi valmis pakkuma lahendusi vee- ja kanalisatsiooniteenuse võimaldamiseks,
kuid eelkõige saame oma otsustes
ikkagi juhinduda reaalsest olukorrast ning kehtivatest seadustest ja määrustest.
Usun, et vee-ettevõtte areng
on olnud märkimisväärne, kuigi
palju on veel teha. Paraku on viimasel ajal aga poliitika sekkunud
hinnangute andmisse.

TEADMISEKS
Sihva külaseltsingu tegevus
leidis toetamist
Kohaliku omaalgutuse programmist leidis rahastamist MTÜ
AT Koostöökeskus projekt, mille tulemusena soetatakse Sihva
küla käsitöötuba kangastelgede
ning kangakudumiseks vajalike
seadmetega. Kavas on korraldada
teemakohane õppepäev. Käsitöötoa
tarbed on piirkonna huvilistele
tasuta kasutamiseks.
Võimalusel on kavas käsitöötuba
käivitada vanas koolimajas Sapardi
rahadega remonditud ruumide
baasil. Vanas koolimajas saavad
siis lisaks keraamikahuvilistele tegevust ka need ettevõtlikud naised,
kes soovivad arendada piirkonnas
traditsioonilist rahvuskäsitööd.
Kohapealset tegevust hakkavad
korraldama seltsingu aktiivsed
liikmed Tiiu Aart, Anne Zupping
ja Viivi Herman.
MTÜ AT Koostöökeskus käivitas
eelnevatel aastatel teabetoad neljas piirkonnas: Pilkuse, Vana-Otepää, Pühajärve ja Sihva külades.
Teabetoad on paljudele inimestele
pakkunud tasuta võimalust kasutada arvutit ja internetiühendust.
ANTS MANGLUS
MTÜ AT Koostöökeskus
juhatuse liige

Avalik kiri Huligaanile!
Kas Sina, Huligaan, kes Sa jälle
Palupera bussijaama klaasakna
sisse lõid, mõtled ka sellele, et see
maksab raha. Kas Sa prooviksid
vähemalt mõelda nii, et vallal on
üks rahakott, millest ostetakse koolilastele söök, töövihik, sõidetakse
bussiga kooli, aga ka ekskursioonile, Leigo järvemuusikakontserdile,
tehakse kultuuri ja sporti ja palju
muud ning ostetakse ka mitmendat
korda juba ühele ja samale bussiootepaviljonile aknaklaas. Kaua
omab see ostmine mõtet? Kui Sina,
Palupera kandi elanik, märkasid
sel või eelmisel korral seost Huligaaniga, siis ole hea, anna teada.
Mida arvad Sina, kuidas leiaks
olukord lõpliku lahenduse?
KALEV LÕHMUS, TERJE KORSS

UUS SOTSIAALTÖÖTAJA

Haigekassa sunnib tõstma terviseteenuse hinda
M

öödunud aasta oli tervisekeskuse jaoks
üsna edukas: tegevuslube pikendati 2009.
aasta lõpuni, meid registreeriti Andmekaitse
Inspektsiooni delikaatsete isikuandmete töötlemise andmekogus, polikliinikus ehitati välja
automaatne tulekahju- ja valvesignalisatsioon,
soetati uus autoklaav meditsiinivahendite destilleerimiseks, astusime Eesti Gerontoloogia ja
Geriaatria Assotsiatsiooni liikmeks.
Kahjuks ei julge loota, et käesolev aasta
sama edukaks kujuneb. Seda eelkõige põhjusel, et vastavalt möödunud sügisel sõlmitud
tervishoiutöötajate tunnipalga alammäära
tõstmise kokkuleppele peaksid suurenema ka
Eesti Haigekassa ja Otepää Tervisekeskuse
vahel sõlmitavad ravi rahastamise lepingud,
mis tagaksid tervishoiutöötajate palgatõusu

LUGEJA KIRI
Olen põline otepäälane ning viimased 4 aastat elanud Hundisool. Muret
valmistab see, et iga päev (ja juba
4 aastat), kui ma jalutan või sõidan
autoga kas koju või linna, lööb ninna
tugev s... hais. Kas tõesti peab see nii
olema, et võtame turiste ja väliskülalisi
vastu hingematva haisuga.
Ja siis veel mure vee pärast. Kui see
on fekaal, kas te ei arva, et see imbub

ning tervisekeskus saaks jätkata tervishoiuteenuste pakkumisega. Kahjuks meile välja
pakutud lepingud 2005.a. I kvartaliks näitasid
suurenemise asemel hoopis vähenemist. See
seab kahtluse alla nii palgatõusu kui edasise
jätkusuutlikkuse. Suurimaks kaotajaks on
hooldushaigla, mille leping vähenes enim.
Seega võib hooldushaiglasse ravile pääsemine
aega võtta vähemalt 4-5 kuud, kuid üldjuhul
näitab kurb statistika, et siis pole ravi enam
kellelegi osutada. Kahtlemata teeb selline
asjade käik muret.
Keerulisel ajal ellujäämiseks tuleb rakendada otsuseid, millest oleme siiani piirkonna iseärasust arvestades hoidunud. Nimelt otsustas
SA Otepää Tervisekeskus nõukogu juhatuse
ettepanekul kehtestada alates 1. veebruarist

kord kõik põhjavette ning kas see ei
muuda meie vee maitset. Kuna Hundisool asub Otepää Veevärk, siis minul
on tõeline mure, et te tegelikult joote
juba mürki sisse. Ei julge enam minagi
oma kaevu vett juua, sest mine sa tea.
Ootaksin mingit selgitust linnaisadelt,
miks on see nii ja juba pikemat aega ei
ole sellega midagi ette võetud.
MERLE SOONBERG

2005 tasulise hooldusravipäeva hinnaks 219
krooni senise 150 krooni asemel. Alates 1.
märtsist 2005 kehtestati eriarsti vastuvõtule
visiiditasu 25 krooni ja voodipäevatasu 25
krooni. Voodipäevatasu ei rakendata Otepää
valla elanike registris registreeritud isikuile,
kelle eest Otepää vallavalitsus tasub aastas 45
000 krooni voodipäevatasu. Täpsema visiidija voodipäevatasu võtmise korra avaldame
järgmises Otepää Teatajas ning alates 1. veebruarist on see välja pandud tervisekeskuse
infostendidel.
Kogu kollektiiv on valmis andma endast
kõik, et säilitada tervisekeskus koos kõigi
pakutavate teenustega.
ANDRES ARIKE,
SA Otepää Tervisekeskus juhataja

Vastab Riho Karu, Otepää valla ehitus- ja majandusteenistuse juhataja:

Teile muret tekitav hais on tõesti aeg-ajalt tuntav,
kuid kindlasti mitte iga päev. Haisu põhjuseks on vanad
biotiigid. Hais väheneb kindlasti peale seda, kui viiakse
lõpuni Otepää reoveepuhastussüsteemi rekonstrueerimine, milleks rahalisi vahendeid oleme taotlenud viis aastat.
Praeguseks hetkeks on rahastamislepingud sõlmimisel ja
vanade biotiikide likvideerimine on kavade järgi planeeritud käesoleval aastal.

RUTH KÕIV

alustas Otepää vallavalitsuse
sotsiaal- ja haridusteenistuses tööd sotsiaaltöötajana
24. jaanuaril.
Tööülesanneteks on omavalitsuse lastekaitsealase töö ja
puuetega inimeste hoolduse
korraldamine.
e-mail: ruth@otepaa.ee,
tel: 765 5382 või 765 5581
Sündinud 9. detsembril 1982
Valgas. Pärast Keeni põhikooli
lõpetamist jätkas haridusteed
Otepää gümnaasiumis, mille lõpetas 2001. aastal. Õpingud jätkusid
Lääne-Virumaa kutsekõrgkoolis,
mille lõpetas eelmisel aastal
sotsiaaltööalase rakenduskõrgharidusega.
Alates 2004. a oktoobrist töötas
Tartu vangla vangistusosakonnas.
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Seiklus lumeta talves

SÜNNIPÄEVAD
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Mida võiks ette võtta Otepääl südatalvel, kui lund napib ja
ideid ja
e
sti on
ivseid
kraadiklaas näitab põhiliselt soojakraade? Üks võimalus on Kindlavaid alternatipuhkust Ote
e
s
t
s
n
a
e
õ
id
lum
jääda ootama, millal lumi uuesti maha sajab, et siis haarata p
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imalus
oma suusa- või lumelauavarustus ja minna radasid-mägesid võ äl hoolimatas muuta, mik ada?
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vallutama.
ejääv gejatega ja
lu
meeld
Teine võimalus on leida alternatiivseid tegevusi ja olla avatud neid ka lehe

pakkumistele, mille peale ise talvel naljalt ei tule. 6-liikmelisel
grupil oli jaanuari keskel võimalus osaleda Elva jõel kanuumatkal, mis tänu veetõusule, kiirele voolule ning kobraste ja looduse
poolt langetatud takistustele kujunes arvatust ekstreemsemaks.
Kastolatsilt teed alustades oli õhusooja veel üle nulli, kuid peale enam
kui kümnekilomeetrist matka olid kohal juba külmakraadid, kanuu
jäätus, samuti märjakssaanud riided. Õnneks olid kõik matkajad
riiete ja kuuma teega hästi varustatud, ja mis kõige tähtsam – hea
tujuga. Hellenurme järve kaldal kanuuga läbi jääragina maabudes
olid kõik heas tujus, väsinud ja kindlasti endaga rahul, sest oli rinda
pistetud loodusega ja sellest võitjana välja tuldud. Meenutused läbielatud põnevamatest olukordadest hoiavad adrenaliinitaset kõrgel
veel tükiks ajaks.
Matkaseltskonna nimel
LEA ILP

Kätlin Oinus tuli Lahtis
teatesõidumeistriks
Aasta algul selgitati Soome tuntud suusakeskuse, Lahti piirkonna meistreid murdmaasuusatamise teatesõidus. Joutsan Pommi esindustes
osalesid ka Oti-Audentes spordiklubi neiud
Kätlin Oinus ja Liina Oja.
Võistkonda kuulus 7 liiget (5 meest ja 2 naist).
Seitsmest etapist kolm suusatati klassikalises tehnikas ja neli vabatehnikas. Igal võistkonna liikmel
(v.a. 7. etapp, kus meessoo esindaja läbis 10km
vabatehnikas) tuli läbida 5km ring.
Kätlin ja Liina startisid 3. vahetuses klassikalises tehnikas. Liina oli oma vahetuses 4. (Joutsan
Pommi II võistkond) ja Kätlin 8. (Joutsan Pommi
I võistkond).
Kokku osales 14 teatevõistkonda. Kindla võidu
võttis lõpuks Joutsan Pommi I võistkond, kuhu
kuulus ka näiteks legendaarne Mikä Myllylä
ning Soome noor suusalootus, 21-aastane Matti
Heikkinen.
Joutsan Pommi II võistkond saavutas kolmanda koha. Kahe Joutsa esinduse vahele kiilus
ennast Lahti Hiihtoseura I võistkond. Võitja
võistkonna koguaeg oli 1:43.39. Vahe 2. ja 3. koha
esindustega oli vastavalt 1.46 ja 4.46.
Tüdrukud said osalema tänu endisele tuntud
suusatajale ja Eesti koondislasele Cristel Vahtrale, kes elab ja töötab juba kuuendat aastat 200km
kaugusel Helsingist asuvas Joutsa asulas.
Oti-Audentese spordiklubil on kavas teha koostööd Joutsa klubiga ka edaspidi ning kutsuda
Soome noori Eestissegi osalema. Järgmised stardid Joutsas teevad Oti-Audentese suusalootused
juba pühapäeval, 16. jaanuaril, kui on kavas 54.
rahvusvahelised Joutsan Hiihdot. Osalemas Gert
Noormets, Eeri Vahtra ja Kätlin Oinus. Suusatatakse vabatehnikas ning distantsid on 5-15km.
KALMER TRAMM,
suusatreener

Valla karikavõistlustel
võrkpallis võidutsesid
tartumaalased
Otepää valla karikavõistlused võrkpallis toimusid kuuendat korda Oti-Audentese spordiklubi
eestvedamisel. Traditsioonilisel uusaastaturniiril
osales 15 võistkonda Puhjast, Tartust, Elvast,
Võrust, Põlvast, Viljandist ja Otepäält.
Kokkuvõttes saavutas karikavõidu Puhja, kes
oli parim ka naiste arvestuses. Meeste arvestuses tuli esimeseks Tartu võistkond. Korraldajalinnast olid mehed 4. ja naised 5. kohal.
Eraldi märkimist väärivad Otepää gümnaasiumi tüdrukute võistkonna täiskasvanute seas
peetud tasavägised ja võitluslikud mängud, mis
andsid kokkuvõttes 6. koha.
Suurimad tänud Eesti Kultuurkapitalile, Otepää vallale, hotellile Karupesa ning Avallone
Klubile toetuse eest ning spordihoone töötajatele
abi eest võistluste ajal.
Korraldajate nimel
NEEME ERNITS

Maris Saar ja Tõnu Riivik sõbralikult «talverõõme» nautimas.

Karm Jänes käis
Laulasmaal teenifestil
Otepää Avatud Noortekeskuse näitestuudio Karm Jänes osales
jaanuari alguses Laulasmaal toimunud näitlemishuvilistele noortele
suunatud Teenifestil
2005, mis oli sisustatud
draamaõppe ja meelelahutuslike üritustega.
2004. aasta augustis kokku tulnud näitetrupp Karm
Jänes, kuhu kuuluvad seitse
noortekeskuse aktiivi liiget,
astus festivalil üles kahe
omaloomingulise lühinäidendiga. Neist esimene,
Otepää legendidel põhinev lühilugu «Nuustaku»,
oli kavas ka mullusuvisel
Teenifestil. Vabakutselise näitleja Veikko Tääri
kaasabil lavastatud etendus
pälvis publiku ja žürii poolehoiu. Teine, samuti Margus
Mölli kirjutatud näidend
«Üks väike muinasjutt», oli
noorte jaoks esietendus ning
vajab veel harjutamist. Karmi Jänese näitestuudiosse

kuuluva Merilin Kirbitsa
sõnul on tegemist parima
koosseisuga. «Arvestades
näitetrupi koosoldud aega,
proovide aegu, asjasse süvenemist, võib öelda, et Karm
Jänes on teinud suurepärast
tööd,» kinnitab Kirbits, kes
soovib tulevikus näitlemisega tõsisemalt tegeleda.
Festivalil ette kantud lavastusi hindas professionaalne 4liikmeline žürii
koosseisus Merle Palmiste,
Aleksander Eelmaa, Rasmus Kaljujärv ning muusikaprodutsent Kalle Erm.
Karm Jänes sai žüriilt üllatuslikult positiivse tagasiside ning palju motivatsiooni
uuteks ettevõtmisteks. Parimaks lavastuseks tunnistati
KutiMuti stuudio Merle
Karusoo ainetel valminud
«Andruse päev», mille tegelased Nora Särak ja Hendrik
Savest pälvisid parimate
näitlejate tiitli.
Lavastustele lisaks olid
kolm laagripäeva sisustatud

erinevate aktiivsete tegevustega. Tehti rühmatöid,
mille tulemusena valmisid
noorte fantaasiaviljana põnevad etüüdid, õpiti uusi
tantse noore koreograafi
Kristin Pukka juhendamisel, täiendati teadmisi ja
oskusi draamaõppest näitleja Aleksander Eelmaaga
ning laulmise tegi põnevaks
Susan Lilleväli. Kolmanda
päeva lõpuks valmis ühislavastus Ameerika avastamisest.
Hetkel tegeleb Karmi Jänese näitestuudio Helga
Nõu «Tõmba uttu!» ainetel valmiva lavastusega.
Täpsemad tulevikuplaanid
aga puuduvad, kuna neli
näitetruppi kuuluvat noort
lõpetavad kevadel kooli.
4. veebruaril on kõigil
huvilistel võimalus väikese
tasu eest tulla kultuurikeskusesse vaatama lühietendusi «Nuustaku» ja «Üks
väike muinasjutt».
LY AUNAPU

Otepää vald vabariiklikel
valdade talimängudel
Möödunud nädalavahetusel peeti üle
Eestimaa erinevates kohtades Eesti
X maatalimängude alagrupiturniirid
males, kabes, lauatennises ning meeste ja naiste korvpallis.
Otepää vald osales meeste ja naiste korvpallis. Suure töö võistkondade komplekteerimisel tegid kaptenid Miia Pallase ja Tõnu
Ainsoo. Naised selgitasid finaalturniirile
pääsejad kahes alagrupis. Alagrupi vastasteks saadi Tähtvere, Väike-Maarja, Paikuse,
Võru ja Tarvastu valdade esindused. Kuigi
esialgsed lootused polnud suured, saavutati
ometi võit Tarvastu esinduse üle ning oma
alagrupi 4. koht andis kokkuvõttes 7.-8.
koha jagamise ning lisas üldarvestuse kontosse tubli punktisaagi. Võistkonda kuulusid
Ülle Ernits, Silva Hinnobert, Kai Kadaja,
Janika Kilk, Sigrid Rõõmussaar, Anu
Aunapu, Kersten Lehismets, Miia Pallase.
Meeste korvpalliturniir toimus neljas
alagrupis. Otepääga ühte alagruppi kuulusid Valgjärve, Kambja, Helme, Tarvastu,
Antsla, Ülenurme, Paikuse, Kernu, Pärsti,
Kõue, Juuru. Alagrupp oli omakorda jagatud neljaks 3-liikmeliseks alagrupiks.
Otepää esindus oli seal kolmas ning jätkas
mänge 9.-12. kohani. Kokkuvõttes oldi üheteistkümnendad.

Võistkonda kuulusid Tõnu Ainsoo, Avo
Orav, Sander Lepik, Arne Vaher, Andres
Arike, Riho Väärsi, Heiko Heitur, Erki
Külm, Elmo Kaart, Aimar Rebane, Reijo
Ainsoo, Tõnu Martinfeld.
Mängude finaal peetakse Põlvas ja Põlva
maakonnas. Võistluste juhendiga saab tutvuda Eesti Maaspordiliidu Jõud kodulehel
aadressil: http://hot.ee/msljoud/
Finaalturniiril on kavas kabe, male,
meeste ja naiste korvpall, lauatennis, suusaorienteerumine ja murdmaasuusatamine.
Finaalvõistluste ajal on võimalik kõigil osaleda suusamatkal Põlva-Taevaskoja-Põlva.
Väljaspool talimängude arvestust on kavas
taliturniir jalgpallis 1990.a ja hiljem sündinud poistele ning tüdrukutele.
Otepäälaste trumpalaks on kindlasti
murdmaasuusatamine, kus on olemas kõik
väljavaated saavutada valdade arvestuses
üldvõit. Arvestust peetakse MN14, MN16,
MN18, MN, NV I, NV II, M V I ja MV II
vanuseklassides. Võistlus on 2päevane. Esimesel päeval on kavas individuaaldistantsid
ja teisel päeval teatesõidud. Suusatatakse
vabatehnikas.
Seni on Otepää valla parim koht talimängudel olnud üldkokkuvõttes kuues.
KALMER TRAMM
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Vallajuhid tunnustasid tegijaid
12. jaanuaril korraldasid
Otepää vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala ja vallavanem Aivar Nigol raekojas
vastuvõtu 2004. a silma paistnud ja valla arengule kaasa
aidanud koostööpartneritele
ning vallakodanikele.
Möödunud aasta üheks tähtsündmuseks oli Eesti sinimustvalge lipu 120. aastapäeva tähistamine 4. juunil Otepääl. Ürituse
kordaminekule aitasid kaasa nii
Vabariigi Presidendi Kantselei,
riigikantselei, EÜS kui Kaitseliidu Valgamaa malev. Suure panuse õnnestumisele andsid Otepää
poolsed korraldajad. Seetõttu
tunnustati ürituse peavastutajat
Piret Pensat, EELK Maarja koguduse tublisid kaasaaitajaid ja
kirikuõpetajat Jüri Stepanovit.
Möödunud aasta oli ka üldlaulupeo ja -tantsupeo aasta. Hea meel
on tõdeda, et Otepää oli tähtsaimal rahvapeol arvukalt esindatud,
mistõttu tunnustati meie tublisid
kollektiivide juhte, kelle eestvedamisel sai see võimalikuks.
Parimaks spordiürituseks tunnistati suusatamise MKetapp,
mille kaudu on Otepääd maailmas kõige enam reklaamitud ja
tutvustatud.
Kristina Šmigun ja tema treenerist isa Anatoli Šmigun tunnistati
vastavalt parimaks sportlaseks ja
treeneriks.
Tänu Otepää spordihoone valmimisele on tekkinud uued võimalused sportimiseks ja aktiivseks

Volikogu esimees annab tänukirja parima kultuuriürituse «Rahvalaulupäev
ja käsitöölaat» korraldajale Marge Tadolderile.

tegevuseks. Nii on aktiivsete
lastevanemate kaasabil saanud
võimalikuks iluvõimlemisgruppide avamine. Janika Mölderi
võimlemisklubi Janika alustas
tegevust 2004. õppeaasta sügisest.
Ligikaudu 60 klubi kasvandikku
osales Tartus jõulude eel toimunud
võimlemispeol. Nii võimlemise kui
ka uue spordialana sulgpalli toomise ja gruppide avamise eest said
tänukirjad võimlemisklubi Janika
ja Eesti Sulgpalliliit.
Majanduslik heaolu ja piirkonna
areng sõltub uutest investeeringutest, ettevõtluse jätkusuutlikkusest ja selle kaudu töökohtade
kindlustamisest.
Suurimad investeeringud tehti

Eesti Energia põhi- ja jaotusvõrgu
poolt 110 kV kõrgepingeliini ja
alajaama kompleksi renoveerimisse. Tunnustuse osaliseks sai ka
Kagu Teedevalitsus, kelle kaudu
sai võimalikuks Otepää-Kanepi
maantee asfaltkatte alla viimine
ning mustkatte ehitus Vana-Otepää külani.
Parimaks ettevõtteks tunnistati
UPM-Kymmene Otepää AS, kui
majandusnäitajatelt kõige tulemuslikum. Märkimist leidsid ka
jätkusuutlikud arendajad nagu
AS Pühajärve Puhkekodu, Otepää Lihatööstus Edgar OÜ, AS
Oteks, Äärmusliku Spordi AS,
kes on järjepidevalt panustanud
oma ettevõtte arengusse ja pa-

Karukäpa sokikonkurss
MTÜ Karukäpp kutsus möödunud aasta detsembris kõiki sokikonkursil osalema. Ootamatult palju
on huvilisi, kes tahaksid sellest üritusest rohkem
teada.
Sokikonkursi eesmärgiks on meie esemelise
rahvakunsti toetamine, meie rahvusvärvide sinimust-valge kasutamise suurendamine, rahvuslike
käsitöötraditsioonide abil uute kvaliteetsete toodete
loomine. Miks me valisime soki? Maavillane sokk
meie karmis kliimas oli, on ja jääb. Maavillane sokk
on endiselt väga populaarne ka teistes põhjamaades.
Seda on kerge kududa, kerge kaasa võtta.
Maavillast sokki kandes saab kandja tervise ja jõu.
Iidsetest aegadest peale kooti sokkidesse-sukkadesse
erinevaid ornamente kaitseks võõra, tundmatu ja
ohtliku eest. Ka värvidel oli oma kindel tähendus.
Haiguste ravimiselgi olid villased sokid hädavajalikud, ütleb ju rahvatarkuski: kui jalad soojas, siis
haigus loojas. Rahvuskultuur seob inimesi lapsepõlvekodu ja lähiümbrusega.
Konkursi tingimused on hästi lihtsad. Osalema
oodatakse kõiki käsitööhuvilisi, eelistatakse naturaalseid materjale, rahvuslikke mustreid, toote sidumist sini-must-valgete värvidega või paikkondliku
omapäraga. Kududa võib sokke, susse, põlvikuid,
sukki, sääriseid, suurused on oma valida. Võib

kasutada etnograafilist kirja, pitsilist koekirja jms.
Toote külge tuleb kinnitada märksõna, toote juurde
lisada ümbrik, millel on toote märksõna, ümbrikus
aga valmistaja nimi ja andmed. Võib esitada ka
mitu toodet.
Lemmiksokid valib rahvas ja žürii. Parimad
saavad autasu, nende tööd ja fotod jäädvustame
varsti ilmuvas sokiraamatus. Uusi kogemusi ja ideid
saavad kõik osavõtjad. Anname kõigile võimaluse
pakkuda oma panust meie kultuurivaramusse.
Oma tooted palume tuua 16. veebruaril
kell 12-15 Kopli 1B-7 (Mari Mõttus) või 18.
veeb ruaril kell 10-15 Otepää AMSi majja
(Aili Konts).
Sokinäitus, kokkuvõtete tegemine konkursist ja
autasude jagamine toimub 24. veebruaril kell 14
Aianduse ja Mesinduse Seltsi majas, samas saab õppida sokikudumist, kohtuda teiste käsitööhuvilistega
ja kuulda, mis uudist tänapäeva käsitöömaailmas.
Oma üritusega tahaksime tõsta rahvuslikku eneseteadvust ja läbi rahvuskultuuri suurendada toetust
meie lipuvärvide kasutamiseks.
Iseseisvuspäeva tähistame ühise kohvilauaga.
Küsimused võib saata e-maili aadressile
otikapp@hot.ee või tel 765 5537, 519 3248.

J

uba kaheksas Kuldkala ja Pühajärve
talvepidu korraldatakse laupäeval, 19.
veebruaril Pühajärvel. Võistlemise aeg
on kell 12 – 15. Kalapüügivõistluse reeglid
on enam-vähem samad, mis eelmistel
aastatel. Pühajärves ujub seekord 120
märgistatud ahvenat ja kiiska, kellest
igal on oma numbrikood. Numbrikood
näitab, missuguse auhinna kalamees
võidab. (Reeglid ja lisainfo: www.
kuldkala.ee)
Lisaks individuaal- ja grupivõistlusele on sellel aastal omaette võistlusarvestus ka laste vahel. Laste seast
saab võitja endale Shark Line kanuu, mis on
projekteeritud esmajoones Eesti veeteedele
jaoks. Lastevõistluse osavõtjad osalevad ka
täiskasvanute individuaalvõistlusel ning nad
püüavad kõiki individuaalvõistluse auhindu
võrdselt teistega. Sellepärast on lastevõistluse piletihind võrdne individuaalvõistluse
piletihinnaga.

Individuaalvõistluse auhinnalaud on uhkem
kui eelmistel aastatel. Peauhindadeks on
kaks KIA-autot: uus KIA Sportage maastur,
ja uus KIA Cerato sõiduauto. Teisi auhindu
on kümneid: näiteks CPI roller, kodumasinad,
teemantsõrmus, Viking Line reisid Helsingisse, kalameeste tõukekelk jne..
Aastate jooksul kalameeste hulgas aina populaarsemaks muutunud meeskonnavõistlu-
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randanud oma toodete ja teenuste
kvaliteeti.
Otepää valla heakord, talumajapidamised, elamukrundid on
meie visiitkaardiks. Kauni Kodu
konkurss on üheks võimaluseks
muuta meie koduvald kaunimaks.
2004. a nominentideks osutusid
Tiiu Rosenberg, Anu Jõearu,
Hellevi Lohikari, Aili Konts, Andres Kukk, Ülle ja Vahur Tikkan.
Otepääle on kerkinud väga kauneid uuseramuid ja maamajapidamisi. Vastavad tänukirjad said
Elmo Parik, Raivo Kalda ja Renee
Schneeberg.
Külaelu arendamine on võti valla tasakaalustatud arenguks. Tublimaks külavanemaks tunnistati
Pilkuse külavanem Merike Tootsi,
kelle eestvedamisel korraldatakse
mitmeid küla ühisüritusi, toimib
külaaktiiv ning arendatakse ühistegevust.
Kindlasti on paljudele silma
jäänud positiivsed muutused
Ilmjärve kalmistul. Aastaid on
kalmistu heakorda ja majandamist korraldanud kalmistuvaht
Tiiu Saar, kelle tööd ja panust
tunnustati.
Eelpooltoodud on vaid väga
kontsentreeritud kokkuvõte mullu silmapaistnud tegijatest. Kõik
vastuvõtule palutud on pälvinud
valla suured tänud ning kummarduse, sest ilma nende panuseta
poleks Otepää selline, nagu ta
on täna.
AIVAR NIGOL,
vallavanem

Palupera valla
külade vastlapäev
12. veebruaril toimub Nõunis
Palupera valla külade vastlapäev. Päevane tegevus saab
alguse kell 12 Kullipesa mäel
ning see viiakse läbi lähtuvalt
ilmastikuoludest kas liulaskmise
ja lumemängudena või siis lihtsalt lustakate külavõistlustena
vabas õhus.
Ootame kõigist Palupera valla
küladest 5liikmelist vastlavõistkonda. Lisaks toimuvad ka
individuaalvõistlused igale eale.
Sööme vastlakukleid ja joome
teed. Õhtul kell 20 saab Nõuni
rahvamajas alguse hoogne vastlasimman koos ansambliga Seelikukütid. Simmani osalustasu
ühele inimesele on 40 krooni.
Ürituse põhikorraldajaks Kohaliku Omaalgatuse Programmi
toel on MTÜ P-RÜHM, keda
toetavad ka Nõuni Maanaiste
Selts ja Nõuni Külaselts.
Infot ürituse kohta jagavad
Kalev Lõhmus, tel 513 9071 ja
Marika Viks, tel 5346 5648.

sel on eraldi reeglid ja auhinnad. Võistkonnas
ehk grupis on neli liiget. Iga grupi liige osaleb
ka individuaalvõistlusel. Meeskonnavõistluse
reeglid avaldatakse alles võistluskohal nagu
tavaliselt. Võidumeeskond saab auhinnaks
Shark Line Breeze sõudepaadi. Pühajärvele
oodatakse ka seekord sadu võistkondi, kellest
enamik on riietunud karnevalistiilis. Mitmesugused loosungid ja lipud on Kuldkalal juba
tuttav nähtus. Püügivahendeid müüakse ja
renditakse ka kohapeal.
Kuldkala 2005 on talvepidu, kus Pühajärve
rannalaval pakutakse programmi terve võistluspäeva jooksul alates kella 11st. Peaesinejaks on ansambel Justament oma 25aastast
tegutsemist tähistava juubeliprogrammiga.
Laval esineb ka Eestit karaoke MMil esindanud Kaido Sapas. Pühajärve rannas on
müügipunktid söögi-joogiga, samuti on avatud
baar. Sissepääs rannapeole on tasuta.
Kontakt: info@kuldkala.ee, GSM 5340
1162 (V. Korzhets)

27. jaanuaril kell 13 ja 20 kultuurikeskuses kino: animakomöödia
«Imelised», pääse 20.27. jaanuaril kell 19 eksliibriseklubi kokkutulek kultuurikeskuses
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 ans Nukker Kukeke
29. jaanuaril Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
29.-30. jaanuaril Eesti MV suusahüpetes-kahevõistluses Tehvandil,
info tel 553 4172 S. Eljand
4. veebruaril kell 19 kultuurikeskuses noortekeskuse trupilt
Karm Jänes lühietendused
«Nuustaku» ja «Üks väike muinasjutt», pääse 20.4. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Kolmen
5. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri Valve
11. veebr kell 13 kultuurikeskuses
kogupereetendus «Tinasõdur» lasteteatri Trumm esituses, pääse 25.11. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
12. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
18. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Naabri Valve
19. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Nukker Kukeke
25. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Brändy
26. veebruaril Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein

Noortepäev «Talverõõm»
8-15aastastele
26. veebruaril Otepääl
11.30 – 12 kogunemine talvekirikus
12.00 avapalvus
12.45 talverõõmud Neljakasemäel või lumelinna ehitamine
14.00 lõuna kirikumõisas,
muuseumide külastamine,
kunstiline tegevus
15.20 laulumängud
16.00 lõpupalvus talvekirikus
Osavõtjate registreerimine tel.
765 5075 kuni 20. veebruarini.
Osavõtutasu 10 kr.
EELK laste- ja noorsootöö ühendus
EELK Valga praostkond
EELK Otepää Maarja kogudus

Käsitööhuvilistele
MTÜ Karukäpp ootab kõiki
käsitööhuvilisi 24. veebruaril
kell 14 Otepää Aianduse ja
Mesinduse Seltsi majja.
• tähistame iseseisvuspäeva
• avatud sokinäitus
• kokkuvõtted sokikonkursist
• räägime tänapäevastest toodetest, milles peitub sõnum ka
rahvakunstist ja paikkondlikust omapärast
• selle aasta tegemistest käsitöövaldkonnas
• tutvustatakse teenimisvõimalusi käsitöö kaudu
• saab õppida sokikudumist
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
• Kinnitati Palupera valla eelarve
kulude ja tulude tasakaalus 11 942 912
krooni.
• Esimese lugemise läbisid Palupera
valla ehitusmäärus, kaevetööde eeskiri
ja valla põhimääruse muudatused.
• Otsusega nr 1-1/05/4 kehtestati Silla
kinnistu detailplaneering, mis muudab
kehtivat üldplaneeringut planeeringualal. 13,8 ha suurune planeeringuala
jagatakse kümneks krundiks kuue erineva sihtotstarbega. Osadele kruntidele
määratakse ehitusõigus, servituudid jm.
nõuded; pannakse paika teede maa-alad,
liikluskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutus.
• Otsusega nr 1-1/05/3 võeti vastu Hellenurme Mõisa maa-ala detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek on
vallamajas 7.-21.veebruarini kell 9-16.
Kui avaliku väljapaneku käigus laekub
detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse ühe
kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku
lõppemist avalik arutelu.
• Otsusega nr 1-1/05/2 algatati Lustimäe
maa-ala detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on krundi piiride muutmine,
maa-ala sihtotstarbe muutmine, planeeritava ala ehitusõiguse ulatuse ja servituutide vajaduse ning looduskaitsealusel
objektil haljastuse ja heakorrastuse
määramine. Planeeritava ala suurus on
3,6 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks määrata Projekteerimisbüroo
Maa ja Vesi AS. Samas tunnistati kehtetuks vallavolikogu otsus nr 9 (25.04.02)
«Lustimäe maa-ala detailplaneeringu
algatamine», kuna üldplaneeringust tulenevalt algatati detailplaneering tookord
hilisema maareformi tulemusel tegeliku
võimaliku planeeringuala suhtest üle
lubatud eksimuse protsendi. Avalik
arutelu planeeringu lähteseisukohtade
tutvustamiseks toimub vallamajas 17.
veebruaril kell 10. Avalikule arutelule
on osalema oodatud kõik, kel huvi ja
häid ideid nimetatud maa-ala arengu
kavandamisel.
• Otsusega nr 1-1/05 algatati Palupera
puurkaevu maa-ala detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on maa-ala sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala
suurus on 674 m². Detailplaneeringu
koostamise korraldajaks määrata Palupera vallavalitsus. Samas tunnistati
kehtetuks vallavolikogu otsus nr.13
(25.04.02) «Palupera puurkaevu maa-ala
detailplaneeringu algatamine» ja määrus
nr 1-1/22 (14.10.03) «Palupera puurkaevu
maa-ala detailplaneeringu kehtestami-

ne», kuna munitsipaliseerimismenetluse
käigus selgus, et detailplaneeringuga
kehtestati maa-alale väär sihtotstarve.
Avalik arutleu planeeringu lähteseisukohtade tutvustamiseks toimub vallamajas 8.
veebruaril kell 10.

Palupera vallavalitsuses
• Otsustati anda ühekordset toetust
kahele majanduslikult raskes olukorras
olevale perekonnale.
• Kinnitati Tüki 38 talust võõrandatud
vara maksumus ja määrati kompensatsioon.
• Määrati hooldajad kahele raske puudega inimesele.
• Moodustati komisjon Palupera põhikooli renoveerimistööde läbiviimiseks.
• Kinnitati Lustimäe maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohad ja esitati
need järgnevale vallavolikogu istungile
detailplaneeringu algatamiseks.
• Määrati teenindusmaa suurus (4286
m²) ja piirid ehitise Hellenurme mõisahoone juurde. Teenindusmaa suurus
ja piirid kooskõlastatakse järgnevalt
maa-ametiga.
• Määrati teenindusmaa suurus (3498
m²) ja piirid ehitise Vallamaja juurde.
Teenindusmaa suurus ja piirid kooskõlastatakse järgnevalt maa-ametiga.
• Kõigi avalikustamisele kuuluvate materjalidega saab tutvuda valla raamatukogudes ja vallavalitsuses.
TEADE: Valla maakorraldaja Tõnu
Kukk viibib puhkusel 20. jaanuarist 4.
veebruarini.

Otepää vallavolikogus
• Võeti vastu Tennisevälja 1, Tartu
mnt-Lipuväljak-Valga mnt kvartali ja
Tartu mnt 4 detailplaneeringud.
• Kinnitati Virulombi 15 kinnistu
enampakkumise tulemused.
• Menetleti 2005. a eelarvet.

Otepää vallavalitsuses
• Algatati järgmiste kinnistute detailplaneeringud: Paju tn 12 ja 12 a.
• Väljastati kasutusload: Jüri Kullile kuuluvale majandushoonele; Elmo
Parikule kuuluvale elamule ja aiamajale; OÜle Jaotusvõrk Säre 10/0,4 kV
alajaamale ja kaabelliinile Vidrike külas;
OÜle Otepää Lihatööstus Edgar kuuluvale valmistoodangu pakkimiskorpusele Vana-Otepääl.
• Väljastati ehitusload: UPM Kymmene
Otepää ASile administratiivhoone ja
sööklahoone täielikuks lammutamiseks;
OÜle Jaotusvõrk Aino Paul talu liitu-

misühenduse ehituseks ja Pille Lehese
suvila liitumisõhenduse ehituseks.
• Väljastati projekteerimistingimused:
Indrek Teppole elamu ja abihoonete
ehitusprojektide koostamiseks; OÜle
Jaotusvõrk Uuve Kiho liitumisühenduse ehitusprojekti koostamiseks.
• Tagastati õigusvastaselt võõrandatud
maa Enno Kahri, Mai Kahri, Gerli
Kahri, Meelis Kahri ja Merilyn Kahri
kaasomandisse.
• Määrati hooldajad kolmele valla
elanikule.
• Otsustati määrata õigusvastaselt
võõrandatud maa eest kompensatsiooni
Vello Pettile.
• Kinnitati kaevetööde loa vorm.

Puka vallavalitsuses
• Otsutati maksta toimetulekutoetust
detsembris 24 taotlejale.
• Otsustati maksta matusetoetust 1000
krooni ulatuses ja sünnitoetust 1000 kr
ulatuses.
• Seoses küttehindade tõusuga suurendati fekaaliveo teenuse hinda 50 krooni
võrra, s.o ühe püti väljaveo eest tuleb 1.
jaanuarist 2005 tasuda 150 krooni.
• Toetati majanduslikult raskes olukorras olevaid abivajajaid kokku 1527
krooni ulatuses.
• Hooldajad määrati kahele sügava ja
raske puudega inimesele.
• Anti nõusolek maa ostueesõigusega
erastamiseks: Leo Libovile Meegaste
külas Sikkamäe maaüksus 14,27 ha;
Pauline Slogile Põru külas Allikmäe
maaüksus 33,12 ha.
• Anti nõusolek metsamaa 3 mt katastriüksuse jagamiseks: 3 mt sihtotstarbega
maatulundusmaa ja Mürgi sihtotstarbega maatulundusmaa.
• Algatati detailplaneering Puka alevikus
Kesk tänaval asuvale maaüksusele katastritunnusega 60803:001:1570 ja sellega
piirnevale vabale maale.
• Väljastati kirjalik nõusolek Tiit Randile majandushoone ehitamiseks.
• Määrati Kroonijärve maaüksuse (veekogualune ja seda teenindav maa) suuruseks 4,32 ha; Puka rahvamaja ja kuuri
aluse ja neid teenindava maa suuruseks
6752 m2, Puka spordiväljaku aluseks
maaks 28123 m2.
• Puka keskkoolis moodustati kaks
seitsmendat klassi – 7.a ja 7.b.
• Puka vallavolikogu istungil 25.
jaanuaril arutati Puka valla 2005. aasta
eelarvet.

Kaasaegne infotehnoloogia annab koolile edumaa
Uus aastanumber tõi rõõmu Pühajärve kooli õpilastele, sest arvutiklassi vanad arvutid olid asendatud
uutega. Seni kasutusel olnud 5-7
aasta vanused arvutid olid nii moraalselt kui füüsiliselt aegunud, ei
võimaldanud õppetööd kaasaegsel
tasemel jätkata ja vajasid väljavahetamist. Teadagi ei võimalda tavalise
põhikooli eelarve soetada korraga
klassitäit uusi arvuteid.
Tänu IT-spetsialisti töölerakendamisele tekkis võimalus otsida
usaldusväärset partnerit, kes leiaks
parima lahenduse arvutite uuendamiseks. Head nõu andis ja sobiva
lahenduse arvutite ja tarkvara
rentimiseks pakkus Elioni esindaja
Ain Kruusmaa. Nii kooli IT-juht
Vaiko Soo kui arvutiõpetaja Peeter
Kangur pidasid pakkumist sobivaks.
Oma heakskiidu andsid ka valla
IT-spetsialist Toomas Vahrušev ja
vallavanem Aivar Nigol.
Elion tagab koostöös tootjaga kõigile arvutitele 3aastase kohapealse
garantiihoolduse ja rendiperioodi

lõppedes on koolil võimalus arvutid
soodushinnaga välja osta või paluda
need vahetada uute vastu järgnevaks perioodiks.
Tundub, et seni praktiseeritud
autode kasutusrendi kõrval hakkab
populaarsust koguma ka IT-vahendite rentimine. Ja sellest võib ka aru
saada, sest arvutid on ju üsna kiirelt
vananev kaup. Koolile on oluline, et
õpetaja ja õpilane saaks kasutada
kaasaegset infotehnoloogiat igapäevases õppetöös. Kuna meie õpilased
jätkavad haridusteed erinevates
gümnaasiumides ja kutsehariduskeskustes, siis on meie ülesanne
anda neile parimad teadmised igas
ainevaldkonnas, et nad suudaksid
toime tulla ja konkureerida reaalsetes tingimustes. Üleüldine arvamus,
et raha on vähe ja võimalusi pole, ei
pea alati paika. Tihti on need inimesed, kes aitavad leida lahenduse ja
tahavad teha koostööd, lausa sinu
kõrval.
MIIA PALLASE,
Pühajärve kooli direktor

Suvel toimub
VihtisVänlek
Tänavu suvel 28. juunist 3. juulini toimuvad Vihtis VÄNLEK 2005 üritused, kuhu
oodatakse ka kõiki otepäälasi, kes sooviksid
pidustustel osaleda.
Traditsiooniliselt pakutakse ekskursioone
kohalikesse kultuuripaikadesse ja Helsingisse, kontserte ning mitmeid üritusi.
Otepäälastel oleks hea võimalus külastada
oma peretuttavaid ja samas saada osa mitmekülgsest kultuuriprogrammist.
Vihti Eesti Sõprade Seltsi toel on ürituse
osavõtumaks otepäälastele 60 eurot. Selle sees
on majutus koolis, toitlustamine, osalemine
üritustel. Vallavalitsus püüab omalt poolt
kultuurikollektiive toetada sõidu maksumuse
osalise kompenseerimisega. Palume kõikidel
kultuurikollektiividel ning üksikisikutel teatada oma kindlast osavõtusoovist hiljemalt
10. veebruariks Otepää kultuurikeskuse
juhatajale Margus Möllile või vallavalitsuse
sotsiaal- ja haridusteenistusele. Nii varajane
registreerimine on vajalik põhjusel, et Soome
pool taotleb Põhjamaade Ministrite Nõukogu
projektist stipendiumi, millega katta osaliselt
Vihti-sõidu transpordi maksumus.
Info telefonil 765 5382 või 5805 3775
Piret Pensa

Teadmiseks Pähklikese
lapsevanemale
Aasta 2005 on täie hoo ja argiste tegemistega
käima lükatud. Pähklikese lasteaias kulmineerusid õppeaasta esimese poole tegemised jõululaadaga, mille käigus koguti 3000 krooni. See
summa läheb mänguväljaku parendamiseks.
Uuel aastal on Pähklikeses toimunud mõned
muudatused: nagu juba oktoobrikuust teada oli,
tõusis alates 1. jaanuarist toidupäeva maksumus
14 kroonilt 15 kroonile.
Toidult mahaarvamise kohta on alates sügisest 2004 kehtinud reegel, et lapse saab toidult
maha arvata teatamisele järgnevast päevast.
Seoses sellega tekkis aga palju segadust, mille
vältimiseks otsustasime kehtestada ka kellaaja,
milleni saab järgmisel päeval toidult maha võtta.
Selleks kellaajaks on 16. Kui lapsevanem on
meid informeerinud lapse puuduma jäämisest
enne kella 16, võetakse tema laps toidult maha
järgmisest päevast alates. Kui seda tehakse
peale 16, siis arvatakse laps toidult maha alates
teisest tööpäevast, nagu näeb ette ka Otepää
valla lasteasutuste toitlustamise ja lapsevanemate osalustasu maksmise kord (Otepää vallavalitsuse korraldus nr 172, 27.02. 2001) ning
lasteaia Pähklike kodukord. Sellisel otsusel
on ka oma kindel põhjus. Nimelt kaalutakse
järgmise päeva toidu valmistamiseks kuluvad
ained kell 16 kokale valmis. Koka tööpäev algab
kell 5 hommikul.
Veel küsimusest, mis arusaamatusi on põhjustanud. See on seotud lapse hommiku- ja/või
õhtusöögi arvel olemisega. Vastavalt lasteaia
Pähklike kodukorrale, millega lapsevanem
saab rühmas tutvuda, tuleb lapsevanemal lapse
hommiku- ja/või õhtusöögilt maha arvamiseks
esitada avaldus. Avalduse saab esitada juhul,
kui laps ei söö hommiku- ja/või õhtusööki pikema perioodi vältel (vähemalt 1 nädal). Avaldus
tuleb esitada 7 päeva enne selle jõustumist.
Kui avalduses ei määratleta selle kehtivuse
perioodi, loetakse see kehtivaks terve õppeaasta
vältel. Juhul kui otsustate lapse vahepeal arvata
hommiku- või õhtusöögi arvele, tuleb ka selleks
esitada avaldus. Ülejäänud juhtudel on laps
arvel ning lapse peale hommikusööki lasteaeda
toomine või enne õhtusööki äraviimine on vanema enda vastutus.
Selline kindel reglementeeritus aitab luua
korrektsuse asjaajamises ning lahkarvamuste
korral on olemas dokument, millele toetuda.
Täiendavat infot saab telefonil 765 5363, meiliaadressil pille.villems@otepaa.ee või lasteaias kohapeal. Juhataja vastuvõtuaeg on esmaspäeval
kell 16.15 – 18.
PILLE VILLEMS,
lasteaia Pähklike juhataja
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MK-etapi ajal kasutati
turismiinfoboksi aktiivselt

IS murdmaasuusatamise MK etapi
pealtvaatajate ning
Otepääl viibivate külaliste
paremaks turismialaseks
teenindamiseks oli lisaks
raekojas asuvale turismiinfokeskusele sel aastal
Karupesa hotellis avatud
ajutine turismiinfopunkt.
Samas oli avatud ka erinäitus «MK viiendat korda
Otepääl».
Huvilistel oli võimalik
kohapeal tutvuda näitusega, mis tutvustas MK-etapi arengut läbi viie aasta.
Väljapanekute hulgas olid
rajaskeemid, fotod võitjatest, huvitavamad artiklid MK-etapil osalenud
sportlastest, võistluste atribuutika
ja autasud ning numbrivestid läbi
aastate. Näitust kureerisid MK-etapi
korraldajad ja Otepää suusamuuseum.
Infopunktist said külastajad neid
huvitavat turismiinformatsiooni
kogu Eesti huviväärsuste kohta
ning eesti- ja inglisekeelseid infobuklette. Müügil olid erinevad turismitrükised ning Otepää suveniirid.
Täiendav turismiinfopunkt Karupesa
hotellis sündis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Turismiarenduskeskuse koostöös võistluste
korraldajate, Karupesa hotelli ning
Otepää vallavalitsusega. Infokiosk
oli avatud neljapäevast pühapäevani kell 9-22. Informatsiooni jagasid
EAS Turismiarenduskeskuse info-

konsultandid Otepää, Valga ja Paide
infokeskustest (fotol). Neljapäevast
reedeni külastas infopunkti ja näitust
ligi 400 inimest, neist eestlasi oli 2/3,
ülejäänud külastajad olid sakslased, itaallased, rootslased, lätlased,
soomlased, ukrainlased, jaapanlased, šveitslased. Paljud sportlased
kasutasid võimalust osta koju Eesti
suveniire, sealhulgas Welcome to
Estonia sümboolikaga.
Asukoht Karupesa hotellis, võistluspaiga vahetus läheduses, võimaldas pakkuda informatsiooni ka neile
Otepää külalistele, kes ei ostnud
pääset võistlustele. Ärajäänud võistluspäeval sai infopunktis lisaks operatiivinfole ka varju tormituulte eest.
Kiirküsitluste parimatele vastajatele
jagati väikseid auhindu, mille olid
välja pannud turismiinfokeskused
ja turismiarenduskeskus. Kohapeal

Hea inimene!

demonstreeriti ka Eestit tutvustavat vaatefilmi «Eesti 24h».
Esimest korda oli Eesti turismiinfotelk avatud MKvõistluste
territooriumil eelmisel aastal.
Siis külastas infotelki ligi 1000
külastajat.
Otepää turismiinfokeskus
raekoja hoones oli suurvõistlustega seoses avatud pikendatud
tööajaga. Turismiinfokeskuses
suurenes päringute arv tänu
MK etapile juba alates detsembri algusest. Tänu aktiivsetele
ettevõtjatele, kes teavitasid
meid vabadest majutuskohtadest, saime operatiivselt edastada seda infot huvilistele.
Hilinenud broneerijad leidsid seetõttu vabad kohad isegi laupäeva
hommikul. Talvepealinna projekti
raames kestab ka koostöö raadiokanaliga SkyPlus, kellele edastame
esmaspäevast reedeni igal hommikul
aktuaalset lumeinfot ja toimivaid taliatraktsioone. Lisaks majutusinfole
on see teine suur valdkond, millest
külastust planeerivad või juba siin
viibivad turistid huvituvad. Interneti
kasutajad saavad seda teavet aadressilt www.otepaa.ee
Uued suurüritused Otepääl on
tulekul – ootame ettevõtjatelt sama
aktiivset koostööd, et omalt poolt paremini ja asjatundlikumalt teavitada
siis saabuvaid turiste.
MARE RAID,
infokonsultant
Ettevõtluse Arendamise SA
Otepää Turismiinfokeskus

Eesti riik algab eesti inimesest
ja kõrgeima riigivõimu kandja
on rahvas.
Tule 1.veebruaril meie riigi
ja Valgamaa arengus kaasa
rääkima!
Kell 17.30 kohtuvad Otepää spordihoones aadrsssil
Koolitare 5 Otepää linna inimestega keskkonnaminister
Villu Reiljan ning Riigikogu liikmed: sotsiaalkomisjoni
esimees Mai Treial, keskkonnakomisjoni aseesimees
Jüri Saar ja maaelukomisjoni liige Mati Kepp ning
Eestimaa Rahvaliidu peasekretär Lea Kiivit.
Kell 17 kohtuvad Pukas Aianduse ja Mesindususe
Seltsi majas inimestega põllumajandusminister Ester
Tuiksoo ja Riigikogu liikmed: rahanduskomisjoni aseesimees Vello Tafenau ja väliskomisjoni liige Janno
Reiljan ning Eestimaa Rahvaliidu volikogu aseesimees
Karel Rüütli.

Kohtumine Eestimaa Rahvaliidu esindajatega
1.veebruaril Nõuni kultuurimajas kell 13.30-16.00
kohtumine Eestimaa Rahvaliidu esindajatega:
• Põllumajandusminister Ester Tuiksoo
• Riigikogu liige Mati Kepp
• Riigikogu liige Mai Treial
• Riigikogu liige, rahanduskomisjoni aseesimees
Vello Tafenau
• Põllumajandusministri nõunik Triin Uibo
• ER fraktsiooni nõunik Liis Pöör.
Palupera valla piires liigub ka buss: 13 Atra-Palupera-Hellenurme-Päidla-Nõuni. Kõik asjast huvitatud
oodatud vestlusringi, mis haakuvad eelpool mainitud
isikute tegevusaladega (nt.puuetega inimene, pension,
põllumajandus, kohaliku omavalitsuse finantseerimine
jpm.)

Südamlik kaastune Ülo Aartile õe
ja Arno Märsile ema

MAIE MÄRSI

surma puhul.
Veera, Jaan, Mirje, Alide.

IN MEMORIAM

LINDA SISKA

08.XI 1919 – 18.XII 2004

LINDA SAARMANN
LAINE VIJARD
14.III 1937 – 25.XII 2004

Kauaaegne õpetaja ja kolleeg Laine Vijard lahkus
meie seast esimesel jõulupühal. Meile, kes me tundsime temast kiirguvat elurõõmu ja sõbralikkust olgu
koolitöös või koduaias, oli see minek ülekohtuselt
enneaegne.
Koolimured-rõõmud olid Laine mõtetes ja tegudes
alati esikohal. Tema abivalmidus, lahkus, optimism
ja töövõime olid erakordsed. Laine Vijardit peavad oma õpetajaks mitmed klassitäied õpilasi nii
Koorastes kui Otepääl. Aastaid juhtis ta õppetööd
ja klassivälist tegevust TSIKi Otepää filiaalis ja
Otepää keskkoolis. Laine Vijardit hindavad õpilased
nõudliku, kuid samas mõistva ja toetava õpetajana.
Pensionipõlveski jätkas Laine õpetajatööd, nii algklassides asendajana kui koduõppe õpilast aidates.
Raske haigus ei suutnud sundida Lainet haigevoodisse, ta jätkas lauluharjutustel käimist, töötas innukalt koduaias, tegi käsitööd ning oli hell ja hoolitsev
abikaasa, ema, vanaema. Raviprotseduuridel käieski
helistas, tundis muret, kuidas tema õpilane toime
tuleb, ja kiirustas tööle tagasi. Imetlesime tema
elujanu ja korrektsust, oskust jääda rahulikuks ja
lahkeks igas olukorras. Laine heatahtlik naeratus ja
sõbralik õlalepatsutus muutis sageli nii õpilaste kui
kolleegide päeva päikesepaistelisemaks.
Laine Vijard oli viljakas õpetaja, rõõmsameelne
sõber ja abivalmis kaaslane – nõnda jääb mälestus
temast meie südamesse.
Austuse ja armastusega
kolleegid ja sõbrad Otepää gümnaasiumist

15.XII 1922 – 26.XII 2004

HILDA MÄLLO

16. III 1918 – 26. XII 2004

IVAR SAVISAAR
06. XII 1938 – 5.I 2005

ELFRIEDE UUSTALO

Mälestame kauaaegset kaastöötajat

MAIE MÄRSSI

Südamlik kaastunne Tarmole.
Töökaaslased ja kasvandikud endisest
Otepää sovhoosi lastepäevakodust
Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Oled alati meeles ja mõtetes,
elad edasi omaste seas.

ANDO JAANISTE
31. XII 1922 - 27. I 1995

25.X 1923 – 18. I 2005

10. surma-aastapäeval mälestavad
omaksed

ENDLA TERVE

Iga lahkumine on raske
iga teelesaatmine kurb...

24. IV 1917- 4. I 2005

MAIE MÄRSS
23. I 1952 - 6. I 2005

LEOPOLD KADE
2. V 1923 - 9. I 2005

ILME HALJAND

Mälestame endist töökaaslast

SVETLANA TEDERIT

1. I 1942 - 23. XII 2004
Südamlik kaastunne abikaasale ja lastele
peredega.
Milvi, Salme ja Auli.

05.06.1934-16.01.2005

Sügav kaastunne Astrid Tederile perega
kalli ema, vanaema, ämma

TIIU ARUND

SVETLANA TEDERI

11.03.1940-16.01.2005
Sa olid nagu päikene
ja paistsid südame ja kadusid kui päikene
öö musta hõlmasse.

Südamlik kaastunne lastele peredega
kalli õe ja tädi

ÕIE MOROSI
surma puhul

Mälestavad sügavas leinas Helju
ja Tiiu perega.

surma puhul.

Lipuväljak 20 naabrid.
On hinges värelemas tühjus ja süda valust hell.
Sind igatseb, ta trotsib mõistmast veel,
et läksid teed, kust tagasi ei tulda...

Mälestavad kallist abikaasat ja isa

AKSEL SISASKIT

15.VI 1926 - 20.I 2004
tema 1. surma-aastapäeval.
Lesk ja pojad peredega.

HILDA BEITELIS
9. XII 1929 - 30. XII 2004

Mälestame endist kauaaegset töötajat ja
avaldame siirast kaastunnet abikaasale,
pojale ja kasupojale.
Kaubandustöötajate a/ü ja endised töökaaslased kooperatiivist.
Südamlik kaastunne Katile kalli vanaema

HILDA BEITELISE
surma puhul.

Töökaaslased.
Südamlik kaastunne Aivarile perega ema,
ämma ja vanaema

LEIDA VAAGERTI
surma puhul.

KÜ Kannistiku 4 elanikud.
Avaldame kaastunnet Aarne ja Kersti
Steinbachile isa ja äia surma puhul.
Janis, Arvo ja Lea peredega.
Siiras kaatunne Meinardile ja
laste perele
abikaasa, ema ja vanaema surma puhul.
Perekonnad A. Tämm, V. Kuus, A. Kalev,
A. Vaks, J. Vaks, Heljo, Hilja ning Mati
Südamlik kaastunne
Raunole perega kalli

EMA

kaotuse puhul.
Hepp ja Aivar

JOHANNES KAHR
3. XI 1918 - 26. XII 2004

Avaldame kaastunnet lastele
ja lastelastele.
Mälestavad Tartu vabadusvõitlejad,
Otepää piirkonna mehed.

8

27. jaanuar 2005

Pühapäeval, 6. veebruaril
KESKTALVINE PIDU
ansambel

White Label

DJ G.Johanson
Sissepääs 50.-

PUKSIIRABI
KÄIVITUSABI
Veoteenus
(2,5 t)

tel 525 5545

ReeDe Villa ILUSALONG
Pühajärve tee 3

AVATUD: T – R 9 -18 • L 9 -14
JUUKSUR / KOSMEETIK /

24h

PEDIKÜÜR / MANIKÜÜR / KÜÜNETEHNIK /
LAAVAKIVIMASSAAŽ / ÜLDMASSAAŽ /
SOLAARIUM / KREEMIPOOD

Info ja aegade tellimine tel 766 3606
Ostame kasvavat
metsa, metsamaad
ja raieõigust

hind kuni 120 000 kr hektar,
(läbi raiutud ja hüpoteegiga)
• Ettemaksu võimalus
• Maamõõtmine
• Nõustamine
• Ostame vanu taluhooneid

Tel 489 4055, 510 3173, 511 0415, 517 9566
Faks 633 5576. Aadress: Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

MÜÜA

elamukrundid
Otepää aedlinnas
Sulaojal

TÖÖ
Otepää vallavalitsus
võtab tööle
TEHNILISE
SEKRETÄRI

www.otepaamaja.ee
Tel 505 5545

teenistustähtajaga kuni 31.07.2006

Anni Butiigis
MÜÜGIL
SEEMNED
avatud:
E-R
10-18
L
10-16
tel 765 5423

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

ning
HEAKORRA- ja MAJANDUSSPETSIALISTI

TÖÖ
Pühajärve puhkekeskus
pakub tööd
BAARMANILE
ja
TOATEENIJALE
Info tel 522 6234

Müügil uued saemudelid.
Tule ja tutvu!

TÖÖ

CV ja haridust tõendava
dokumendi koopia palume
saata hiljemalt 31. jaanuariks aadressil: Lipuväljak 13,
67405 Otepää.

Estonian Log Houses OÜ
kuulutab konkursi
käsitöö palkmaja

Ümbrikule lisada märksõna
kas «Sekretär» või «Heakord».

CV saata Nõuni sjk 67501

TÖÖ

SUUR MOOTORSAAGEDE
ALLAHINDLUS

VANEMMEISTRI
ametikohale.

Info tel 518 6818

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

Valga põik 3
Otepää

TÖÖ

Otepää kiirabi pakub tööd AUTOJUHILE,
kes oleks valmis õppima parameedikute kursustel autojuht-parameedikuks.
Vajalik: keskharidus, C- või B-kategooria juhiload, hea
füüsiline vorm, valmidus töötada öövalvetes,
hea pingetaluvus
Lisaks pakume tööd naisterahvale
kiirabibrigaadis PARAMEEDIKUNA
Väljaõpe Tartu kiirabis algab 14. veebruaril
Huvi korral võtta ühendust tel 520 1949

Vajatakse kogemustega
autojuhti korraliku metsaveoauto peale. Pidev töö.
Tel 508 8200.

Firma Nikpo teeb katlamaju, keskküttesüsteeme
ja tehnikatöid. Garantii.
Tel 506 8509.

Müüa kuivi kase kamina puid 60 l kottides.
Tel 5341 5131.

Korstnapühkimine, ahjude, pliitide remont. Litsents
olemas. Tel 5345 9609.

Üürile anda eramajas
2toaline ahiküttega korter (dušš). Tel 5648 9230.

Anda üürile 3toalise korteri 2 tuba. Tel 515 7033
(tööpäeviti).

Müüa kase küttepindu.
Tel 515 7019.

Välja üürida 3toal ja 2toal
korterid. Tel 5805 3751.

Ostan maamaja Otepää
vallas. Tel 5569 6404.

Rahvusvahelise kasiinoketi Play-In esindus kuulutab välja
konkursi
KLIENDITEENINDAJA LEIDMISEKS
OTEPÄÄ PLAY-IN KASIINOSSE
• EELDAME:

keskharidust, tehnilist taipu, täpsust, korrektsust,
KOHUSETUNDLIKKUST, AUSUST, VANUST ÜLE 21 a.
Sooviavaldus koos CVga esitada hiljemalt 31.jaanuariks 2005.a. aadressile:
PLAY-IN CASINO GROUP AS
Lipuväljak 4
Otepää
otepaa@playin.ee

Avatud uus second hand kauplus

KATTI KAMBER
Munamäe 8 (vana saun)
Pühajärve puhkekeskuses

UUS SOLAARIUM
Tule ja proovi!

tel 766 5555

E-R
L
P

9-16
9-14
kinni

