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Otepää, 
Palupera 
ja Puka 
valla ajaleht

Otepää sai taas pealinnaks
Talvepealinna avatseremoonial 16. detsembril 

linna keskväljakul andis Tallinna linnavalitsus  
pealinnastaatuse juba üheksandat korda Otepää-
le. Tähtsat sündmust olid tunnistamas ka suve-
pealinna Pärnu esindus ja kevadpealinna Türi 
delegatsioon, kes märtsis Otepää käest võimu üle 
võtab. Avamisel pakuti rahvale suppi ja teed ning 
noortekeskus korraldas Otepää ettevõtete auhin-
dadest rikkaliku loterii.

17. detsembril pakkus kultuurikeskuses rahvale 
hingekosutust Silvi Vraidi ja Alar Haagi kontsert, 
klaveril saatis Jaak Jürisson. 

Tänusõnad talvepealinna avapäevade suurtoeta-
jatele: ööklubi ComeBack, raadio SkyPlus ja Eesti 
Kultuurkapital.

Austatud otepäälased, 
Otepää Teataja lugejad!
Vana aasta on möödumas, uus 

tulemas. On aeg võtta kokku 
möödunu ja toimunu ning suu-
nata pilk tulevikku. 2005. aastal 
toimusid Otepää elus suured 
muudatused. Toimusid kohalikud 
valimised. Vana võimuliit lagunes 
ja sündis uus.

Otepää rahvas ootas muudatusi. 
Muudatused tulid, uued tegijad 
on paigas. Tahtmatult on ootus-
ärevus suur. Ja küsimus huulil, 
mis on tulemas? 

Kõigepealt soovingi otepää-
lastele ja meie sõpradele ning 

külalistele rahulikke jõule ja ilusat ning rõõmsat 
aasta lõppu!

Uueks aastaks edu ja jõudu oma parimate soovi-
de elluviimiseks. Otepää vallavalitsuses toimuvad 
struktuursed muutused. Kuna juba ligemale kaks 
aastat oleme Euroopa Liidus, siis ka Otepää peab 
hakkama elama euroopalikult, tuginedes euroopa-
likele püsiväärtustele – demokraatiale, tolerantsu-
sele, vastastikusele hoolivusele, vabadusele.

Otepääl ja tema lähiümbrusel on suur potent-
siaal saada Baltikumi ja Ida-Euroopa edukamaks 
turismi, spordi ja vaba aja veetmise paigaks. 
Otepääle on vaja investeeringuid, uusi töökohti 
ja eeskujulikku teenindust. Kõige sellega me te-
geleme, sest siis tuleb ka õnn, rõõm ning jõukus 
majja.

Veel kord soovin nii enda kui oma mõttekaaslas-
te poolt otepäälastele rahu südamesse, stabiilsust 
elus ja jõukust majja nii tulevaks aastaks kui 
kogu eluks.

Oleviku käsi hoiab peos
minevikku mitmeharulist,
valgust valitseb,
mis veel on eos...

  Doris Kareva

Vallavanemate jõulutervitused

Aasta on lõppemas. Otepää 
jaoks oli see suurte muutuste 
aasta: toimus oluline võimu-
vahetus ning vastne valitsus 
seab uusi eesmärke ja otsib 
teid, vahendeid ja isikuid 
nende elluviimiseks. Muutus-
te teelahkmel on ka Otepää 
Teataja.

Lehe uuestisünd pärast Aili 
Miksi lõpetamist toimus 1997. 
aastal. Toona alustanud 4liik-
meline toimetus (Meelis Naudi, 
Ain Kruusmaa, Kirsti Lambot, 
Ave Kruusmaa) oli tol ajal aja-
kirjandusmaastikul veel lap-
sekingades. Ajapikku tekkisid 
kogemused, suurenes teadlikkus 
ning kujunes ühine visioon. Kaks 
aastat andsime lehte välja kaks 
korda kuus, siis vähenes toime-

tuse koosseis, optimeeriti kulu-
sid ning tõdeti koos vallajuhti-
dega, et olulist infot üle nädala 
ilmutamiseks ka ei jagu. 1997. 
aastast on ilmavalgust näinud 
125 lehenumbrit.

Üheksa aastaga oleme üles 
ehitanud toimiva üksuse, seda 
vedanud ning tunneme, et on 
saabunud aeg oravarattalt maha 
astuda. Tunnistame, et taolisi 
mõtteid oleme mõlgutanud juba 
rohkem kui aasta. Olgu põhjuseks 
siis teatud tüdimus, koormuse 
kasv põhitöökohal või miski muu, 
polegi nii oluline. Üheksa aastat 
on pikk aeg ja ka kohalik info-
kandja vajab muutusi.

Seniste tööaastate jooksul ole-
me ajalehe tegemisel väärtusta-
nud korrektset keelekasutust, 

mõtteselgust, faktitäpsust, hea-
dest ajakirjandustavadest ja 
antud lubadustest kinnipidamist. 
Pole me lugenud ei töö- ega öö-
tunde ja leht on alati lubatud 
tähtajaks ilmunud, vaatamata 
arvuti- või tarkvaraprobleemi-
dele, eelmise trükikoja vanade 
masinate ülesütlemisele, äärmus-
likele teeoludele või hilinenud 
infomaterjalile.

Kuna üleriigiline meedia või-
mendab tihtilugu negatiivseid 
uudiseid, oleme selle tasakaa-
lustamiseks püüdnud esile tuua 
pigem positiivset. Siiski pole 
me maha vaikinud ka laiemat 
kõlapinda omavaid kohalikke 
probleeme, tuues need lugejateni 
toimetusele kättesaadava fakti-
materjali alusel.

Tunnistame põhjendatud kriitika 
vajalikkust nii iseendi, valitsejate 
kui piirkonna elanike ja ettevõtete 
aadressil. Anonüümkirju, laimu ja 
kontrollimatuid fakte pole me põhi-
mõtteliselt avaldanud. Viimastel aas-
tatel Eestis nii levinud ärapanemine 
pole olnud meie stiil. Erinevateks 
seisukohtadeks ja arvamusteks on 
Otepää Teataja olnud aga alati ava-
tud. Paraku on arvamuseavaldajaid 
läbi aastate olnud küllaltki vähe.

Uuel vallavõimul on plaanis muuta 
OT kaks korda kuus ilmuvaks rah-
valeheks, mida iganes see siis ka ei 
tähendaks. Samas ei ole vallaeelar-
ves täiendavateks kulutusteks raha 
planeeritud. Mõte on edasimõtlemist 
väärt ja OT saab kindlasti huvitava-
maks, kui leht leiab oma põhikohaga 
reporteri.

Oleme lehte tehes aastate jook-
sul saanud nii häid kui halbu ko-
gemusi, teeninud oma tegemiste 
aadressil nii heakskiitu kui hal-
vakspanu, õppinud tundma eri-
nevaid inimesi ja nende käitumist 
kõikvõimalikes situatsioonides. 
Kõik see on olnud hetketi päris 
raske, kuid samas huvitav ja 
arendav. Täname kõige selle eest 
koostööpartnereid ning soovime 
jätkajaile jõudu ja edu. 

AVE KRUUSMAA, 
AIN KRUUSMAA, 
KIRSTI LAMBOT

Üheksa aastat lehevankrit vedanud 
toimetus paneb punkti

tulemas. On aeg võtta kokku 
möödunu ja toimunu ning suu-
nata pilk tulevikku. 2005. aastal 
toimusid Otepää elus suured 
muudatused. Toimusid kohalikud 
valimised. Vana võimuliit lagunes 
ja sündis uus.

Muudatused tulid, uued tegijad 
on paigas. Tahtmatult on ootus-

Soovin teile ilusat ja lumist jõuluaega, edukat ning 
õnnelikku uut aastat! Kohtumiseni 31. detsembril kell 
24 meie valla jõulukuuse all, et saluudivalgel ära saata 
vana ja vastu võtta uus, 2006. aasta.

Kell tasa tornist 
kesköötundi teatab,
mustmiljon tähte 
särama siis lööb.
Sa seisata, 
aeg korraks peata
ja tunne südames, 
et käes on jõuluöö.
Sa süüta oma käega 
kuusel küünlad
ning usu homsesse – 
kõik päevad õnne täis.
Hetk minevikust 
proovi kinni püüda,
mis sulle õnne tõi 
või kaunis näis.

Heikki Kadaja,
Puka vallavanem 

2006. aasta algusega seoses kutsu-
vad Palupera vallavolikogu esimees 
ja vallavanem rahvast vallamaja 
juurde mõisapargi territooriumil 
kasvava põlise ehitud kuuse alla kell 
00.30, kus saame üksteist õnnitleda. 
Naudime koos  2-3 minuti pikkust 
ilutulestikku. Ilutulestik süüdatakse 
vallavolikogu liikmete poolt ka Nõuni 
kultuurimaja juures.

Mõelgem jõuluajal ikka rohkem sel-
lele, mis meil on, ja harvem sellele, mis 
meil puudub. Uueks aastaks pole mõtet 
kõike ette planeerida, sest mida täpse-
malt sa seda üritad, seda rohkem häirib 
sind juhuslikkus. Ja kõik mis juhtub, 
juhtub mingil põhjusel nagunii....

Kallis Palupera valla rahvas! Kaunist jõululaupäeva teile oma 
kallite inimeste keskel, rahulikke jõulupühi ja aastavahetust 
ning tegusat, truud koeraaastat!

Terje Korss,
Palupera vallavanem 

ja vallavanem rahvast vallamaja 
juurde mõisapargi territooriumil 

Jaanus Raidal,
Otepää vallavanem 
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Trükk:Lipuväljak 13, 67405 Otepää 

766 4818  
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Aadress:
Telefon:
e-mail:

Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Mõned päevad tagasi tõmmati 
joon alla struktuurifondide ette-
valmistamise fondist rahastata-
vale projektile «Ettevalmistustööd 
Otepää piirkonna katlamajade ja 
kaugküttevõrgustiku arendami-
seks». 2. detsembril korraldati Ka-
rupesa hotelli konverentsisaalis lõ-
puseminar, kus projektimeeskond 
tutvustas huvilistele 10kuulise 
töö tulemusena valminud «Otepää 
valla energeetika arengukava» ja 
mitmeid tööprojekte.

Projekti raames rahastati kesk-
katlamaja hakkelao projekteeri-
mist, mis oli eelduseks nimetatud 
objekti finantseerimistaotluseks 
KOIT kava meetmest 4.6.1. Et 
tegevus on olnud viljakas, annab 
tunnistust peagi valmiv hakkeladu 
katlamaja läheduses.

Arengukava koostaja Energia-
säästubüroo osaühingust tegi 
kindlaks, et enamus meie valla 
kaugküttetrasse on rajatud enam 
kui kolmkümmend aastat tagasi. 
On jõudnud kätte aeg rekonstruee-
rimistöödeks. Esimeses etapis ot-
sustati tellida Munamäe-Tehvandi 
tänavate korterelamute küttetras-
side ja kambrite rekonstrueerimi-
ne, gümnaasiumikompleksi uus 
ühendus katlamajaga ning lasteaia 
Pähklike soojustrassi rekonstruee-
rimise dokumentatsioon. Nimeta-
tud ehitusprojektid on käesolevaks 
ajaks ka valminud. Koostatud 
dokumentatsioon on aluseks valla 
energiaobjektide ehituse rahas-
tamisel ja taotluste esitamisel 
Euroopa struktuurifondidele.

Järgmises etapis on vaja leida 
vahendeid, et asuda lahendama 
Keskuse kortermajade soojus-
varustuse kaasajastamist ning 
alajaama asumi ühendamist kaug-
küttevõrku.

Loodetavasti võtab Otepää val-
la uus juhtkond soojamajanduse 

arendamisel aluseks energeetika 
arengukavas väljatöötatud prio-
riteedid.

Tänan projektimeeskonda ja 
Otepää Veevärgi töötajaid hea 
koostöö eest.

PEETER AUNAPU,
projektijuht

Otepää valla energiamajandus     
on arenguteel Palupera valla maafondi üldpindala on 12361,4 ha. Maaka-

tastri andmetel on 31.10.2005 seisuga mõõdistatud 94% valla  
maafondist. Moodustatud/mõõdistatud on 1154 katastriüksust, 
sealhulgas: tagastatud 6151 ha; ostueesõigusega erastatud 
2959 ha; enampakkumisega erastatud 115 ha; vaba põlluma-
jandusmaa 291 ha; vaba metsamaa 220 ha; munitsipaliseeritud 
43 ha ja registreeritud riigi omandis olevat maad 1833,4 ha. 
Käesolevaks ajaks on valla maafondist omandisse vormista-
mata 749 ha.

Valla üldpindalast ligi 4000 hektarit kuulub Otepää loodus-
pargi piirkonda ja alates 2004. aasta oktoobrikuust on 200 ha  
arvatud Natura 2000 alasse.

Viimasel ajal on üha enam tähtsustatud loodushoidu ja tu-
lenevalt looduskaitseseadusest piiratud tunduvalt ka maade 
erastamist Otepää looduspargi ja Natura 2000 aladel ning 
muude looduskaitseliste objektidega piirnevatel aladel.
Olulisematest 27. novembril 2005 jõustunud muudatustest 
maareformi seaduses
(muudatused võeti vastu eesmärgiga maareform kiiremini lõpetada)

• Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine viiak-
se lõpule senikehtinud alustel ja korras, kui vallavolikogu on 
maa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitanud enne 1. 
jaanuari 2003.a.
• EVP-sid saab kasutada maa eest tasumiseks 1. juulini 
2006.
• Kui kinnisasi piirneb maaga, millel pole võimalik moodustada 
iseseisvalt kasutatavat kinnisasja (nn. «kiil» ja  «riba»), on kin-
nisasja omanikul õigus taotleda selle maa erastamist liitmiseks 
oma kinnisasjaga. Avaldusi võetakse sel juhul vastu  1. juunini 
2006, vaatamata sellele, et Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
kord nimetatud erastamiseks pole veel kehtestatud.
• Isik, kes on saanud vallavalitsuse kirjaga temale kuuluva 
ehitise juurde ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise 
ettepaneku või vaba põllaumajandus- ja metsamaa õigust omav 
isik vastava ettepaneku, enne 27. novembrit 2005, on selle et-
tepaneku alusel kohustatud tellima vastavat litsentsi omavalt 
isikult selle maatüki mõõdistamise hiljemalt 27. veebruariks 
2006. Oma tellimuse esitamisest maamõõtjale peab erastaja 
teavitama vallavalitsust kirjalikult 10 päeva jooksul.
• Isik, kes veel saab vallavalitsuse kirja temale kuuluva ehi-
tise juurde ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise 
ettepanekuga, peab selle alusel tellima kolme kuu jooksul 
(ettepaneku saamisest) ja kirjalikult teavitama vallavalitsust 
10 päeva jooksul, vastavat litsentsi omavalt isikult selle maa-
tüki mõõdistamise. Ettepanekut saab teha vallavalitsus vaid 
Ehitusregistris olevate hoonete omanikele. Seega peaksid kõik, 
kel hooned veel inventariseerimata või omanik määratlemata, 
tõsiselt kiirustama.
• Isik kes on saanud / saab kätte Valga maavanema korralduse 
maa erastamise otsusega, mis tehtud/tehakse peale 27. novemb-
rit 2005, peab kolme kuu jooksul sõlmima maavalitsuses 
maa erastamise ostu-müügi, asjaõigus- ja hüpoteegi seadmise 
lepingu.
• Ostueesõigust omav isik peab sõlmima maavalitsuses maa 
ostu-müügi lepingu hiljemalt 27. juuniks 2006.
• Avaldusi ehitiste juurde maa erastamiseks enam kui teenin-
dusmaa ulatuses (elamud, loomakasvatushooned), mis omandati 
või omandatakse vallasasjana ja mille osas võõrandaja pole 
varem maa erastamiseks avaldust esitanud, saab esitada val-
lavalitsusele 1. märtsini 2006.
• Avaldusi ehitiste juurde maa erastamiseks teenindusmaa 
ulatuses saab esitada vallavalitsusele 1. juunini 2006.

Mõjuva põhjuseta eelpool toodud tähtaegade möödumisel 
(katastriüksuse moodustamise tellimine, lepingu sõlmimine, 
avalduse esitamine, vallavalitsuse kirjalik teavitamine) kaotab 
isik maa erastamise õiguse ning ehitise teenindamiseks vajalik 
maa jäetakse riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks sea-
takse hoonestusõigus. 
Hoonestusõigusest 

Ka hoonestusõigus on võõrandatav, pärandatav, kuid täht-
ajaline. Riik maa omanikuna kaotab küll reaalselt õiguse 
ehitise teenindusmaad vallata, kasutada, kuid ehitise omanik 
peab siiski tasuma maatükil lasuvad maksud, hoonestusõiguse 
tasu ning kannab avalik-õiguslikud reaalkoormatised. Ehitise 
omanik on kohustatud kooskõlastama riigiga mistahes ehitiste 
ehitamise, rekonstrueerimise projektid ning kinnitama need 
õigusaktidega ettenähtud korras.

Muudatusi tehti ka maade tagastamisel, kasutusvaldusesse 
andmisel, piiratud enampakkumisel erastamisel, munitsipaal-
omandisse andmisel.

Vaatamata sellele, et Palupera vallavalitsus püüab lisaks 
käesolevale artiklile teavitada kõiki teadaolevaid isikuid, keda 
seadusemuudatused puudutavad, kirja teel, jääb maa erasta-
mise korraldamine eelkõige isiku enda huvidest sõltuma.

Täiendav info telefonil 767 9504 Tõnu Kukk, valla maakorraldaja

Maareformist Palupera vallas 
seadusemuutuse valguses

Mis toimub Palupera vanas 
pritsimajas?

Juba mitu kuud on Palupera 
küla elanike ja läbisõitjate huulil 
olnud küsimus – mida tehakse 
endise pritsikuuriga? Ka välja-
mõeldisi on olnud mitmeid, kõige 
kentsakam neist, et «üks usuhull» 
ehitab uut kirikut.

Tegelikult ehitas MTÜ P-Rühm 
osaühingu Elta Ehitus abiga Pa-
lupera külla seltsimaja ja avatud 
internetipunkti (AIP).

Püüame selgitada, mida kuju-
tab endast MTÜ P-Rühm: MTÜ 
P-Rühm tegutseb alates 1997. 
aastast ja ühendab 6 kohalikku 
meest, kellele meeldib elada maal 
ja kes leiavad, et ise on võimalik 
enda ja teiste elu huvitavaks teha, 
tuleb ainult tahta.

Juba aastaid korraldame jaani-
tuld Palupera pargis, suvel mängi-
me jalgpalli ja talvel jäähokit. Koos 
Nõuni Maanaiste Seltsiga oleme 
hakanud korraldama ka ülevallali-

si üritusi. Nii on toimunud mitmeid 
valla vastlapäevi, triatlon ümber 
Nõuni järve ja jalgrattamatk möö-
da valda. Tänu liikumisele Kodu-
kant oleme saanud osaleda mitmel 
koolitusel, mille tulemusena sündis 
Palupera küla arengukava, esi-
mene vallas, mis andis Palupera 
vallavalitsusel võimaluse taotleda 
investeeringutoetust põlluma-
janduse ja maaelu arendamise 
programmist (SAPARD 6. meede). 
Ja nii saigi Palupera kool ja küla 
endale uhkema staadioni, tehti 
korda koolimaja esine mõisakivi-
dega sillutatud plats, korrastati 
parki, ehitati lastele koolimaja 
juurde mänguväljak ja osteti mu-
rutraktor.

Tänu valla arendusnõuniku Aili 
Keldo julgustamisele ja nõustami-
sele ning vallavalitsuse toele ot-
sustasime tänavu juba ise taotleda 
Eesti RAK Euroopa Liidu struk-

tuurifondide külade taastamise ja 
arendamise (meede 3.5) vahendeid 
ning viia ellu projekti, mille tule-
musena sündiski Palupera külla 
seltsimaja ja AIP. See on meile 
vastutusrikas projekt. Suur töö on 
tehtud, ees on veel keerukas doku-
mendimajandus, kuid olulisemaks 
peame tegevuse käivitamist.

Loodame väga, et kohalik elanik-
kond võtab kauni hoone omaks ja  
seda hakatakse aktiivselt kasuta-
ma. Nüüd on ka Paluperas koht, 
kus kokku tulla, üritusi korraldada 
ja internetis surfata.

Head inimesed! Tulge esimese 
jõulupüha, 25. detsembri hommi-
kul kella 11-13 vahel vaatama, 
mis on saanud sellest 1932. aastal 
ehitatud pritsikuurist ja tooge 
kaasa häid ideid!

KALEV LÕHMUS,
MTÜ P-Rühm

Hellenurme paisjärve hakatakse korrastama
Palupera vallavalitsus on algatanud Hellenurme paisjärve sanee-

rimisprojekti keskkonnamõju hindamise. Kavandatava tegevuse 
eesmärk on Hellenurme paisjärve puhastamine ja kaldaalade korras-
tamine.  Kavas on korrastada hüdrotehnilised rajatised ning kujun-
dada kaldaalad lähtuvalt kultuurmaastiku põhimõtetest. Paisjärve 
saneerimise käigus võib veekogust väljavõetava põhjasette maht olla 
suurem kui 500 m³. Projekti koostaja on projekteerimisbüroo Maa ja 
Vesi. Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimus 20. 
detsembril Palupera vallavalitsuses. Programmiga saab tutvuda valla 
kodulehel www.palupera.ee. Programm koos avaliku arutelu proto-
kolliga esitatakse Valgamaa keskkonnateenistusele heakskiitmiseks. 
Tulemustest sõltuvalt toimib arendaja vastavalt seadusandlusele ja 
hoiab asjast huvitatuid menetluse käiguga kursis

Õnnetus õpilasi vedava bussi-
ga lõppes üsna õnnelikult

15. detsembri hommikul Helle-
nurme-Päidla tee 3. kilomeetril 
libeduse tõttu kraavi sõitnud koo-
libussis olnud kümnest 8-12aasta-
sest õpilasest toimetas kiirabi viis 
last haiglasse kontrolli. Pärast es-
maabi andmist lubati lapsed siiski 
koju. Buss vajab tõsist remonti.

Bussijuht Kalev Lõhmus tänab 
kõiki abistajaid, toetajaid ja kan-
natajaid mõistva suhtumise ja abi 
eest.

Keskkatlamaja juurde on peagi valmimas hakkeladu.
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Vallarahval puudus huvi 
jäätmekava eelnõu 
vastu
Otepää valla jäätmekava 
2006-2010 eelnõu oli ava-
likul väljapanekul 14.-28. 
novembril. Selle aja jooksul ei 
laekunud ühtegi ettepanekut 
ega pretensiooni. Edasi suu-
natakse jäätmekava eelnõu 
hinnangu saamiseks Valga-
maa Keskkonnateenistusele 
ning maavanemale.

Otepää valla sotsiaal-
teenistus teatab uutest 
toetustest
Detsembrikuus määrati 
täiendavat lisatoetust val-
lavalitsuse korralduse 2-4-
686 alusel: nelja või enamat 
last kasvatavatele peredele, 
Tšernobõli veteranidele, 1-3a 
laste vanematele, Vabadus-
sõja veteranidele, 70aastas-
tele ja vanematele eakatele, 
üliõpilastele ning nendega 
võrdustatud õpilastele, aval-
duste alusel vähekindlus-
tatud peredele ja puuetega 
inimestele.

Palume eakatel toetuse 
kättesaamiseks pöörduda 
Otepää vallavalitsuse raa-
matupidamisteenistusse. Ta-
valistel tööpäevadel on kassa 
avatud kell 8-12 ja 13-17, 
kuid pühade-eelsetel päeva-
del 23. detsembril ja 31. 
detsembril kell 8-12.

Kõikidele ülejäänud siht-
gruppidel on toetus kantud 
kodanike arveldusarvetele.
Soovime kõikidele klientidele 
rahurikkaid kauneid jõulupü-
hi ja head uut aastat!

Tartu-Valga maantee re-
mont algab 1. veebruaril

Seni tööde mahult Eesti 
suurim maanteede remondi 
projekt hõlmab  83,6 km eri 
teelõikude remonti ja ümber-
ehitamist Jõhvi-Tartu-Valga 
maanteel. Projekti kogumak-
sumus on 661 miljonit krooni. 
Euroopa Liidu Ühtekuulu-
vusfondi toetus on 82% kogu 
projekti maksumusest.

Projekt on jaotatud kahe 
lepingu vahel: Tref AS ja 
Talter AS remondivad Jõhvi 
ja Tartu vahelisi teelõike 
kokku 41,6 km ulatuses ja 
selle osa maksumus on 372 
miljonit krooni.Teede REV-2 
AS ja ASPI AS remondivad 
Tartu ja Valga vahelisi tee-
lõike kokku 42 km ulatuses 
(Ametmäe –Valga, km 177,3-
217,4 ja Valga Transpordi 
tänav ehk juurdepääsutee 
Valga piiripunkti, km 0-1,9). 
Selle osa maksumus on 289 
miljonit krooni.

Remondi käigus pööratakse 
erilist tähelepanu liiklus-
ohutuse ja teekeskkonna 
parandamisele, sh ehitatak-
se 22,3 km kergliiklusteid 
jalakäijatele ning jalgrattu-
ritele, rajatakse jalakäija-
te tunneleid, paigaldatakse 
teevalgustust, ehitatakse uus 
Raja küla ümbersõit ja Tartu 
linna sissesõit (Vana-Narva 
maantee). 

Maanteeamet allkirjastas 
Jõhvi– Tartu–Valga maan-
tee remonttööde lepingud 
töövõtjatega15. detsemb-
ril. Remonttööd toimuvad 
1. veebruarist  kuni 30. sep-
tembrini 2006. aastal.

OT / Maanteeamet

Marja turismitalus toi-
mus  14. detsembril 
Valgamaa turismiet-

tevõtjate infopäev. Maakonna 
ettevõtjaile korraldatakse info-
päevi vastavalt turismitegevu-
se tööplaanile 2 korda aastas. 
Infopäevade korraldamine 
on toimunud SA Valgamaa 
Turism, Otepää vallavalitsuse 
ning Valga ja Otepää Turismi-
infokeskuste koostöös. Alati on 
kokkusaamised toimunud Ote-
pääl. Sedakorda otsustasime 
välja pakkuda infopäeva toi-
mumiskohana  Tõrva-Helme 
turismipiirkonna just seetõttu, 
et anda ettevõtjaile võimalus 
avastada uusi kohti.

Marja talu seminariruumis 
esinesid tervituskõnedega Ka-
lev Härk Valga maavalitsusest 
ning Helme vallavanem Tar-
mo Tamm. PRIA konsulent 
Sirje Allik rääkis võimalikest 
toetusprogrammidest majan-
dustegevuse mitmekesista-
miseks maapiirkonnas. Ta 
tutvustas taotlemisperioodi 
aastateks 2004-2006 Riikli-
ku Arengukava meetme 3.3 

alt ning võimalikest muuda-
tustest, mida kavandatakse 
2006. aastaks. Saalisviibijad 
esitasid aktiivselt küsimusi 
ning said kaasa infoteatmi-
ku. Jana Iljin, Valgamaa 
Arenguagentuuri ettevõtlus-
konsultant, tegi ettekande 
stardiabi taotlemisest. Info-
päevast osavõtjad olid küll 
juba tegutsevad ettevõtjad, 
aga Jana Iljinil oli neilegi 
kasulikke näpunäiteid, mida 
saaks korda saata stardiabi 
programmi toel.

Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeeriumi kauban-
dustalituse peaspetsialist Kati 
Viimne oli koostanud esitluse 
turismiseaduse muudatustest 
ning uuest korrast majutus-
ettevõtete registreerimisel 
majandustegevuse registris. 
Kuna tal endal ei olnud või-
malik infopäevale tulla, siis 
tutvustas kohalviibijaile seda 
allakirjutanu. Ettevõtjad olid 
aktiivsed kommenteerima 
muudatusi Eesti seadusand-
luses tuues näiteid igapäeva-
sest elust, kus turismiseadust 

ei saa päris rakendada. Seda 
eriti seoses kohustusega re-
gistreerida külastajaid. Päeva 
lõpetuseks jagas SA Valga-
maa Turism juhataja Katrin 
Viljaste informatsiooni 2006. 
aastal toimuvate turismimes-
side kohta.

Maakonna turismiettevõtja-
te kokkusaamist võib pidada 
tulemuslikuks, sest see oli hea 
võimalus arutada omavahel 
aktuaalseid probleeme ja saa-
da teavet teiste tegemistest 
ning kogemustest. Järgmine 
infopäev on plaanis korralda-
da aprillis 2006.

Täname kõiki ettevõtjaid, 
kes leidsid aastalõpusaginas 
mahti kohale sõita, infopäeva 
ettekandjaid ning Marja talu 
personali meeldiva teeninduse 
ning suupistelaua eest!

Soovime Valgamaa ja Ote-
pää turismiettevõtjaile tegu-
sat aasta lõppu, palju meel-
divaid kliente ning edukat 
uut aastat!

MARE RAID,
EAS Otepää turismiinfokeskuse 

infokonsultant

Turismiettevõtjate infopäev 
Marja talus

UUS VALLAAMETNIK

Otepää valla-
valitsuse liikmena 

on ametis abivalla-
vanem Aare Matt, 

kelle kureeritavateks 
valdkondadeks on 

haridus, sotsiaal, 
sport, kultuur 

ja turism

Taliteede hooldusest 
Otepää vallas

Kauaoodatud lumi on saabunud ja talihoolde 
korraldajatel käed tööd täis, et ilmataadi tuju-
dest üle olla. 

Sel talvel on Otepää linna, aedlinna ja Kul-
lamäe tee hooldaja OÜ Valga Teed (info Eerik 
511 8057, Hillar 510 3597 ja Tenno 528 1577); 
FIE Mati Naruski (5260 7709) hooldab Kassi-
ratta, Tõutsi, Ilmjärve ja Kikkaküla; FIE 
Taavi Park (528 2480) hoolduses on Raudsepa, 
Kassiratta ja Vidrike küla; FIE Toivo Ilvese 
(5190 4460) piirkond on Pedajamäe, Püha-
järve, Arula, Mägestiku ja Mäha külad; FIE 
Ainar Kukk (513 5181) hoolitseb Vana-Otepää, 
Kastolatsi, Pedajamäe külade eest.

Kääriku PSKl (506 6868) on lumetõrje 
Kääriku, Kondi ja Märdi külas. AS Otepää 
Veevärk hooldab Pilkuse, Otepää, Nüpli, 
Truuta, Koigi küla ning Sihva koolimaja ja 
asundust (infotelefonid 518 6276, 515 2258, 524 
9071). FIE Ants Maranik (5341 0537) tegutseb 
Vana-Otepääl.

Mehed ja masinad on löögihoos. Maaomanikud 
võiksid oma teeääri puhastada, et võsa ja puud 
ei takistaks lumelükkamist. Palume mõistvat 
suhtumist lumetõrjesse.

Häid jõule ja head uut aastat!
AARNE STEINBACH,

Otepää valla heakorraspetsialist 

Ootame huvilisi 
arendusteemalisele 

infoseminarile
17. jaanuaril kell 14 toimub 
Otepää raekoja saalis infosemi-
nar. Oodatud on kõik arenda-
jad, ehitusloa taotlejad, majan-
dustegevusega seotud inimesed 
ja kõik teised huvilised.

Esinejad-ettekandjad:
• vallavanem Jaanus Raidal «Otepää 
arengu suunad 2006-2013 aastatel»
• LKK Põlva-Valga-Võru regionaali 
direktor Ants Manglus «Looduspargi 
tegevustest ja arengusuundadest»
• keskkonnainspektor Ain Ruthe 
«Kohaliku omavalitsuse ja keskkonna 
nõuded»

Klientide paremaks teenindamiseks avab AS Avallone Lõuna-Eesti peatselt taara 
vastuvõtupunkti Otepää kesklinnas Konsumi poe vahetus läheduses. Ehitustööde kiire 
ja asjaliku teostamise eest eest tänab Avallone head koostööpartnerit OÜ Vesilood 
(töödejuhataja Priit Tiido).

AARE MATT

T E A T E D

Aare Matt on hariduselt pedagoog (lõpe-
tanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
üldtehniliste distsipliinide õpetajana). Eel-
nevad ametid on olnud: erakonna Isamaaliit 
Valgamaa koordinaator, Tallinna Nõmme 
noortemaja direktor, Tallinna Tondiraba 
keskkooli direktor, OÜ Ökoteh arendusdi-
rektor, Tartu ehitus- ja kergetööstuskooli 
asedirektor, Restu põhikooli direktor, San-
gaste abivallavanem, Vastse-Kuuste põhikooli 
direktor ja samas vallavolikogu liige, Paide 3. 
keskkooli tööõpetuse õpetaja, Laupa 8kl kooli 
tööõpetuse õpetaja

Aare Matt on sündinud 1962. aastal Tartus, 
abielus, kahe poja isa. Harrastusteks sörk-
jooks looduses, ujumine, lugemine.

Otepää noortekeskuse Karm Jänes aasta on 
olnud päris teguderohke. Aktiivi eestvedamisel 
on korraldatud mitmeid vahvaid üritusi. Keva-
del käidi aktiiviga toredal kolmepäevasel matkal 
Kõrvemaal. Jaanitule ajal esines noorteka näi-
tetrupp etendusega «Nuustaku». Juulis osales 
enamus noortekeskuse aktiivist õpilasmaleva 
Otepää rühma tegemistes. Kaugemalt tulnu-
tele tutvustati nii noortekeskust kui Otepääd. 
Maleva piirkondlikul kokkutulekul oli Otepää 
rühm võidukas. Suvel muretsesime trummid, 
hiljem leidis vallavalitsus võimaluse ka kitarri 
ostuks. Rühm noori teeb hoolega bändiproove. 
Juba on mõne looga rahvalegi esinetud. Esimene 
lavaleastumine oli septembris. Siis toimus tra-
ditsiooniline võidukatsumine sportlik-lustlikes 
mängudes vallavalitsusega. Oktoobris oli Ott 
Kartau ja Margit Tali kaunis kontsert. 9. ja 
10. detsembril toimus Otepää noortekeskuses 
vabariiklik noortekeskuste kokkutulek. 

Sageli on tähtsamad hea sõna ja sõbralikud 
nõuanded. Moraalne toetus on vahel tähtsam 
kui materiaalne. Kuigi jah, turumajanduses pole 
võimalik ilma rahata kuidagi hakkama saada. 
Enne valimisi on kõigil valitavatel üheks prio-
riteediks noored ja noorsootöö. Olgem siinkohal 
ausad ja vaadakem tõele näkku – paljud neist 
üldse teavad midagi Otepää noortekeskusest, 

paljud neist on seal üldse käinud ja paljud on 
kursis noorte tegemistega?! Kui paljud lapse-
vanemad tunnevad õhtul huvi, millega nende 
võsuke päeval tegeles? Millised lapsevanemad 
teavad, et nende lapsukesed suitsetavad ja pi-
dudel alkoholi tarvitavad?! 

Kavas on muuta avatud noortekeskus lihtsalt 
Otepää noortekeskuseks, see on vajalik, et hoi-
da eemal neid, kes arvavad, et neil on õigused 
vaid tarbida ja vastu pole vaja midagi teha.

Aastalõpuootuses eriline tänu kultuurikeskuse 
juhatajale Margus Möllile, Piret Pensale ja Aivar 
Nigolile, vallavalitsuse sõbralikule kollektiivile 
– nii neile, kes on osalenud võistlusmängudes 
kui ka raamatupidajatele, kes on aidanud raha-
asjadega hakkama saada; Marika Paavole ja 
muidugi noortele: noortekeskuse president Ott 
Kartaule; meie ajakirjanikule Ly Aunapule; 
Merilin Kirbitsale; Piret Veerojale; Kristel 
Soidrale; Indrek Noorsalule; Margit Talile; Piibe 
Pohlakule; Liis ja Grete-Ann Tadolderile; Siim 
Soele; Meelis Mustale; Kaisa Riivaldile ja kõigile 
noortele, kes on osalenud meie ettevõtmistes.

Kaunist jõuluaega, toredat aastavahetust 
ja tõeliselt vahvate ühiste ettevõtmiste rohket 
uut aastat!

MARIKA SOIDRA,
 Otepää valla noorsootöötaja 

Noortekeskusest ja noorsootööst

Avallone avab lähiajal kesklinnas 
taara vastuvõtupunkti
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Oti-Audentese Spordiklubi laske-
suusatajate Zahkna Team alustas 
tegevust 2001. aastal. Laskesuusa-
tamise  taasalustamine Otepääl ei 
olnud lihtne, sest ala oli olnud aas-
taid varjusurmas ning treeningtöö 
oli lõppenud üle 10 aasta tagasi.

Laskesuusatamise traditsioonid Otepääl 
ulatavad 1970ndate aastate algusesse, kui 
linnas tegeles Dünamo spordisektsioon 
ning treeneritena Elmar Soode ja Heino 
Mäesalu. Nende käe alt kerkis esile terve 
plejaad andekaid sportlasi. Agu Keemu, 
Elmo Parik, Andres Rätsepsoo ja Enn 
Rõigas kuulusid mingil perioodil Eesti 
koondvõistkonda. Agu Keemu ja Elmo Parik 
kuulusid ka üleliidulisse Dünamo koondisse 
ning saavutasid mitmeid ahuhinnalisi kohti 
üleliidulistel meistrivõistlustel. 

Idee laskesuusatamise grupi taasmoodus-
tamiseks küpses mitu aastat. Reaalsed või-
malused tekkisid koos Oti-Audentese Spor-
diklubi asutamisega. Erakool Audentese 
Otepää filiaal tagas vajaliku tehnilise 
baasi ehk relvade ja relvahoidla olemasolu. 
Õppetööga alustamiseks oli veel vaja leida 
juhendajad ning saavutada vallavalitsuse 

toetus treenerile palga maksmiseks. Õn-
neks ka toetus saadi ning treenerina oli 
nõus tegutsema asuma Ants Orasson.

Praegu on Zahkna Team´is üle kaheküm-
ne noorsportlase. Eelmisel hooajal olime 
parim laskesuusatamisklubi vabariigis. 
Kokku võitsime 29 Eesti meistrivõistluste 
medalit ning saavutasime häid tulemusi ka 
murdmaasuusatamisvõistlustel.

Zahkna Team´i 2005/2006 talvehooaja 
eesmärgiks on edukalt esineda Eesti meist-
rivõistlustel laskesuusatamises ja murd-
maasuusatamises. Samuti soovime osaleda 
Soomes ja Lätis toimuvatel noortevõistlus-
tel, et saada rahvusvahelisi kogemusi.

Meie sponsoriteks uuel hooajal on Aivar 
Pilv, Eesti Gaas AS (Aarne Saar), Rand 
& Tuulberg Grupp AS (Aivar Tuulberg), 
UPM-Kymmene Otepää AS (Ando Jukk),  
Esma Vara AS (Ralf Õng), Facio Ehituse 
AS (Toomas Tromp), Teede REV-2 AS 
(Peeter Vilipuu), Wõro Kommerts AS (Silver 
Ambos), Viessmann UAB (Jalmar Künnap),  
OÜ Maraton Spordikaubad (Hillar Zahkna), 
Extreme Sport (Priit Tammemägi), Ilves 
Extra (Elo Saue).

AIVAR NIGOL,
lapsevanem

SÜNNIPÄEVAD

SÜNNID
MELEK BATAKCIOGLU  8. november

MIRJAM UNT  12. november 
KATARINA OOLO  13. november
KRISTJAN SARV  23. november

KRISTOFER ROBIN KÕIV  29. november
TOBIAS VERNIK  2. detsember

HANNA-LOORE KUKK  9. detsember 

Linda Vesterstein  Puka  94
Klaara Huik  Otepää  91

Ekaterina Ardel  Otepää  89
Miili Niklus  Otepää  88

Olga Lütikainen  Nõuni  88
Pauline Visnapuu  Kuigatsi  86

Hilja Sasi  Pilkuse  84
Elga-Amanda Kõll  Päidla  84

Linda Jõesaar  Ilmjärve  81
Ilmar Kasemets  Otepää  81

Maimu Pidim  Koigu  81
Emma Moorits  Pilkuse  81

Salme Reimand  Otepää  80
Salme Ruusa  Otepää  80

Osvald Siinmaa  Truuta  80
Linda Napp  Otepää  79

Elmar Elbson  Hellenurme  79
Kalju Lõhmus  Atra  79

Ilmar Ernits  Otepää  78
Rein Meidla  Otepää  78
Valve Teder  Otepää  78

Kaljo Viin  Pilkuse  78
Anny Sirel  Puka  78

Voldemar Sarapuu  Kibena  78
Ella Tamm  Aakre  78

Johannes Aug  Puka  78
Einu Kõiv  Hellenurme  78

Leida Muttik  Palupera  78
Valve Toover  Lutike  78

Laine Uibo  Miti  78
Heino Mägi  Otepää  77
Vello Lentso  Arula  76

Aino Uibo  Pühajärve  76
Erna Aug  Puka  76

Viktor Haljasmäe  Arula  75
Luule Kruustik  Otepää  75

Virve Mõttus  Räbi  75
Jelena Jeldõseva  Otepää  70

Vello Petti  Märdi  70
Silvi-Luule Siimann  Otepää 70

Nadežda Bek  Otepää  65
Ants Kaer  Otepää  65
Ilse Laan  Otepää  65

Elfriede Luik  Vidrike  65
Mati Naruski  Tõutsi  65

Ilme Schmidt  Otepää  65
Olev Kurvits  Puka  65
Juta Trees  Kibena  65
Tiiu Laur  Otepää  60

Ludvig-Madis Leis  Pilkuse  60
Valentina Ruukel  Otepää  60

Maimu Siniaas  Aakre  60
Viivi Soots  Puka  60

Otepää Sulgpalliklubi jaoks on aasta olnud teguderoh-
ke: käivitasime aktiivse treeningtegevuse spordihoones. 
Osalesime kahel korral Tartus Paarissulgede turniiril. 
Proovisime jõudu Puhja Sulgpalliklubiga nii täiskasva-
nute kui laste vanuseklassis, kus meie tüdrukute paarid 
Cliona-Georgia Dalberg – Liina Leetsi ja Kadi Kulpson 
– Maria Tämm tulid vastavalt 1. ja 2. kohale. Hästi läks 
ka noormeeste paaril: Marko Liiva – Taavi Roosbaum 
saavutasid auhinnalise 3. koha. Sügishooaja lõppu tähis-
tasime lõbusas jõukatsumises bowlingurajal ja ujulas.

On heameel tõdeda, et meie tegevust tunnustatakse. 
Siinkohal tahan tänada kõiki toetajaid-abistajaid:  Ote-
pää vineeritehas (Ando Jukk), Pühajärve puhkekeskus 
(Jüri Kork), Otepää spordihoone (Aivo Meema). Aitäh ka 
Elmo Petersonile ja Aigar Häelmile ning muidugi meie 
toredale treenerile Indrekule, samuti kõikidele Otepää 
Sulgpalliklubi suurtele ja väikestele liikmetele. Kaunist 
jõuluaega ja meeldivat koostööd uuel aastal.

TERJE KARTAU,
MTÜ Otepää Sulgpalliklubi juhataja

Otepää Sulgpalliklubi tegus aasta

Valgamaa spordiklubid 
esitasid maakonna aasta 

edukamate sportlaste valimi-
se konkursile 56 individuaal-
alade esindajat, 6 võistkonda 
ning 19 spordiaktivisti ja tree-
nerit. Esitamise kriteeriumiks 
oli medalivõit Eesti 2005.a 
meistrivõistlustel. Valgamaa 
Spordiliidu juhatus tegi vali-
ku 6. detsembril, spordiaasta 
lõpetamine ja edukamate 
austamine toimus 18. det-
sembril Valga kultuuri- ja 
huvikeskuses.

Meie kandi paremateks 
tunnistati: tüdrukud B va-
nuseklass: 1. Triin Ojaste 
m u r d m a a s u u s a t a m i n e 
(Oti-Audentese), 2. Marju 
Meema  mäesuusatamine 
(Oti-Audentese), 3. Kristin 
Kalk laskesuusatamine (Oti-
Audentese). Poisid B vanuse-
klass: 2. Magnar Orasson 
l askesuusatamine  (Ot i -
Audentese), 3. Kaur Lõh-
mus laskesuusatamine (Oti-
Audentese). Poisid A vanuse-
klass: 2. Martin Meema mäe-
suusatamne (Oti-Audentese), 
3. Priit Päärson laskesuu-
satamine (Oti-Audentese). 
Tüdrukud juuniorid: 1. Kaili 
Villem laskesuusatamine 
(Oti-Audentese). Poisid juu-
niorid: 2. Rauno Laiv mäe-

suusatamine (Oti-Audentese), 
3. Kristjan Eljand suusa-
hüpped, suusakahevõistlus 
(Otepää Spordiklubi). Noorte 
võistkond (Oti-Audentese) 
tüdrukute B vanuseklassi 
teatesuusatamise võistkond: 
Liis Kalda, Liina Oja, Triin 
Ojaste. Naised: 1. Kristi-
na Šmigun murdmaasuu-
satamine (Oti-Audentese), 
2. Kerttu Siim mäesuusa-
tamine (Oti-Audentese), 3. 
Triin Peips laskesuusatamne 
(Oti-Audentese). Mehed: 2. 
Jaak Mae murdmaasuusa-
tamine, (Oti-Audentese) 3. 
Jaan Jüris suusahüpped 
(Otepää Spordiklubi). Täis-
kasvanute võistkond: Otepää 
Spordiklubi suusahüppevõist-
kond - Jaan Jüris, Egert 
Malts, Kristjan Eljand, Alar 
Kukka. Naised veteranid: 
2. Liivi Parik orienteeru-
mine (Otepää Spordiklubi).  
Maakonna meesveteranidest 
tunnistati paremuselt teiseks 
lauamängude mitmevõistleja 
Sulev Pallon (Valgamaa 
SVS).

Edukamateks treeneriteks 
tunnistati (paremusjärjestust 
määramata): Anatoli Šmi-
gun murdmaasuusatamine 
(Oti-Audentese).

www.valgamaa.ee

Tunnustati maakonna 
parimaid sportlasi

Laskesuusatajate Zahkna Team 
alustab uut hooaega

Karupesa Team tänab toetajaid
Karupesa Team alustab oma neljandat hooaega 47 lapse ja kahe treeneriga. Täname toetajaid: 
UPM-Kymmene Otepää AS (Ando Jukk), Parmet AS (Virve ja Elmo Parik), Plekitööstus OÜ (Erko 
Karo), Lignator (Toomas Soo, Toomas Kont), Oti pubi (Raivo Kalda), Trako Valdused (Rein Pullerits, 
Toivo Lukka), OÜ Karupesa Hotell (Andrus Veerpalu), A&T Sport (Allar Levandi), Hansapank (Tiina 
Orm, Ando Noormets), tiimi peasponsoritena jätkavad Arco Vara Valdused (Arti ja Viljar Arakas), 
Patrol OY (Aivo Liiv), Ilves Extra (Elo Saue), võistkonna patroon – Eesti murdmaasuusatamise grand 
old man Mati Alaver ning loodetavasti on jätkuvalt oma laste sportlikke saavutusi toetamas ka 
Otepää uus vallavalitsus.

TOOMAS LIIVA, Karupesa Team
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Novembri lõpus toimus Valgas maa-
kondlik saksa keele olümpiaad. Osa 
said võtta A-keele (5.-7. kl) ja B-keele 
(7.-9. kl) õppijad. Otepää gümnaasiu-
mist võttis osa 17 õpilast.

Suur rõõm oli näha, et Valga maava-
litsuse suur saal osavõtjatele väikeseks 
kippus jääma. See näitab, et õpilaste 
huvi saksa keele vastu pole kuhugi 
kadunud.

Kõik osalejad pidid lugema teksti 
ja täitma loetu kohta ülesandeid ning 
trükitähtedega kokkukirjutatud laused 
tuli õigekirjareegleid järgides esialg-
sel kujul taastada. Mõned ülesanded 
eeldasid head loogikat ja suurepära-
seid teadmisi teisteski ainetes. Tuli 
leida etteantud sõnale loogiline vaste 
või sõna, mis sisuliselt ritta ei sobi, 

moodustada silpidest sõnu või leida 
vastandeid. Ülesanded olid huvitavad 
ja jõukohased.

Otepää gümnaasiumi õpilased esi-
nesid väga tublilt. 1. koha saavutasid 
Triinu Aasaroht (A-keel, 5.a kl), Enriko 
Saar (B-keel, 8.c kl), Helen Raudsepp 
(B-keel, 9.b kl). 2. kohta olid väärt Silja 
Kukk (A-keel, 6.b kl), Sander Sõrg (A-
keel, 7.a kl), Lilian Leetsi (B-keel, 9.b 
kl). 3. koha said Markus Eensoo (A-
keel, 6.a kl) ja Rain Mõttus (B-keel, 8.c 
kl). Kõik meie kooli õpilased mahtusid 
esikümnesse.

Tänan olümpiaadil osalejaid ning 
jätkugu teil ka edaspidi huvi saksa 
keele ja kultuuri vastu.

EGLE TINTSE,
OG saksa keele õpetaja

OG õpilased esinesid tublilt 
saksa keele olümpiaadil

22. detsembril kell 20 Puka 
rahvamajas jõulupidu an-
sambliga Ronja
23. detsembril kell 20 Aakre 
rahvamajas jõulupidu an-
sambliga Gigolo
23. detsembril kell 14 Tehvandi 
suusastaadionil Aivar Laanese 
VI mälestusvõistlused murd-
maasuusatamises 
24. detsembril kell 17 püha 
jõulujumalateenistus Otepää 
Maarja kirikus
25. detsembril kell 11 esime-
se jõulupüha jumalateenistus 
Otepää talvekirikus
26. detsembril kell 15 Ote-
pää kultuurikeskuses eakate 
jõulupidu ansambliga Laine 
(tasuta)
27.  detsembri l  ke l l  11 
Tehvandi suusastaadionil Ees-
ti MV murdmaasuusatamises 
I etapp
29.-31. detsembril kell 10 
Apteekrimäel Oteksi auhinna-
võistlused ETV sarja I etapp 
kahevõistluses
30. detsembril kell 19 Otepää 
kultuurikeskuses Otepää valla 
aastalõpupidu: esineb Rakvere 
saksofonikvartett, tantsuks an-
sambel Kuutaga; õhtujuht Ülo 
Lodeson; pilet 35 krooni
30. detsembril kell 20 Nõuni 
kultuurimajas aastalõpupidu 
ansambliga Vennad; õhtujuht 
Heino Koosa; pilet 40 krooni
31. detsembril kell 16 vana-
aastaõhtu jumalateenistus 
Otepää Maarja kirikus, uut 
aastat saab vastu võtta kirikus 
orelimuusika saatel
1. jaanuaril kell 1 Puka rah-
vamajas uusaastapidu
6. jaanuaril kell 18 kolmeku-
ningapäeva kontsert Otepää 
Evangeelse Vabakoguduse 
kirikus, tšellol Heiki Palm, kla-
veril Anne-Mai Palm (tasuta)
11. jaanuaril kell 11 tähistab 
päevakeskuse ansambel Lau-
lurõõm 5. aastapäeva Otepää 
päevakeskuses; ootame kuula-
ma ja meenutama! 
13. jaanuaril kell 19 Otepää 
kultuurikeskuses isetegevus-
laste uusaastapidu

Otepää Evangeelne Vabakogu-
dus Palverändur (Pärna 15, Otepää)

Jõulujumalateenistused:
24. dets kell 18 jõululaupäev
25. dets kell 11 I jõulupüha
25. dets kell 17 jõulupidu kõigile
31. dets kell 18 vana-aastaõhtu
1. jaan kell 11 uusaasta

KULTUURISÜNDMUSED

14. detsembril toimus Otepää 
kultuurikeskuses Pähklikese 
lasteaia IV jõululaat. Üritus 
algas näidendiga «Kaksteist 
kuud». Näidendisse olid põi-
mitud laste esinemised ning 
aktiivselt lõid kaasa Pähkli-
kese lapsevanemad. Säravate 
näitlejatalentide avastamine 
lapsevanemate hulgas pani 
peas tiksuma mõtte üritada 
taolist ettevõtmist edaspidigi 
korrata. Kuigi proovide tege-
miseks oli aega raske leida ja 
seetõttu neid vaid üks oligi, 
suutsid kõik tegelased end 
kokku võtta ja üksteisele toe-
tudes pealtvaatajatele toreda 
elamuse pakkuda. Eeskavasse 
kuulusid ka laul ja tants. 

Traditsiooniliselt oli seekord-
negi üritus heategevuslik. Ka 
sel aastal kogutud summa eest 
soetatakse mänguväljakule 
mõni uus vahend. Sissepääs 
etendusele sõltus iga inimese 
soovist ja võimalusest toetada 
lasteaia mänguväljaku paren-
damist. Oli avatud kohvik, 
loterii ja jõulukaartide ning 
meenete müük. Kohvikusse 
tõid küpsetisi, puuvilju, võilei-
bu jms lapsevanemad ja laste-
aia töötajad. Valik oli rikkalik 
ja mitmekesine. Loteriisse 
tõid mänguasju ja raamatuid 
lapsevanemad.

Laadaüllatusena pakkusime 
võimalust õppida üks ühine 
line-tants.  Eestlaste tagasi-
hoidlikkus hoiab paljud inime-
sed sellistest ülesastumistest 
eemal, kuid seda meeldivam 

oli näha tõelist püüdlikkust 
ja tegemislusti nende emade 
ja isade hulgas, kes põrandale 
tulid. Laada lõppedes oli nii 
osavõtjate kui korraldajate 
ridades näha väsimust, kuid 
samas särasid näod rahulolust 
lastele palju lõbu pakkunud ja 
kenasti kordaläinud ürituse 
üle. 

Siinkohal tahan avaldada 
tunnustust ja tänu kõigile 
Pähklikese lapsevanematele, 
kes jagasid meile abi, toetust 
ja nõuannet, osalesid jõulu-
laadal ning seega panustasid 
meie mänguväljakule. Aitäh 
Otepää vallavanemale Jaanus 
Raidalile, kes leidis aega meie 
ürituselt läbi astuda.

Lapsevanemate abi oleme 
tundnud kogu aasta vältel. Tä-
nusõnad  lapsevanem Magnar 
Alevile, kes toetas lasteaia 
mänguväljakule spordiplatsi 
rajamist. On hea näha, et üks 
ettevõtja mõtleb tuleviku, meie 
laste peale. Praeguseks on AS 
Bach valmistanud vajalikud 
puidust vahendid. AS Techne 
valmistab mõned metallist 
osad. Seega kuulub meie tänu 
ka nimetatud Otepää ettevõ-
tetele. 

Oleme Pähklikeses kogenud, 
et koostöös peitub jõud. Väär-
tustame koostööd ja avatud 
suhteid. Kõigile kaunist jõu-
luaega ja õnnestumisterohket 
uut aastat soovides

PILLE VILLEMS,
lasteaia Pähklike juhataja

Pähklikesele on lapse-
vanemad suureks toeks

Möödunud nädalavahetusel toimus noortekes-
kustele suunatud kahepäevane üritus «10 ANKi 
kohtumine», mis tõi Otepääle kokku noori üle 
kogu Eesti.

Projekti «Karm Jänes tegutseb koos noortega» 
raames aset leidnud ettevõtmine tõi kümnest 
kutsutud noortekeskusest kohale vaid viis. Pro-
jektijuhi ning Otepää valla noorsootöötaja Marika 
Soidra sõnul ei olnud osalejate vähesus aga suureks 
probleemiks. «Need, kes osalesid, jäid väga rahule,» 
kinnitab Soidra. 

Aktiivsed noored ning noorsootöötajad Tallinna, 
Viimsi, Tõrva, Valga ja Otepää avatud noortekes-
kustest sisustasid nädalavahetuse nii näitekunsti 
kui ka lõbusa ekskursiooniga talvepealinnas. 

Avamisel ütles oma tänusõnad Otepää ANK ju-
hataja Marika Soidra ning külalistel oli võimalus 
nautida kohalike noorte Margit Tali ja Ott Kartau 
esinemist. Esmakordselt astus  publiku ette ka 
noortekeskuses tegutsev ansambel Bad Idea. 

Etüüdide ja muu meelt lahutava tegevusega 
sisustatud päevale järgnes tutvumine Otepää 
vaatamisväärsustega, kus giidideks olid kohali-
ku noortekeskuse Karm Jänes aktiivi kuuluvad 
noored. Ekskursiooni lõppedes kohtusid noored 
Otepää uue vallavanema Jaanus Raidaliga, kes 
jutustas oma läbielatud kogemustest tõsielusarjas 
«Džunglistaar».

LY AUNAPU

Noortekeskused kohtusid Otepääl

On traditsiooniks saanud, et Otepää gümnaasiumi laulu-
lapsed käivad igal aastal väljaspool Eestit esinemas. Eelmi-
sel aastal valiti sihtkohaks Saksamaa, sel aastal aga oodati 
meid Soomes. Sõprusvald Vihti on olnud alati valmis meid 
lahkesti vastu võtma ja võõrustama.

Soomes andsime neli kontserti: kolm koolides ja ühe jõu-
luüritusel. Koolides saime piiluda ka nende uste taha, kuhu 
tavaliselt õpilasi ei lubata. Kõigile meeldisid muusikaklas-
sid, kus leidus trumme, kitarre, löökriistu, mikrofone, jm. 
Külastasime ka kokandusklassi, samuti tutvusime koolide 
õppekavadega ning võrdlesime neid enda omaga. Õhtuti, 
kui proovid läbi olid, istusime koos ning laulsime kitarri 
või klaveri saatel. 

Me ei saa unustada kõigi silmarõõmu Päivit, kes alati 
säras ja pani ka meid naeratama. Ta oli kohal kõigil meie 
kontsertidel, olles kõike suurem austaja publiku hulgast. 
Ta oli alati valmis meid abistama. Mõne laulu ajal valas 
pisaragi ja lubas meile külla tulla. 

Helsingis külastasime Kaljukirikut, mis oli paljudele 
tuttav. Mõni oli saanud seal esinedagi. Uudistasime ka 
Sibeliuse mälestusmärki. Meie jaoks ei olnud see reis ainult 
töö, leidsime aega ka üksteisega tutvumiseks. Täname ka 
õpetajaid Eve Eljandit ja Terje Aasarohtu, kes meiega suurt 
vaeva on näinud. 
     HEIDI HEITUR,

OG 11B

9. detsembri õhtul kogunesid muu-
sikahuvilised Otepää raekoja saali, 
et saada osa järjekordsest Otepää 
muusikakooli 30. aastapäeva kont-
serdisarja üritusest. Sedapuhku oli 
tegemist puhkpillimuusika õhtuga 
ning esinesid Otepää muusikakooli 
puhkpilliosakonna õpilased, Püha-
järve puhkpilliorkester ja Viljandi 
linnakapell Brass. 

Lisaks vaheldusrikkale kavale, 
mis hõlmas endas nii vanamuusikat, 
menulugudeks kujunenud teoseid kui 
ka lähenevast jõuluajast meelestatud 
palasid, oli põnev jälgida ka erinevate 
koosseisude etteasteid. Tuleb esile 
tõsta, et paljud Otepää muusikakooli 
puhkpilliõpilased saavad väga ka-
sulikku praktilist pillimänguoskust 
Pühajärve puhkpilliorkestri tegemis-
tes kaasa lüües. Eks võimalus koos 
kogenud mängumeestega musitseeri-
da innustab ka algajaid pilliõppijaid 
rohkem pingutama. Sellel kontserdil 
pani aga nii mängijate kui kuulajate 
silmad eriliselt särama Viljandi lin-
nakapelli Brass esinemine. 

Otepää muusikakooli õpilastest 
said sellel õhtul esinemisvõimalu-
se päris paljud – kes just solistina 
musitseerida ei saanud, sai laval 

olla orkestri koosseisus. Need, kes 
solistidena esinesid, andsid ühtlasi 
ülevaate kõikidest puhkpillidest, 
mida hetkel muusikakoolis õpitakse. 
Õpetaja Külli Teearu õpilased Kris-
tiine Aluvee ja Vivian Mitt mängi-
sid plokkflööti ning Birgit Leopard 
klarnetit. Vaskpuhkpille mängisid 
õpetaja Arno Antoni õpilased Imre 
Leopard (tuuba), Magnus Leopard 
(altsarv), Tambet Leopard (tromboon) 
ja Remi Leopard (trompet).

Rõõm on tõdeda, et puhkpillimuusi-
kal on Otepääl oma publik välja kuju-
nenud, kuid veelgi rohkem valmistab 
rõõmu, et õpetajate vilunud silm pani 
kontserdikülastajate hulgas tähele 
ka uusi puhkpillimuusikahuvilisi. 
Lisaks kontserdi kuulamisele köitis 
külastajate tähelepanu ka väljapanek 
puhkipilliosakonna tähtsamatest te-
gemistest 30 aasta jooksul.

30. aastapäeva kontsertide 
sarja järgmine üritus toimub 
reedel, 27. jaanuaril kell 17 Ote-
pää kultuurikeskuses. Esinevad 
lauljad Otepää muusikakoolist ja 
Põltsamaa muusikakoolist.

TUULI VAHER,
muusikakooli direktor

Laululapsed Soomes

Otepää Muusikakool 30 
Puhkpilliosakonna kontsert

Aita hüljatuid!
On jõuluaeg. Aeg, mil tavalisest roh-
kem mõeldakse abivajajaile. Abi vaja-
vad ka inimese hoolimatuse, ükskõik-
suse ja julmuse tõttu  haiget saanud 
ja kodutuks jäänud loomad. 
Õnneks on neidki, kes hoolivad ja aita-
vad. Kes varjupaigast või prügikastist 
lemmikut võttes ja talle kodusoojust 
pakkudes, kes loomakaitseseltsi tege-
vust toetades. Eesti Loomakaitse Seltsi 
kaudu on kõigil, kellele läheb korda 
kodutute loomade olukord, võimalus 
anda oma panus. Sul on võimalik 
annetada oma aega ja oskusi või siis 
rahalisi vahendeid, et aidata kindlat 
looma või  aidata kaasa 
üldisele loomade heaolu 
suurendamisele.
Kui soovid rahaliselt toeta-
da ELSi tegevust, siis kan-
na sulle sobiv rahasumma 
ELSi arvele Ühispangas 
10002019856000. Antud 
raha kasutatakse ELSi in-
fotelefoni 526 7117 kulude 
katteks ning teabematerjali-
de (infovoldikute, plakatite, 
flaierite) valmistamiseks. 
Sinu poolt annetatud raha 

kulutatakse otseselt loomade heaolu 
parandamiseks. Kui soovid otseselt 
toetada kodutuid loomi, siis anneta 
sulle sobiv rahasumma ELSi eriarvele 
Ühispangas 10220023863010. ELSile 
annetatud summad saab tuludekla-
ratsiooni täites tuludest maha arvata 
sarnaselt eluasemelaenu intressidele, 
koolituskuludele, õppelaenuintressi-
dele jne.
Otsime ka aktiivseid vabatahtlikke! 
info@loomakaitse.ee
www.loomakaitse.ee  551 8846 (Tartu); 
522 8197.
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AMETLIK INFO

Firma Nikpo teeb katlamaju, kesk-
küttesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel 506 8509

Remondin ja löön üle pehmet mööb-
lit. Info tel 792 9424 või 5560 5679.

Soovin osta või rentida 2-3 toalist 
korterit või maja. Tel 5819 2760.

Lasteaed Võrukael ootab beebisid 
alates neljandast elukuust beebi-
kooli. Esimene tegelus toimub 10. 
jaanuaril 2006.a.

Ostan väiksema talukoha, hoone-
te seisukord ei ole tähtis. 
Tel 5569 7176.

Ostan maja (150-250 m²) või krundi 
Otepää läheduses. Tel 505 0472.

Müüa klaver (Krasnõi Oktjabr). 
Müügiga kiire. Tel 516 8655. 

Ostan väiksema elamukrundi 
(500-1000m²)  Otepää l innas .                    
Tel 506 3390.

Puka vallavalitsuses
• Kolmele isikule maksti lapse 
sünni puhul sünnitoetust.
• Kahele isikule maksti matuste 
korraldamiseks matusetoetust.
• Tagastati Aakre ja Pühaste külas 
asuv õigusvastaselt võõrandatud 
talumaa Jaan-Heldur Laksile 
Kurematsi maaüksus 50,33 ha. 
• Jagati Põru ja Prange külas 
asuv Allikmäe  katastriüksus 
kaheks maaüksuseks – Allikmäe 
ja Allikmäe 2, sihtotstarvetega 
maatulundusmaa;  Rebaste külas 
asuv Ruusamäe katastriüksus kol-
meks maaüksuseks – Ruusamäe, 
sihtotstarbega karjääride maa 
ning Mihklimäe ja Liivamäe, siht-
otstarvetega maatulundusmaa.
• Määrati ühele puudega isikule 
hooldaja.
• Maksti toimetulekutoetust 
11 isikule.
• Väljastati projekteerimistingi-
mused Jaanus Treesile elamu 
laiendamiseks ja kasutusload 
Komsi külas  asuvate elamute 
nr 3 ja 4 juures asuvatele garaa-
židele.
• Anti nõusolek maa ostueesõigu-
sega erastamiseks Marta Jõgile 
Kibena külas Mäe-Konna maaük-
sus 16,97 ha.
• Kinnitati Puka keskkooli di-
rektori ja Aakre lasteaed-algkooli 
juhataja   vaba ametikoha täitmi-
seks korraldatud konkursi komis-
joni koosseis ning kord.
• Pikendati Puka valla sotsiaal-
korterites elavate elanike üürile-
pinguid.

Puka vallavolikogus
• Kinnitati Puka valla 2005. aasta 
eelarve muudatused.
• Puka vallavolikogu alatiste 
komisjonide ettepanekul viidi 
Puka valla arengukavasse sisse 
muudatused.
• Otsustati müüa enampakkumi-
se teel Puka alevikus Valga mnt 
3 ehitised ja Pedaste külas asuv 
majavaldus.

Palupera vallavolikogus
• Kinnitati alatise maa-, majan-
dus- ja ettevõtluskomisjoni 
liikmeteks Ermo Kruuse, Marika 
Viks, Tõnu Riivik ja Einu Huik.
• Kinnitati alatise eelarve-ja 
rahanduskomisjoni liikmeteks 
Tamur Tamm, Valdeko Värva ja 
Priit Vakman.
• Kinnitati alatise haridus-, 
sotsiaal- ja kultuurikomisjo-
ni liikmeteks Merike Allik, Aivi 
Kulasalu, Andrus Pastak, Sulev 
Pallon, Ermo Kruuse, Peeter Sula, 
Kalev Lõhmus, Malle Kõll ja Soja 
Sipelgas.
• Pikendati 1 miljoni arveldus-
krediidi tähtaega 10. detsembrini 
2006.

Palupera vallavalitsuses
• Väljastati ehitusload  Karl 
Raudveele Järve kinnistule tiikide 
rajamiseks ja Priit Vakmannile 
Veski ja Elva Vesiveski kinnistule 
paisjärv-tammi ehitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingi-
mused Nõuni külas Elmo Sauli 
elektrivõrguga liitumisühenduse 
projekteerimiseks.
• Nimetati Neeruti külas 22,49 
ha suurune maa-ala Härma ka-
tastriüksuseks ja anti katastri-
üksusel asuva elamu omanikule 
Elmar-Harald Tammistole 
nõusolek maa ostueesõigusega 
erastamiseks.

Otepää vallavolikogus
• Otsustati nimetada komisjonide 
aseesimehed ja kinnitada komis-
jonide koosseisud: 
eelarvekomisjon – esimees Jüri 
Kork, aseesimees Maie Niit liik-
med Tõnu Kull, Olev Matt;
keskkonnakomisjon – esimees 
Olev Matt, aseesimees Ants 
Manglus; liikmed Külli Uibo, 
Ene Vahter, Enn Pallase, Marek 
Merilo, Enn Sepma, Merike Tootsi, 
Voldemar Tasa;

hariduskomisjon – esimees Miia 
Pallase, aseesimees Silver Eljand, 
liikmed Peeter Kangur, Tuuli Va-
her, Pille Villems, Ilmo Tamm;
turismikomisjon – esimees Ants 
Manglus, aseesimees Jüri Kork, 
liikmed Voldemar Tasa, Katrina 
Liiva, Mart Kaas, Aili Keldo, Mare 
Raid;
spordikomisjon – esimees Silver 
Eljand, aseesimees Miia Pallase, 
liikmed Raini Pohlak, Peeter Siim, 
Ilder Tallo, Avo Orav;
sotsiaalkomisjon – esimees Ann 
Kull, aseesimees Kaja Aidla, liik-
med Marika Ein, Tiiu Sander, Anu 
Tiirmaa, Helgi Hõbejärv;
kultuurikomisjon – esimees 
Ivari Viigimets, aseesimees Maie 
Niit, liikmed Merle Soonberg, 
Vello Soots;
turvakomisjon – esimees Jaan-
Kaarel Kukk, aseesimees Ants 
Manglus, liikmed Neeme Nurm-
oja, Uno Kikkas, Aleksander Mõt-
tus, Kalev Lemmik, Angela Aart, 
Raik Kuusik, Aivo Pärn; 
revisjonikomisjon – esimees 
Jaanus Barkala, aseesimees Evi 
Lill, liikmed Aivar Nigol, Luule 
Saar, Andres Arike, Enn Sepma, 
Alar Arukuusk, Ivari Viigimets.
• Otsustati kinnitada vallavalit-
suse liikmete arvuks 5 ja struk-
tuur: vallavanem, abivallavanem, 
vallavalitsuse liige, vallavalitsuse 
liige, vallavalitsuse liige.
• Otsustati kinnitada vallavalit-
suse liikmed: vallavalitsuse juht 
– vallavanem Jaanus Raidal, val-
lavalitsuse liige – abivallavanem 
Aare Matt, vallavalitsuse liige 
– Ülle Veeroja, vallavalitsuse liige 
– Aire Priks, vallavalitsuse liige 
– Marika Ein.
• Määrati esindajad Valgamaa 
Omavalitsuste Liitu: vallavo-
likogu esimees Ants Manglus ja 
vallavanem Jaanus Raidal ning 
asendusliikmed volikogu aseesi-
mees Miia Pallase ja abivallava-
nem Aare Matt.

Otepää vallavalitsuses
• Otsustati väljastada projektee-
rimistingimused: Kagu Teedeva-
litsusele sadevete äravoolusüstee-
mi ehituseks Hundisoo maaüksu-
sel; ASile Eltel Networks Saare 
ja Sireli tänavate lokaalvõrgu 
rekonstrueerimise ehitusprojekti 
koostamiseks; Riina Jürisele 
elamu ja abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks Ees-Ojamäe maa-
üksusel; Raidar Mesilale suvila 
ehitusprojekti koostamiseks Vana-
mõisa maaüksusel.
• Otsustati väljastada ehitusluba: 
OÜle Sport 200 International 
elektrivarustuse kaabelliini ra-
jamiseks Munamäe maaüksusel; 
Edgar Rebasele üksikelamu 
püstitamiseks Lombiveere maa-
üksusel; Triin Lukkale üksik-
elamu püstitamiseks Iffi ja Sulli 
maaüksusel; OÜle Sinu Kinnis-
vara elamu rekonstrueerimiseks 
Virulombi 15 Otepää; ASile Eltel 
Networks Otepää-Pühajärve 
EMT masti valguskaabli paigal-
damiseks; Agnes Talmale ük-
sikelamu püstitamiseks Järvemäe 
maaüksusel; OÜle Magri hotelli 
Bernhard laiendamiseks Kolga 
tee 22a; ASile Eltel Networks 
Kääriku side lokaalvõrgu rekonst-
rueerimiseks.
• Otsustati väljastada kirjalik 
nõusolek Edgar Rebasele abi-
hoone püstitamiseks Lombiveere 
maaüksusel; Aivo Tammele abi-
hoone püstitamiseks Jaani tn 7; 
OÜle Kampar Haldus abihoone 
püstitamiseks Koorejaama maa-
üksusel.
• Otsustati pikendada sotsiaal-
korteri lepingut kolme vallako-
danikuga.
• Otsustati kinnitada lasteaia 
Võrukael hoolekogu.
• Otsustati jagada Kitsemäe, 
Siili, Koolitare, Hanni katastri-
üksused.
• Otsustati liita Sääriku ja Viksi 
katastriüksused.

• Otsustati väljastada kasutus-
luba OÜle Kohukese Investee-
ringud kuuluvale külalistemajale 
Neitsi maaüksusel.
• Otsustati Tedre, Iffi ja Sulli 
kinnistu ümberkruntimine.
• Otsustati pidada võimalikuks 
ostueesõigusega maa erastamine 
Koit Mauringule Tammenurme 
maaüksusel, Juhan Seerile Rehe 
maaüksusel.
• Otsustati maksta ühekordset 
abiraha 73 vallakodanikule.
• Otsustati anda luba OÜle Tule-
kild ilutulestiku korraldamiseks 
talvepealinna avatseremoonial ja 
aastavahetuse üritusel.
• Otsustati AS Otepää Veevärk 
nõukogu liikmete tagasikutsu-
mine ja uute nõukogu liikmete 
määramine.
• Otsustati väljastada liinilu-
ba ASile Mulgi Reisid bussi-
veoks liinil bussijaam-Munamägi-
Kuutsemägi-bussijaam.
• Otsustati teha ettepanek Laine 
Pastaku, Enn Salundi ja Aino 
Pauli hoonete teenindamiseks 
vajaliku maa määramiseks.
• Otsustati anda nõusolek suusa-
tamise MK-etapi korraldamiseks 
6.-8. jaanuaril 2006 Tehvandi spor-
dikeskuse territooriumil ja ajutise 
liikluskorralduse kehtestamiseks 
Otepää valla territooriumil.
• Otsustati sihtasutuse Valga-
maa Arenguagentuur nõukogu 
tagasikutsumine ja uute nõukogu 
liikmete määramine.
• Otsustati määrata hooldaja ka-
hele vallaelanikule.
• Otsustati toimetulekutoetuse 
vahendite kasutamine.
• Otsustati määrata puudega 
inimese toetus kümnele vallako-
danikule.
• Otsustati kehtestada ajutine 
liikluskorraldus 16. detsembril  
seoses talvepealinna avaüritu-
sega.

SOFIA VIROLAINEN
28. IV 1921 - 9. XI 2005

ELLEN TAMMISTU
5. XII 1932 - 10. XI 2005

JAAN KLAIS
26. V 1954 - 14. XI 2005

ELMAR LUIK
18. VII 1924 - 8. XII 2005

ELLA SIKK
            11. II 1919 - 7. XII 2005

NIINA TIISLER
28. VIII 1929 - 19. XI 2005

Iial ei unune te sinisilmade sära,
rõõmus laul ja jutt ...

Kalleid poegi

VELLO ja URMAS 
SÕUKANDIT

mälestavad ema, Maive, Viido.

Siiras kaastunne Tiina Valdmannile

MEELIS VALDMANNI
1. X 1951 - 3. XII 2005

kaotuse puhul.

ETKA Otepää piirkonna juhatus

Küll on leinapisar valus, 
raskem kõigist inimelus.

Südamlik kaastunne Tiinale ja Tiidule 
armsa

MEELIS VALDMANNI
kaotuse puhul.

Tiia, Anne, Jaan, Andres

ELMAR LUIK
Sügav kaastunne Maire Mehisele perega 
armsa isa, vanaisa ja äia kaotuse puhul.

Kannistiku kaks elanikud

SVETLANA TEDER
1. I 1942 - 23. XII 2004

1. surma-aastapäeval mälestavad 
abikaasa, tütar perega, ämm ja Leili

Siiras kaastunne Agnesele, Evele ja 
Kaarinile perega

JAAN KLAISI
kaotuse puhul.

Kaubandustöötajate ametiühingu juhatus ja 
endised töökaaslased kooperatiivist

Üks kalmuküngas armas 
mul seisab silme ees, 

kus külmas hauahõlmas 
põrm puhkab elutööst.

Mälestame armast ema ja vanaema

ÕIE MOROSI
23. IV 1918 - 15. XII 2004

1. surma-aastapäeval.

Tütar Aili laste ja lastelastega

Jahe sügistuul võttis Sul käest, viis teele, 
kust tagasi ei tulda...

Mälestame armast abikaasat, ema, vana-
ema ja õde

LEILI NILÄNDERIT
14. XII 1945 - 17. X 2005

60. sünniaastapäeval.

Abikaasa, tütar perega, vennad ja õed 
peredega

IN MEMORIAM

KULDAR 
KUDU

26. IX 1965 - 28. XI 2005

Eesti klassikalise 
kitarri elu tabas möödunud kuul raske kaotus: 

28. novembril lahkus meie hulgast Eesti kitarrielu üks 
liidreid, H.Elleri nim muusikakooli kitarriõppejõud 
Kuldar Kudu. 

Kuldar Kudu töötas H.Elleri nim muusikakoolis alates 
1995. aastast, andes oma õpilaste kaudu viljaka panuse 
just Lõuna-Eesti heaks. Aastast 1996 oli ta Eesti Kitar-
riseltsi esimees.

 Otepääga oli Kuldar Kudu seotud aastatel 1997 
–2001, kui  Eesti Kitarriselts korraldas Otepääl oma 
aastaseminari, mis oma kitarrikontsertidega  rikastas 
Otepää kultuurielu. Hiljem kasvas üritusest välja rah-
vusvaheline kitarrifestival «Fiesta de la guitarra», mille 
idee autor ja kunstiline juht oli just Kuldar. Tema sulest 
on ilmunud mitmeid kitarrimängu erinevaid valdkondi 
puudutavaid artikleid, kuid näiteks ka kaks luulekogu, 
mis avavad tema särava kunstnikuhinge. 

 «Kitarril endal hinge pole, küll aga on võimalik, et 
kitarrist hingestab kitarri...» Kahjuks lõppes Kuladar 
Kudu aeg liiga vara ja tal pole võimalik enam kitarri 
hingestada.

Otepää muusikasõprade nimel PEEP PETERSON
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Põlva Lihatööstuse pood Otepääl (Munamäe 8) 
pakub laias valikus ja sõbralike hindadega:
• suitsuliha- ja vorstitooteid
• Rakvere Piimalt erinevaid lahtiseid piimatooteid
• Paadi Pagarilt leiva- ja saiatooteid ning väga maits-
vaid koduseid piparkooke.

Igal nädalal erinevatele toodetele sõbrahinnad!
Pood avatud:  E - R  9 -18
  L  9 - 15
  P  suletud

Info tel 5340 8181, 5342 2648

Kaitseliidu Otepää 
kompanii pealik ja 
juhatus soovivad 
oma liikmetele 

häid jõule ja 
edukat uut aastat!

 Valga põik 3
Otepää

  

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

Ilusat jõuluaega ja edurikast uut aastat soovib Mehkavana

Marguse puhkekeskus võtab töökoormuse suu-
renemise tõttu tööle:

• KOKA

• KOKAABI

• ETTEKANDJA-KLIENDITEENINDAJA

CV saata mirell@marguse.ee 
või postiga Nüpli küla, Otepää 67406

Info tel 767 9650

TÖÖ

Meie poe 

JÕULUSINK

on Teie pere 

JÕULUKINK!

Täname meie kauba ostjaid ja 
loomakasvatajaid tõhusa 
koostöö eest.

Eriline tänu neile, kes meile 
helistavad, meid koolitades ja 
juhendades.
  ÕNNE ja RÕÕMU! 
 Südamerahu tulevateks aastateks!
  OÜ Otepää Lihatööstus Edgar

Korralik ehitusmees 
otsib ehitustööd 
Otepää ümbruses. 

Transport ja töövahen-
did endal olemas. 

Tel 5347 8952

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUS

Avatud: E-P 9-22
24., 25., 26. ja 31. detsembril kl 9-20 
1. jaanuaril kl 10-20
 Felixi perekurk terve 680g /kg 21.91/  14.90 
 Pohlasalat 310g ( Salvest) /kg 48.06/   14.90 
 Praekapsas 900g ( Salvest) /kg 17.22/  15.50
 Pühade verivorst 500g (Rakvere LK) /kg 33.80/ 16.90
 Apetit šokolaadijäätis 1000ml   18.50
 Kohv President 500g /kg 67.80 /   33.90
 Sealihasült kg (Valga LT)    39.90
 Seapraetükk kg     59.90
 Seasingilõigud kg     59.90

Kaubanduskeskuse II korrusel
Avatud: E-R 9-19 ja L 9-17 (P - suletud) 
24. detsembril kl 9-17 ning 25. ja 26. detsembril suletud
31. detsembril kl 9-16 ning 1. jaanuaril suletud

PALJUDEL KAUPADEL JÕULUHINNAD! 
KINGITUSED JÕULUDEKS!

Avatud: E-R 8-18 ja L 9-17 (P - suletud)
24. detsembril kl 9-17 ning 25. ja 26. detsembril suletud
31. detsembril kl 9-16 ning 1. jaanuaril suletud

SOODSAD PAKKUMISED JÕULUKUUL!
 Magnetofon Trevi (CD+kassett)   449.-
 DVD mängija LG (karaoke)  1590.-
 Teler Thompson 21”   1999.-
 Teler Philips 21”   2999.-
 Pesumasin Hansa (800p A-klass) 3999.-

  Nüüd avatud 
 VIDEOLAENUTUS!

· Osta Otepää kaubanduskeskusest 
vähemalt 300 krooni eest
· Kirjuta oma nimi ja telefoninum-
ber ostutšekile
· Pane ostutšekk kassas olevasse 
loosikasti
· JÕULUKUU IGAL REEDEL 
loosime välja 1000 kroonise 
KINKEKAARDI!

UUDIS!

OÜ Ikomix otsib töötajaid jaanuari lõpus 
avatavasse pesumajja 

Info tel 5343 5010

Tervisepäev ehk enesekorrastuspäev Pühajärve põhikoolis 3. jaanuaril kell 10 - 17
• Teeme lihtsaid ja loomulikke harjutusi keha korrastamiseks ja meele rahustamiseks.
• Kasutame ida kehakultuuri elemente (shindo, taiji, qigong, jooga).
• Soovitatav kõigile, kes niigi tegelevad oma kehaga – rahvatantsuga, spordiga, joogaga, aeroobikaga,
tervisevõimlemisega, ravikehakultuuriga, laulmisega jne. Kõigile, kes tahavad alustada oma vaimse ja füüsilise 
korrastamisega – vanusele vaatamata.
• Saate koju kaasa mao harjutuse Hiinast – kaela, õlavöö ja selja korrashoidmiseks ning kilpkonna harjutuse 
Jaapanist – meele rahustamiseks jne.

Kaasa: sportlik pikk riietus, villased sokid, võimalusel võimlemismatt, 250 kr (kirjutan arve)
Juhendab Mart Parmas tel 509 1279



22. detsember 2005 8

Kuuendat korda tuleb otepäälas-
tele suur suusatamine koju kätte. 
Jaanuari esimesel nädalavahetu-
sel annab rohkem kui 10 tuhande 
Tehvandi suusastaadionile kogu-
nenud inimese vali kaasaelamine 
igale linna peal jalutajale aimu, 
kuidas eestlaste võhmaga veidi 
rohkem kui kuu enne taliolüm-
piat lood on.

Oma silm on siiski kuningas ja viimas-
te aastatega üha rohkem meelelahutus-
likke elemente omandavat suusaeten-
dust on põhjust kindlasti ka raja äärde 
jälgima minna. «Norralasest maailma 
parim staadionikommentaator, suur 
videoekraan,  vahetu võistluselamus,» 
loetleb võistluse direktor Alar Arukuusk 
põhjuseid, mida Skandinaavias ja Kesk-
Euroopas elavad suusasõbrad ei pea 
paljuks tuhande kilomeetri taha kaema 
sõita. «Olümpiat telerist jälgides on hea 
meenutada, kuidas üks või teine maail-
ma tipp Tehvandi tõusul ähkides pingu-
tas või uljalt sprindis kurve võttis.»

2007. aastal aastal toimub Otepää 
MK-etapp jaanuari lõpus ja kui korral-
dusmeeskond suudab taset hoida, siis 
peaks ka lähiaastatel Eestile kalendris 
kohta leiduma. Konkurents korraldus-
õiguse saamiseks on aga tihe ja kui Ote-
pää etapi organisaatorid sooviks ühte 
hooaega puhkuseks võtta, siis järgmisel 
aastal ei pruugi enam väljavalitute ringi 
mahtuda.

Eelmisel korral omandas võistluse 
infrastruktuuris olulise osa Otepää 
spordihoone, kus paiknesid pressi- ja 
võistluskeskus. Meediaesindajate töö-

tingimuste kaasajastamine oli ilmselt 
oluliseks teguriks, miks rahvusvaheline 
suusaajakirjanike liit Forum Nordicum 
just Otepää osavõistluse eelmise hoo-
aja kõige pressisõbralikumaks etapiks 
nimetas. «Hea, et leidsime uuele spor-
dihoonele veel ühe funktsiooni ja nii 
saime pakkuda nii ajakirjanikele kui 
sekretariaadile avaraid ruume, kus 
mitmed olulised teenistused paiknesid 
kompaktselt koos,» ütles Arukuusk.

Esmakordselt lasub vastutus MK-
etapi läbiviimise eest Tehvandi spor-
dikeskusel. Kuna sihtasutuse üheks 
osapooleks on Otepää vald, siis on ka 
kohalik omavalitsus sisuliselt korral-
dusse kaasatud ja seisab hea, et Otepää 
aktsiad tunnustatud suusakeskuse ja 
vaba aja veetmise kohana ei langeks.

Lisaks neljale võistlusstardile on ree-
de õhtul staadionil võimalik osa saada 
pidulikust avatseremooniast. Ja kel 
laupäevaste klassikasõitude järel hääl 
veel kannab, see saab oma emotsioone 
välja elada Comebackis toimuval tradit-
sioonilisel «Laulge kaasa» lindistusel. 

Oma treenituse tõstmiseks tuleb 
jaanuari esimesel nädalalõpul veidi 
kaugemale sõita, sest 4.-8. jaanuarini on 
Tehvandi rajad tavasuusatajatele sule-
tud. Kui ilmataat lumele armu ei anna 
ja sunnib rajameistreid oma kätetööd 
hoolikalt kaitsma, siis võidakse rada-
de kasutamisele piiranguid seada ka 
varem. Täpsemat informatsiooni saab 
veebilehelt www.tehvandi.ee, samas ka 
detailsem ülevaade MK-etapi kohta.

VEIKO ULP

Kuues suusaetendus kutsub kaasa elama

Teadmiseks piirkonna elanikele ja pealtvaatajaile
• Liiklus korraldatakse ümber sarnaselt eelmisele MK-etapile (vt skeemil)
• MK avamisele reedel, 6. jaanuaril kell 20 Tehvandi staadionil sissepääs tasuta
• Võistlusi pääseb 7.-8. jaanuaril vaatama ainult käepaelaga, eelmüük kuni 5. 
jaanuarini ka Otepää turismiinokeskuses ning 6. jaanuaril kell 15-21 Tehvandi 
staadioni peaväravas ning võistluspäevadel sissepääsude juures.
• Võistluste territooriumile on käepaelaga kummalgi päeval korduv sissepääs,  
käepael kehtib personaalselt ühele isikule (v.a pere-käepael, mille omanikuga 
pääsevad sisse ka tema kuni 18a lapsed).
• Alla 120 cm lastel tasuta sissepääs. 
• Võistluste territooriumile ei lubata siseneda suuskade, kelkude ja kodulooma-
dega, samuti alkoholijoobes või kaasavõetud alkoholiga isikuid.


