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Külastuskeskus pidi esialgsete 
kokkulepete kohaselt valmima 
jõuludeks. Viivitus, mistõttu tööd 
edasi lükkusid, oli tingitud asja-
olust, et kanalisatsiooni- ja veetrassi 
lahendust tuli muuta ning lõplikult 
selgus see alles detsembri alguseks. 
Samuti sai mõningaid külastuskes-
kuse ehituse käigus vaja minevaid 
materjale tarnida objektile alles 
jaanuaris. Ehitust soosiv ei olnud 
ka 18. jaanuaril Eestisse jõudnud 
külmalaine. 
   Reedel, 20. jaanuaril lepiti 
ehitajaga kokku, et nad lõpetavad 
tööd külastuskeskuse 
juures nädal pä-
rast ilmastikuolude 
normaliseerumist, st 
kui õhutemperatuur 
on püsivalt üle -15 
kraadi. 
   Seejärel hakatakse 
külastuskeskust järk-
järgult kasutusele 
võtma. Esmajärjekor-
ras töötab Otepää 
vallavalitsus selle 
nimel, et bussijaam saaks üle viidud 
uude külastuskeskusesse ning see 
saab toimuma nii ruttu kui võimalik.

KRISTJAN RÕIVASSEPP

O t e p ä ä  k ü l a s t u s k e s k u s e 
e h i t u s  k e s t a b

18. jaanuaril andis Eesti Post välja 
Torino taliolümpiamängudele pü-
hendatud postmargi ja temaatilise 
esimese päeva ümbriku. Postmargi 
nominaaliga kaheksa krooni ku-
jundas Lembit 
Lõhmus.
   Eesti Post 
on andnud 
Eesti sportlaste 
olümpiamän-
gudel osale-
mise puhul 
postmarke 
välja alates 1992. a. Postmark on 
välja antud ka kuldmedali pälvinud 
sportlase nimega.
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E e s t i  P o s t  a n d i s  v ä l j a 
T o r i n o  o l ü m p i a m ä n g u -
d e l e  p ü h e n d a t u d  p o s t -
m a r g i

Maailma parimad suusatajad 
võistlesid taas Otepääl

Teataja P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA 
 vald

SANGASTE 
vald

Kui eelmistel kordadel on Otepää 
MK-etapi korraldajad alati olnud 
hädas ilmakapriisidega, siis seekord 
läks kõik kenasti. Hetkekski ei tek-
kinud ohtu, et taas võiks võistlus 
pooleli jääda. 
   Pealtvaatajaidki oli piisavalt nii 
suusastaadionil sportlaste lõpu-
ponnistustele kaasa elamas kui ka 
Tehvandi tõusudel ja laskumistel 
ergutamas. Väike Otepää suutis 
rohkem kui kümme tuhat külalist 
ära mahutada, ei tekkinud erilisi 
ummikuid sõiduteedel ega poodi-
des.
   Suusasõpradele jääb seekordne 
võistlus aastateks meelde esimese 
päeva dramaatiliste lõpplahenduste 
poolest, kus võidu ja kaotuse vahe 
oli üliväike. Staadionil olnud pealt-
vaatajate tormilise ergutamise saatel 
andis Kristina Šmigun 10 kilomeetri 
sõidus endast kõik, aga ometi tuli tal 
leppida 0,2sekundilise kaotusega. 
Oma elu esimese MK etapivõidu 
saanud 41aastane kahe tütre ema 
Hilde Gjermundshaug Pedersen 
Norrast oli temast selle imepisikese 
ajaühiku võrra kiirem.
Kaasvõistlejatest peaaegu poole 
vanem Pedersen oli kõigega rahul. 

Ta kiitis siinseid raskeid radu ja 
kinnitas, et tegemist tema elu ühe 
magusaima võiduga. Naiste sõitu 
kõige kiiremini alustanud poolatar 
Justina Kowalczyk väsis distantsi 
lõpupoole ja pidi leppima kolmanda 
kohaga. Esimeses ajavõtupunktis 

2,1 kilomeetril oli Šmigun kolmas, 
kaotades Kowalczykule seitsme 
sekundiga. Pedersen oli siis alles 
kuues.
   Meeste 15 km sõiduski oli esimese 
ja teise vahe napimast napim. Üheks 
peafavoriidiks peetud tšehh Lukas 

Bauer jäi 0,5sekundiga alla venelase-
le Vassili Rotševile. Venemaale läks 
kolmaski koht, esmakordselt küün-
dis maailmakarikavõistluste pjedes-
taalile Sergei Novikov. Eestlastest 
oli Jaak Mae viies ja osa distantsist 
Rotševi tuules sõitnud Andrus 
Veerpalu kaheksas. Veerpalu ütles, 
et lõpus Rotševi tempo langes ning 
tema suusad läksid aina paremaks 
ja nii ta enne finiðit venelasel eest 
ära sõitiski. 
   Rotšev ja Novikov kiitsid radasid, 
korraldajaid ja pealtvaatajaid. Nad 
olevat siiski enne võistlust arvanud, 
et Veerpalu võib ka seekord kodura-
dadel võita. Rahul oli ka Jaak Mae, 
öeldes, et alustas nagu ikka liiga 
aeglaselt, aga lõpuks ei kaotanudki 
parematele eriti palju. 
    Pühapäeval oli Tehvandil või-
malik jälgida maailma paremaid 
suusasprintereid. Eelsõitudest pää-
ses teise ringi viis eestlast. Kuueste 
gruppidena sõidetud veerandfinaa-
lidest aga ükski neist enam edasi 
ei saanud. Naiste veerandfinaalis 
oli Kristina Šmigun veel lõpusirge 
alguses konkurentsis, aga koperdas 
siis. 
   Otepää radadel ei olnud eriti 
head minekut naiste MK-sarja 
liidril norralanna Marit Björgenil, 
kes ei saanud poolfinaalist edasi. 
Etapivõidu päris eelsõitudes parima 
aja saanud rootslanna Lina Anders-
son Manuela Henkeli (Saksamaa) ja 
Ella Gjömle (Norra) ees. 
   Rootslane Björn Lind, kes tavaliselt 
on küll kiireim eelsõidus, pjedestaa-
lile aga pääseb harva, üllatas Otepää 
raskel rajal vastaseid. Finaalsõidu 
teisel tõusul tegi ta sellise kiirendu-
se, millega ei suutnud konkurendid 
kaasa minna. Lindi järel sai teise 
koha Tor Arne Hetland Norrast ja 
kolmanda koha Vassili Rotšev.

Lumiste puudega kerges 
uduvines talvepealinn 
Otepää oli jaanuari algul 
taas maailma tippsuusata-
jate kohtumispaigaks. Meil 
toimunud maailmakarika-
võistluste etapi ajal jäi vaid 
natuke rohkem kui kuu selle 
talve tähtsaimate startideni 
Torino olümpiaradadel.

Andrus Veerpalu (50) ja Vassili Rotšev 15 km distantsil.

Otepää Teataja muutus nelja valla leheks

Hea lugeja! 

Sinu käes on 2006. aasta esimene Otepää Teataja. 
Esmakordselt nelja valla lehena,sest lugejate ja 
tegijate hulka on tulnud Sangaste vald. 
   Kui meenutada ajalugu, siis oli Otepää Teataja 
oma algusaastatel rohkem kui 70 aastat tagasi 
Rõngu, Kambja, Otepää, Sangaste, Kanepi ja 
Urvaste  piirkonna leht. Seega pakkus tolleaegne 
leht lugemist veelgi suurema ala inimestele. 
   Loodetavasti on lehe senistel lugejatel huvitav 
teada saada, kuidas elavad naabrid Sangastes ja 
sangastelastel omakorda lugeda Otepää, Palupera 
ja Puka uudiseid.
   Otepää Teataja sisulist külge jälgib ajalehe kol-
leegium, kuhu kuuluvad vallavanemad Jaanus 
Raidal, Terje Korss, Heikki Kadaja ja Kaido 
Tamberg. Lehte toimetab Arvo Saal. Pühade pu-
hul ilmub leht värvilisena, muul ajal piirdume 
ühe värviga. Alates märtsist saate loodetavasti 
Otepää Teatajat lugeda kaks korda kuus. 

   Leht tahab edastada objektiivset informatsiooni 
vallavolikogude ja -valitsuste tegevusest ja piir-
konnas toimuvast, tutvustada siinseid asutusi ja 
ettevõtteid, pakkuda inimestele võimalust oma 
arvamuse ja teadete avaldamiseks. Õnnitleme 
juubilare, anname teada sündidest ja surma-
dest. Põhirõhk on kohalike inimeste ja nende 
tegevuse tutvustamisele ning neile vajaliku info 
edastamisel. 
   Valdade allasutuste kuulutused avaldatakse 
Otepää Teatajas tasuta, muud kuulutused ja 
reklaamid on tasulised. Kuulutusi saab saata 
toimetussse, aga neid võetakse vastu ka kõigis 
neljas vallavalitsuses.
   Uuel aastal püüame lehte tuua uusi teemasid. 
Näiteks leiate seekord lehekülje, kus natuke nal-
ja, peamurdmist, ennustamist. Elust paradiisis ja 
paljust muustki on lubanud kirjutada kunstnik 
Monica del Norte.
   Inimese mälu on lühike ja kuigi sündmustest, 
mis tõid Eestile taasiseseisvuse ei ole möödu-
nudki eriti palju aastataid, on see aeg paljudele 
juba muutumas millekski ammumöödunuks. 

1989. aastal Otepää Teataja taaskäivitamisel pea-
toimetajaks olnud Aili Miks alustab järjelugude 
kirjutamist neist pöördelistest aegadest. 
   Lisaks Otepää kui Eesti talispordi keskuse ja 
siinsete tippsportlaste tegemistele tahame val-
gustada ka spordipoiste ja -tüdrukute tegemisi 
oma kodukandis. Senisest rohkem vajavad ka-
jastamist kultuuriinimeste tegemised. 
   Toimetus ei suuda siiski üksi kõiki häid mõt-
teid teoks teha, ega jõua iga huvitava sündmuse 
juurde. Selleks, et teada, kus midagi põnevat 
juhtub, ootame lugejate abi. Igasugune vallaga 
seotud kaastöö alati oodatud! Ka kriitika. Aga 
me ei avalda anonüümkirju ega pahatahtlikke 
kuulujutte. 
   Otepää Teataja aadress on: Lipuväljak 13, 
Otepää 67405. 
   Otepää raekoja esikus on ka postkast kirjaga 
Otepää Teataja, kuhu võib lasta kaastöid. E-posti 
aadress on: teataja@otepaa.ee.
   Hea Otepää Teataja lugeja – kirjuta oma soovi-
dest, tähelepanekutest ja mõtetest meile. Teeme 
koos lehte huvitavamaks.
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26. jaanuar 20062

laan teha heade naabritega ühist aja-
lehte on arutamisel olnud ka Sangaste 

Vallavolikogu viimastes koosseisudes, kuid 
erinevatel põhjustel jäänud siiani vaid 
plaaniks. Ühel hetkel otsustasime haarata 
härjal sarvist ja selle tulemusena tänane 
ühisleht teie ees ongi. 
   Ajalehe sisu on nüüd laiem ja huvitavam. 
Lisaks koduvalla uudistele saab nüüdsest 
ülevaate naabritegi, kellega me nii või 
naa omavahel tihedalt seotud oleme, te-
gemistest ja toimetamistest. Leht muutub 
regulaarselt ja kindlal kuupäeval ilmuvaks 
ajaleheks, kus uudised ja infovoog on tun-
duvalt värskemad ja operatiivsemad, kui 
oli senise korralduse puhul.
   Koos tehes on majandaminegi tõhusam 
ja seetõttu saame me lehte samade rahade 
juures neli korda tihedamini, kui oma leht 
seda võimaldas.

   Sangaste uudiste osas midagi ei muu-
tu, kõik vajalik jõuab lehte kiiremini ja 
tihedamalt. Kooskõlas lehe reeglitega ei  
avaldata laimavad, vihkamist ja poriloo-
pimist produtseerivaid üllitisi. Piiritülid 
naabriga ja lärmitsev maailmaremontimine 
pole ajalehe rubiikides teretulnud. 
   Palun Sangaste valla rahvast avaldada ar-
vamust ja teha ettepanekuid meie ühislehe 
plaanide osas, sealhulgas ka selle mõtte so-
bivusest või sobimatusest vallarahvale üld-
se. Arvamused ja ettepanekud saatke või 
tooge nimeliselt vallavalitsusse või saatke 
e-postiga aadressile: sangaste@sangastevv.
ee. Lisaks saab arvamust avalda ka kodu-
lehel www.sangaste.ee kontaktide rubriigi 
kaudu. 

Soovin kõigile ilusat uue aasta jätku ja et lähenemas 
on Punase koera aasta tulek, siis ka selle edukat algust 
29. jaanuaril.
Otepää Teataja lugejaskonna perre on liitunud sel aastal 
Sangaste rahvas. Ütlen kõigile neile: „Tere tulemast!“
Otepää Teataja lugejaskond võib veelgi suureneda, sest 
läbirääkimised käivad ka Valgjärve rahvaga, kellele 
Otepää on olnud ajalooliselt tõmbekeskuseks. 
Otepääl on aastavahetuse perioodil, st detsembris ja 
jaanuaris toimunud hulk tegevusi, millest tahangi 
anda kokkuvõtliku ülevaate. Ja ka sellest, mis teoksil 
ja tulemas.
•   Käimas on Otepää vallavalitsuse struktuuri kor-
rastamine ehk korrigeerimine ehk restruktueerimine 
(omal soovil on lahkunud sotsiaalnõunik Piret Pensa, 
spordinõunik Kalmer Tramm ja maanõunik Aire Priks). 
On kuulutatud konkurss ametikohtade täitmiseks. 
•   Käib SA Otepää Tervisekeskus ja päevakeskuse 
ühendamine juhtimise optimeerimiseks (töögrupp). 
Muutunud on AS Otepää Veevärk juhtkond, nõuko-
gu esimees Jüri Kork ja juhatuse esimees Enn Sepma. 
Toimub ka SA Otepää Spordirajatised juhtkonna muut-
mine ja funktsioonide määratlemine. Ajalehe Otepää 
Teataja sisuline ja vormiline muutus. 
•   Käivitatakse kampaania „Otepää valda 5000 koda-
nikku“. Kavas on Otepää oma ID-kaardi sisseviimine, 
et kohalik elanik ei peaks kannatama turistide pärast. 
Kaardi omanik saaks soodustused hindades.
•   Otepää vallavalitsuse sisekorraeeskirjade kehtesta-
mine (käsuliini korrastamine, puhkuste ühtse süsteemi 
kehtestamine). Vallavalitsuse ruumide paigutuse uue 
struktuuriga vastavusse viimine.
•   Otepää vallavalitsuse hoone ruumide rendi uute 
piirmäärade kehtestamine ja ruumide rendile andmi-
se kampaania. Hetkel on 10 vaba ruumi kolmandal 
korrusel.
•   Tänavuse Otepää aukodaniku välja selgitamine. 
Aukodaniku tiitel antakse välja 23. veebruaril kell 15.00 
algaval pidulikul aktusel, kus osaleb Ekerö kommuuni 
delegatsioon eesotsas Ekerö linnapeaga.
•   Otepää vallas uute töökohtade loomine, uus de-
tailplaneering ja hoonestusõiguse enampakkumise 
läbiviimine. Vabaaja-, äri-kaubandus- ja , kultuurikes-
kuse ehitamine(erakapital). Keskväljaku renoveerimise 
jätkamine. Pühajärve rannapargi renoveerimise jätka-
mine, ettevalmistamisel haldamislepingu tegemine 
enampakkumise korras, alghind 1,1 miljonit. 
•   Moodustamisel töögrupp turismi-, spordi- ja kul-
tuuriürituste kordineerimiseks ning uute atraktiivsete 
ürituste käivitamiseks, et Otepää vald oleks nähtav 
ja kuuldav üle Eesti aastaringselt. 7. märtsil toimub 
esimene koosolek e. visiooniseminar.
•   Moodustamisel on Ettevõtlus ja Turismiettevõtjate 
liit Otepää vallas, kellega Otepää vald hakkaks tegema 
koostööd. „Ettevõtjasõbralik vald“ initsiatiivi toetus. 
Ettevõtjate ümarlaud toimub 2. veebruaril.
•   E-vald, E-volikogu initsiatiivgrupi käivitamine. 
80% Otepää vallast kaetakse aprillis raadio interne-
ti ühendusega (töögrupis Vahrušev, Raidal, Vaabel, 
Manglus). 
•   Eesti Energia ja Otepää valla koostöö süvendamine. 
Miniseerida elektrikatkestusi ja ülepinget.
•   Otepää valla kodulehekülje uuendamine ja avaliku 
teabe operatiivse kättesaamise tagamine. 
    Head punase koera aastat ehk sõbra aastat!

Austusega Teie vallavanem JAANUS RAIDAL

Milline see Sangaste vald ja tema rahvas 
on, saab ajapikku naabritele kindlasti 
selgemaks kui seni. Katsun käesolevaga 
anda põgusa ülevaate, kes me oleme ja 
millega tegeleme. Arvandmeid, mäestikke 
ja piirnevaid maailmameresid üles lugema 
ei hakka, sest see info on saadaval meie 
kodulehel. 
   Muidu oleme aga üks kena ja varmas 
väikevald, kus on olemas nii piltlikult 
kui pildis kirik, kõrts ja vallamaja. Lisaks 
sellele on meil värskelt avatud renovee-
rituna Sangaste Seltsi ruumid, vastreno-
veeritud uhke koolimaja Keenis, suursu-
gune Sangaste loss ja kõvasti üle vabariigi 
keskmise tublid põllumehed ning tugev ja 
arenev tööstus. 
   Rääkima peab veel kindlasti kaunist 
loodusestki, sest siin on meil pakkuda 
nii Otepää kõrgustiku kuplistikku kui ka 
Valga tasandike udulinikus heinamaid ja 
ojakääre. Asulatest on ainsatena Valgamaal 
ja vähestena isegi vabariigis säilitatud 
väikeasula keskküte Keenis ja Sangastes. 
Mõlemad on nüüdseks uute modernsete 
saepuru- ja hakkekütte kateldega.
   Sangaste asulas torkab möödujale kind-
lasti silma väga ilusasti väljaehitatud AS 

Silva kaubanduskompleks, kus on mõnus 
ostu sooritada ja keha kinnitada. Olemas 
on nii apteek, lasteaed, juuksur, perearst, 
postkontor kui ka pansionaat.
   Keeni asula torkab silma tööstuse suure 
kontsentratsiooniga ja eurorahade abil 
renoveeritud kena koolimajaga ning aren-
datava pargiga. Keenis tehakse mööblit (AS 
Sanwood) ja puitmaju (OÜ Landhaus), 
saab ka ,,Heleni“ kiirputru Sangaste 
Linnasest.
   Kolmi on värske uustööstuste piirkond, 
kus kanda kinnitanud puitprofiile ekspor-
diks tootev OÜ Finlaid. Seal valmistatakse 
ka linnasesegusid leivatööstustele.

   Lossikülas annab tooni Sangaste lossi-
kompleks ja dendropark, seal on ka Richard 
Rohu ja August Gailiti majamuuseumid. 
Sangaste lossi majandab rentnikuna 
Lossihalduse OÜ, kes isegi külmast prak-
suval talveajal tegeleb euroraha (PHARE) 
abil lossi remonditöödega. Kvalitatiivselt 
uut taset ja renoveeritud lossihoonet saab 
näha ehk 2007/2008. Riigimõis ,,Jõgeva 
Sordiaretus“ tegeleb teraviljaaretusega, 
s.h. kuulsa Sangaste rukkiga.
   Vallas on hoogustuv isetegevus ja elav 
seltsielu, on oma traditsioonid ja tavad. 
Traditsiooniline põllumajandus on väga 
heal tasemel ja koostöine. Kenad tootmis-
kompleksid kaunistavad maastiku ja on 
tõestuseks selle kandi põllumehe ettevõt-
likust meelest ja tulemuslikkusest. Areneb 
ka turismindus ja teenindus.
   Sangaste valla tõusva arengu põhju-
seks on tema inimene ja selle tegemised. 
Sangastes on sündinud ja kindlasti sün-
dimas palju kuulsaid inimesi. Kindlasti 
on meie rahuliku ja eduka arengu raam-
teguriks olnud volikogudesse valitute 
koostöömeel ja -võime. On suudetud siiani 
olla üle tühjast tülirebimisest ja aetud asju 
arukal-pragmaatilisel pinnal. Ka värskelt 
valitud volikogu esimesed istungid lu-
bavad selle väärt ümarlaua traditsiooni 
jätkumist Sangaste mail. Tasakaalukus ja 
vastutustunne oma rahva ees on arengu 
pant, mis on üle erakondlikkusest ja väik-
lasest egoistlikust nügimisest.
   Kallid naabrid! Soovime edu Teile ja 
endile! Loodetavasti saab meie ühisest 
koostööprojektist selline ajaleht, millest 
tõuseb tulu kogu meie piirkonna rahvale! 
Hingelist ja materiaalset heaolu meile 
kõigile!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Austatud Otepää Teataja 
lugeja

Tervitused 
Sangastest

Austatud lehelugeja ja armas 
Sangaste valla rahvas! Täna on 
teie käes katseeksemplar piirkon-
na valdade ühistööna valminud 
Otepää Teatajast. Sangaste vald 
värske proovijana on uus partner 
Puka, Palupera ja Otepää valdade 
kõrval. 

Otepääl toimus 17. jaanuaril paariküm-
ne osalejaga keskkonnaalane infoseminar. 
Sissejuhatuseks rääkis vallavanem Jaanus 
Raidal Otepää arengusuundadest lähiaastatel. 
Ta ütles, et Otepääl peab säilima metsik loodus, 
aga on küsitav, kas see peab olema keset elu-
keskkonda. Vallavanem tõi näiteks Pühajärve 
puhkekodu pargi, mille kordategemisele oli 
palju vastaseid, mis aga nüüd vaid kiidusõnu 
pälvib.
   Äsjaloodud looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-
Võru regionaali direktor Ants Manglus kinnitas, 
et uuendustega ei muutunud kohaliku inimese 
jaoks eriti midagi. Küll aga on nüüd looduskait-
sealade valitsejateks keskkonnateenistused. 

   Keskkonnainspektor Ain Ruthe meenutas 
kuulajatele seadusi, eriti aga seda, et arendajad 
peavad jälgima reegleid. Ta ütles sedagi, et kui 
kellelgi on ametnikud lubanud seadusi rikkuda, 
siis ei saa teised kodanikud sellel viidates samu 
õigusi nõuda.
   Ettekandjatele esitatud küsimuste seas kordus 
soov teada saada, mida teeb kohalik omavalitsus 
selleks, et inimesed teaksid seadusi. Kuna näis 
olevat aastaid tegemata tööga, siis ega küsijad 
seekord päris head vastust ei saanudki. Ühe 
võimalusena nähti Otepää Teataja kasutamist 
elanike informeerimisel. 
   Vastates küsimusele Valga maantee äärde 
justkui kavandatavast 22korruselisest majast, 

ütles Raidal, et ta ei oska kommenteerida kü-
lajutte. Ja otse loomulikult ei saadud üle ega 
ümber Väikse Munamäe äärsest külast ega nn 
Kullamaa tiigist. 
   Näitena toodi see, et Munamäe palkmajakes-
test küla planeerimisel ei olnud naabrid sellel 
vastu. Rahvas lihtsalt ei saanud vaid kaardilma-
terjali põhjal aru, millest räägiti. Vallavalitsusel 
soovitati edaspidi nõuda makette, et siis oleks 
kergem kavandatavat mõista.
   Seminari lõpuks kinnitasid nii nii Jaanus 
Raidal kui ka Ants Manglus, et suusakeskust 
Munamäele on Otepää jaoks vaja. 

    ARVO SAAL

Otepää ettevõtjad soovisid, et vallavalitsus õpetaks inimestele rohkem seadusi

Sangaste vallavalitsus

Kodanike vastuvõtt:
Esmaspäeval   9.00-12.00 ja 13.00-16.00
Teisipäeval     9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Kontakt: Sangaste 67001 Valgamaa
Tel 766 8040, faks 766 8041 sangaste@sangastevv.ee
Sekretär Marika Kutter

Tel 766 8040, mob 5340 4563  sangaste@sangastevv.ee
Vallavanem Kaido Tamberg

Tel 766 8042, mob 518 2016 kaido@sangastevv.ee
Abivallavanem Tõnu Saarman 

Tel 766 8045, mob 520 3238 tonu@sangastevv.ee
Vallasekretär Janno Sepp

Tel 766 8047 janno@sangastevv.ee
Pearaamatupidaja Heli Kirsimäe

Tel 766 8044  heli@sangastevv.ee
Maakorraldaja Kaja Papagoi

Tel 766 8048, mob 5340 4563  kaja@sangastevv.ee
Raamatupidaja Karmen Simmul

Tel 766 8043  karmen@sangastevv.ee
Sotsiaalinspektor Pille Sikk

Tel 766 8046, mob 524 7930  pille@sangastevv.ee
Kultuurispetsialist Merle Tombak

Tel 5647 2632  merle@sangastevv.ee 
Metsaspetsialist Eero Jaska  Mob 5341 5780
kodanike vastuvõtt iga kuu I ja III esmaspäev
Konstaabel Ülo Kets  Mob 5330 7157
kodanike vastuvõtt teisipäeval 9.00-10.00

Vallaasutused
Sangaste Pansionaat  Tel 769 0318
juhataja Ruth Muttik, mob 518 2017
Osaühing Sanva  Tel 769 6234
juhataja Rein Areng, mob 516 0163  sanva@sangastevv.ee
Sangaste lasteaed  Tel 769 0482
juhataja Taivi Rästas
Keeni põhikool  Tel 769 6225
direktor Diana Sarapuu  diana@sangastevv.ee
Sangaste raamatukogu  Tel 769 0494
juhataja Aino Oja
Keeni raamatukogu  Tel. 769 6236
juhataja Ester Otrokova

Sangaste valla-
valitsuse 
ametnikud

Tagarida va-
sakult abival-
lavanem Tõnu 
Saarman, 
vallasekretär 

Janno Sepp, vallavanem Kaido Tamberg, maakorraldaja Kaja Papagoi. Esirida vasa-
kult: kultuurispetsialist Merle Tombak, raamatupidaja Karmen Simmul, sekretär Marika 
Kutter, pearaamatupidaja Heli Kirsimäe. Pildilt puudub sotsiaalinspektor Pille Sikk.

P

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 766 4818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal
Trükk: Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid

nende selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 23. veebruaril.
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Jaanuari keskel hakati Otepääl lõpuks taarat 
tagasi ostma kesklinnas, kaupluste vahetus 
läheduses, turuplatsi servas. 
   AS Avallone juhatuse liige Viljar Teder tä-
nas ehitajat OÜ Vesilood, Otepää Veevärki ja 
endist vallavanemat Aivar Nigolit, kellelt tuli 
initsiatiiv siia taarapunkti rajamiseks.
   ”Oli vallavalitsuse algatus, sobivad ruumid 
ja soodne hind,” ütles Teder. ”Kuna taara kok-
kuost on üks osa meie tööst, siis olime väga 
huvitatud.”
   Kindlasti rõõmustab kesklinnas asuv korralik 
taarapunkt lisaks Otepää elanikele ka kõiki 
siinseid kaupluseomanikke, sest enam ei pea 
saatma taaratoojaid peaaegu kilomeetri kaugu-
sele linnaserva. Seal alajaama juures võetakse 
taarat vastu edaspidigi.

Uute ruumide korda tegemine nõudis umbes 
150000 krooni ja võttis aega ligemale kaks 
kuud. Uue taarapunkti avamisega tekkis 
juurde kaks töökohta, siin on ametis Grete 
Saaremäe ja Astrid Urb (pildil).
   Esialgu on taarapunkt avatud tööpäevadel 
kella 9-19-ni, laupäeval 9-18 ja pühapäeval 
10-15.  
   ”Lahtioleku aeg hakkab olenema rahva 
huvist,” kinnitas Viljar Teder. ”Võib-olla 
pikendame seda. Pühapäeval aga arvestame 
turistidega, kes soovivad ehk enne ärasõitu 
oma taarast lahti saada.”
    Teder lõpetas mõttega, et oleme jõudnud 
Euroopasse, taaral on hind ja seda ei visata 
enam põõsasse.

Arvo Saal

Lindude gripp on äärmiselt nakkav ja suurt 
suremust põhjustav lindude haigus, mida 
tekitavad mitmesugused gripiviirused. Need 
viirused võivad edasi levida ka imetajatele, 
sealhulgas sigadele ja inimestele.
   Linnugripi risk suureneb kevadel seoses 
rändlindude tulekuga. Taudi kahtluse korral 
tuleb kiiresti rakendada tõrjemeetmeid. Et 
oleks võimalik tulemuslikult tegutseda, on 
vaja teada, kus meie linnufarmid asuvad ja kui 
palju ning milliseid linnuliike seal peetakse.
   Veterinaaridel on kavas jaanuaris-veebruaris 
kontrollida kõiki kodulinde pidavaid looma-
kasvatusettevõtteid, talusid ja üksiklinnu-
pidajaid, sõltumata neis peetavate lindude 
arvust.
   Lindude loenduse läbiviimiseks vajame in-
fot just nende üksiklinnupidajate kohta, kes 
peavad linde linnades, alevites, suvilates ja 
maakodudes, kus teisi loomi ei peeta ja vete-
rinaararstiga tihedam side puudub. 
   Palume sellistel hobi-linnukasvatajatel kohe-
selt võtta ühendust oma piirkonda teenindava 
loomaarstiga ja teatada oma asukoht, et arst 
saaks teie linnufarmi külastada.
   Linde varjata ei ole mõtet, sest siis jäävad 
inimesed ilma võimalikust kompensatsioonist, 
mis hakkab toimima juhul, kui inimese linnud 
tuleb taudi likvideerimise käigus hävitada. 
Inimesi võib lindude varjamise eest ka trah-
vida.
    Kodulinnud peaks lauta või aedikusse kinni 
panema, et saabuvad rändlinnud neid linnu-
gripiga ei nakataks. Lindude söötmiskoht peaks 
olema kaetud katusega, et nakatunud linnud 
seda sõnnikuga ei reostaks. Metslindudega ei 
tohiks kodulinde mingil juhul kokku lasta.

Suuremaks ohuallikaks on vabalt peetavad 
koduveelinnud, nagu pardid ja haned, samu-
ti teised vabalt peetavad linnud, kui neil on 
kasutada mõni looduslik veekogu, kus nad või-
vad kokku puutuda mets- ja rändlindudega.
   Lindude gripi ennetamiseks rakendatavad 
ohutusmeetmed:
•  Hoida kodulinde suletud hoonetes.
•  Vältida kodulindudel võimalikke kontakte 
rändlindudega.
•  Rakendada kõiki ohutusmeetmeid lindlates 
(desobarjäärid, loomade ja lindude sissepääsu 
tõkestamine, lindude joogivee ohutus).
•  Teavitada viivitamatult lindude gripi kaht-
lusest.
•  Tagada koduspeetavate hanede ja partide 
ning teiste linnuliikide eraldatus.
•  Võõrastel isikutel keelata siseneda looma-
kasvatushoonetesse ja -rajatistesse enne 48 
tunni möödumist ohupiirkonnast Eestisse 
saabumisel.
•  Keelatud on linnukasvatajatel ohustatud 
piirkondadest pärineva sööda käitlemine, s.h. 
lindudele söötmine.
•  Keelatud on lindude kokkutoomine turgu-
dele, etendustele, näitustele ja kultuuriüritus-
tele.
Linnupidajal on kohustus teavitada lindude 
haigestumisest või hukkumisest kohe koha-
likku volitatud veterinaararsti.
   Soovime linnupidajatelt igakülgset koostööd 
võimaliku linnugripi kahtluse avastamisel ja 
sellest teavitamisel.
   Lisainfo Valgamaa Veterinaarkeskusest tele-
fonidel 7643 693 või 5103 409.

Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja URVE LAIDVEE

Avallone avas Otepää 
kesklinnas taarapunkti 

BSR Interreg IIIA programmi projekti „Virtual 
Community of the Valga-Valka Region” 
juhtrühma 9. jaanuari koosolekul leppisid 
projektipartnerid kokku tingimused, millis-
tel hakatakse loodavas raadiointernetivõrgus 
pakkuma teenuseid. Otsustati hakata koguma 
eeltaotlusi liituda soovijatelt.

Teenuse kavandatav leviala

Kavandatav leviala vastab enam-vähem Valga 
maakonna ja Läti Valka rajooni halduspiiridele. 
Liitumist võimaldatakse kõigile soovijatele, kui 
tehnilised tingimused seda võimaldavad. Soovi 
ja võimaluse korral võite aadressilt www.vir-
tual-community.info (Alajaotuses Tegevused 
-> WP2 – Infrastruktuuri loomine) kontrollida, 
millise masti otsa paigaldatud saatja piirkonda 
teie liitumispunkt jääb. Kuivõrd maakond on 
keerulise reljeefi ja kõrge metsasusega, siis 
võib mõningatel juhtudel maapiirkonnas olla 
vajalik antenni paigaldamiseks kasutada masti 
või muud kõrgemat rajatist.

Teenuse tehnilised näitajad ja hind

Kokku on lepitud et algselt hakatakse pakkuma 
vähemalt kahte teenuspaketti:

Vastuvõtuseadmed

Klient peab ise endale hankima vastuvõtu-
seadmed, kuid me soovitame esialgu nende 
hankimisega oodata. Kui on paigaldatud 
esimesed saatjad ja selgunud, kes hakkab 
loodavat raadiovõrku haldama, siis antakse 
soovitused, millistele tingimustele vastavaid 
seadmeid hankida. 
   Kuivõrd tegemist on võrdlemisi laialt levi-
nud andmesidelahendusega (nn WiFi), siis 

on seadmete valik ja vastavalt ka hinnaskaala 
lai ja võimaldab valida vastavalt rahakoti või-
malustele. Kui jõutakse kokkuleppele kohalike 
arvuti- ja elektroonikapoodidega, on võimalik 
hakata pakkuma ka seadmete liisingu-, rendi- 
ja paigaldamise teenuseid.

Teenuse kasutamiseks eelregistreerimine

Klientide hulga ja asukoha eelnevaks hin-
damiseks on ette valmistatud sooviavalduse 
vorm, mille saab pärast täitmist edastada 
nii e-posti, postiside kui ka käsiposti kaudu. 
Sooviavalduste põhjal tehakse pärast vas-
tavas piirkonnas seadmete paigaldamist ja 
teenusepakkumise avamist isikule ettepanek 
sõlmida liitumisleping.

Teenuste pakkumise avanemise ajakava

Projektiplaani järgi alustatakse seadmete 
paigaldamist jaanuari lõpus ja esimesed 
testühendused luuakse veebruari lõpuks. 
Kogu raadiointernetivõrgu seadmestik peab 
olema valmis ja üle antud tellijale 17. aprilliks 
2006. Täpne ülevaade tööde käigust hakkab 
olema nähtav aadressil www.virtual-com-
munity.info (Alajaotuses Tegevused -> WP2 
– Infrastruktuuri loomine).

Lisainformatsioon

Hetkel on käsil raadiointernetivõrgu sead-
mete ja teenustepakkumise korraldamiseks 
operaatori leidmine. Peale operaatori selgu-
mist ja vastavate lepingute sõlmimist saab  
konsulteerida ühenduste loomise võimaluste 
kohta telefonitsi ja e-posti teel. Selle ajani saab 
lisainformatsiooni küsida e-posti aadressil 
info@virtual-community.info (kõigile küsi-
mustele vastatakse kindlasti) või projektijuhi 
telefonil 766 6150 (Kalev Härk).

Projektijuht KALEV HÄRK

Kas tuleb tuttav? Kindlasti neile, kes viimaste 
kuude jooksul on külastanud Otepää valla töö 
tugiisiku kabinetti. Midagi ei sünni iseenesest 
ja samamoodi ei edene uue töökoha leidmi-
ne lihtsalt. Millise tööga saan hakkama? Kas 
seda, mida soovin teha, on antud piirkonnas 
pakkuda? Kas tööklubi võib mind toetada ning 
rikastada arvamuste mitmekesisusega? 
   Ettevõtjatel on pakkuda mitmeid erinevaid 
töökohti Otepää linnas ja nad kõik ootavad 
tublisid, teotahtelisi ja hea suhtlemisoskuse-
ga töölisi. Kergelt tekib arvamus, et otsijad on 
liiga kapriised.
   Läinud aasta detsembrikuus korraldasime 
Otepää kultuurikeskuses tööotsija infopäeva, 
mille mõte oli käsitleda neid teemasid, mis 
looksid tööotsijatele parema ettekujutuse kaa-
saegsest tööotsingust. 

   Töö-tugiisikute tegevuse eesmärk on kaasa 
aidata piirkonna arengule ühtlustades sot-
siaalset ebavõrdsust tööturul. Palun kõigi 
otepäälaste abi kavandatava teise infopäeva 
teemade käsitlemiseks. Millest olete huvi-
tatud? Ootame teiepoolseid ettepanekuid.
   Töö-tugiisiku kabineti töös on toimunud 
muudatused. Uus töötaja on Anneli Saar.
Meie kabinett asub Otepää vallavalitsuse tei-
sel korrusel, sotsiaalameti kõrvalruumis.

Vastuvõtt              tel. 766 4829
E   9 – 12  A.Saar  tel. 5341 5269
T   9 – 12  R.Pill
K   9 – 11  R.Pill    tel. 512 7248
N 13 – 16  A.Saar
Nõustame kõiki tööotsijaid.

RIINA PILL, töö-tugiisik

Lindude gripp on tõsine haigus

Algab raadiointernetivõrguga
 liitujate eeltaotluste vastuvõtt

Otsid tööd? Astu sisse!

Tänaseks on Otepää vallas ettevalmistatud 
avalik mootorkelgurada, mis ühendab 
Tehvandi Spordikeskust, Väikese Munamäe 
mäesuusakeskust, Pühajärve Puhkekeskust 
ning Kuutsemäe mäesuusakeskust. Raja hool-
damist finantseerib Otepää vallavalitsus. 
   Et kaasata ka kelguraja kasutajaid panusta-
ma raja hooldusesse, on Otepää vallavalitus 
välja teinud kleebised, mille soetamisel saab 
kelgutaja anda oma osa saaniraja korrashoiuks. 
Kleebiseid saab osta eelpool nimetatud punk-
tides, mida kelgurada ühendab, samuti Otepää 
Turismiinfokeskuses. 
   Nädalaseks raja kasutamiseks tuleks han-
kida 500-kroonine ning kogu talv saab rada 
kasutada 1500-kroonise kleebisega. 

Otepää Vallavalitsus kutsub kõiki kelguraja 
kasutajaid kleebist soetama ning näitama 
sellega üles head tahet. Tuletame ka meelde, 
et Otepää looduspargis võib maastikusõiduki-
test sõita ainult mootorkelguga ja seda üksnes 
avalikul mootorkelgurajal ning maaomaniku 
loal. 
   Väljaspool looduspargi territooriumi võib 
maastikul maastikusõidukiga sõita ja seda 
parkida üksnes maaomaniku loal. 
   Juhul, kui mootorkelguga sõidetakse maa-
omaniku maal ilma tema nõusolekuta, saab 
omanik pöörduda oma õiguste kaitseks polit-
sei või keskkonnainspektsiooni poole.

KRISTJAN RÕIVASSEPP

Mootorkelkudega liiklemisest

Teenuspakett    Allalaadimis-   Üleslaadimis-  Kuutasu 
             kiirus               kiirus
VirCom Basic    256 kbps     256 kbps    225 kr 
VirCom Extra    512 kbps     256 kbps    315 kr
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PLANEERINGUD

Otepää vallavolikogus 
•  Otsustati määrata Otepää Vallavolikogu 
esimehele hüvitist.
• Otsustati määrata Otepää Vallavalitsuse 
liikmele hüvitist.
• Otsustati nimetada Otepää Vallavolikogu 
esindajana Pühajärve Põhikooli hoolekogu 
koosseisu Jüri Kork.
• Otsustati nimetada Otepää Vallavolikogu 
esindajana Otepää Gümnaasiumi hoolekogu 
kooseisu Miia Pallase.
• Otsustati kinnitada Otepää valla teede ja 
tänavate nimekiri.
• Otsustati kinnitada Otepää valla 2005.a. 
majandusaasta aruande auditeerijaks AMC 
Audit OÜ.
• Otsustati kinnitada Otepää vallavanem 
Jaanus Raidali töötasu.

Sangaste vallavolikogus
• Tutvuti Sangaste valla üldplaneeringu es-
kiislahendusega.
• Kinnitati 2005. aasta vallaeelarve muuda-
tused.
• Anti vallavalitsusele kooskõlastus 19103 
krooni eraldamiseks vallaeelarve reservfon-
dist.
• Arutati 2006. aasta vallaeelarve eelnõu.
• Kinnitati vallavalitsuse teenistujate koos-
seis ja palgamäärad.
• Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Eesti 
Ühispank 300000 krooni suurune arveldus-
laen.
• Otsustati hüvitada vallavanema Kaido 
Tambergi teenistuslähetuse kulud ja maksta 
päevaraha.
• Kinnitati Keeni Põhikooli arengukava 2005-
2008.
• Otsustati muuta Sangaste valla arengukava 
2004-2010.
• Kinnitati avalikuks kasutamiseks vajalike 
kohalike maanteede ja tänavate nimekiri.
• Määrati katastriüksuse sihtotstarve kahele 
maaüksusele.

Otepää vallavalitsuses 

• Otsustati määrata riigihangete „Pühajärve 
Rannahoone rekonstrueerimine“  ja 
„Pühajärve rannapargi juurdepääsu teede 
renoveerimine“ korraldamise eest vastutavaks 
isikuks  abivallavanem Kristjan Rõivassepp. 

• Otsustati tunnistada kehtetuks 19.05.2004 
korraldusega nr 2-4-323 Aivar Kullamaale 
antud ehitusluba.
• Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 
30.11.2005 korraldus nr 2-4-667.
• Otsustati väljastada sõidukikaart OÜ’le 
Kikas & Reisid.
• Otsustat i  anda nõusolek MTÜ’le 
Rahvusvaheline Koolitus ja Kultuurivahetus 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil pro-
jektlaager ajavahemikus 9.-30.juulini 2006.a.
• Otsustati anda Ilutulestiku Keskus Arnika 
OÜ’le luba korraldada ilutulestikud: 06. ja 
07.01.2006.a. Tehvandi Spordikeskuse staa-
dioni läheduses asuva lasketiiru ohutusseina 
taga.
• Otsustati väljastada ehitusluba: Kalev 
Velthut’ile üksikelamu püstitamiseks asuko-
haga Männi tn 2 Otepää; OÜ-le Jaotusvõrk 
0,4 kV kaabelliinide rajamiseks seoses Andu 
Puhkekeskus OÜ liitumisega Pedajamäe kü-
las.
• Otsustati väljastada kasutusluba: OÜ-le 
Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinidele 
seoses OÜ Managment Experts OÜ kinnistu 
liitumisega Nüpli küla Otepää vald; Ardo 
Kubjasele kuuluvale elamule asukohaga 
Mäha küla Tiigi maaüksus Otepää vald; Enn 
Nielenderile kuuluvale puhkemajale asuko-
haga Pühajärve küla Neitsijärve Võõrastemaja 
maaüksus; Esti Külmale kuuluva taastusravi 
kabinetile asukohaga Munamäe 20-11 Otepää; 
Mariann Tihasele kuuluva abihoone asu-
kohaga Kalda 28 Otepää; OÜ-le Jaotusvõrk 
kuuluvale 0,4 kV maakaabelliinile seoses Raul 
Kinksi kinnistu liitumisega asukohaga Arula 
küla Otepää vald;
• Otsustati tagastada Otepää Vallavalitsusele 
laekunud Renee Parksi vaie; rahuldada Arnold 
Pastaku vaie.
• Otsustati pidada võimalikuks Meelis Alevi 
ja Merle Alevi kaasomandis oleva elamu 
juurde maa ostueesõigusega erastamist nende 
kaasomandisse võrdelistes mõttelistes osades, 
Haaviku maaüksus Märdi küla Otepää, maa 
sihtotstarbeks maatulundusmaa; Vahur Adleri 
omandis oleva eramu juurde kuuluva maa os-
tueesõigusega erastamist, Väike-Matu maaük-
sus, Märdi küla Otepää, maa sihtotstarbeks 
maatulundusmaa; Frants Seeri omandis oleva 
elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega 
erastamist, Uue-Mäeotsa kinnistu Arula küla 
Otepää vald.
• Otsustati määrata puudega inimese eriva-
jadusest tingitud lisakulude kompenseerimi-
seks toetust 8 valla kodanikule.
• Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse 
hooldajavajaduse tõttu ühele valla kodaniku-
le.

Palupera vallavalitsuses
Anti korraldus maa kasutusvaldusse andmi-
seks alljärgnevalt:

Puka vallavalitsuses

•  Kolmele isikule maksti  lapse sünni puhul 
sünnitoetust.
•  Kahele isikule maksti matuste korraldami-
seks matusetoetust.
•  Seoses hooldaja haigestumisega lõpetati 
ühel puudega isikul hooldus.
• Ühele puudega isikule määrati hooldaja.
• Maksti toimetulekutoetust 11-le isikule.
•  Väljastati ehitusluba Jaan Raudle Pühaste 
külas temale kuuluval Märdianni maaüksusel 
asuva kõrvalhoone laiendamiseks. 
•  Eraldati  AS-le Kagu – Eesti Jäätmekeskus 
reservfondist 13103 krooni.
•  Kinnitati komisjoni koosseis põhi- ja väi-
kevahendite inventuuri läbiviimiseks.
•  Kinnitati ametisse Puka Keskkooli direk-
tor Velvo Mõttus ja Aakre Lasteaed-Algkooli 
juhataja Ilme Hõbemägi.

AMETLIK INFO

le olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; 
tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine. 
Planeeritava ala suurus on 5,61 ha.
   Detailplaneeringu koostamise korraldajaks 
ja kulude kandjaks määrati planeeringuala 
omanik Tõnu Kukk, kellega sõlmitakse leping 
detailplaneeringu koostamiseks. 
• Palupera vallavalitsuse 12. jaanuari 2006.
a. korraldusega nr. 2-1/06/17 algatati Palupera 
vallas Räbi külas Ehala kinnistu nr. 18457 
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on 
planeeritaval alal asuva loomakasvatushoo-
ne rekonstrueerimine kaksikelamuks; krundi 
hoonestusala piiritlemine ja lubatud ehitiste 
arvu määratlemine; ehitistele olulisemate ar-
hitektuurinõuete seadmine; tehnovõrkude- ja 
rajatiste asukoha määramine. Planeeritava ala 
suurus on 1,53 ha.
   Detailplaneeringu koostamise korraldajaks 
ja kulude kandjaks määrata  planeeringuala 
omanik Timo Kukk, kellega sõlmitakse leping 
detailplaneeringu koostamiseks. 
• Palupera vallavalitsuse 12. jaanuari 2006.
a. korraldusega nr. 2-1/06/15 algatati Palupera 
vallas Nõuni külas Vaike kinnistu nr. 3960 de-
tailplaneering lihtsustatud korras. Planeeringu 
eesmärk on planeeritava ala jagamine kolmeks 
eraldi krundiks ja nende sihtotstarvete mää-
ramine. Planeeritava ala suurus on 561 m².
   Detailplaneeringu koostamise korraldajaks 
ja kulude kandjaks määrati planeeringuala 
omanik Vaike Viks, kellega sõlmitakse leping 
detailplaneeringu koostamiseks.

Planeeringud Otepää vallas

Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suu-
nab avalikule väljapanekule järgmised detail-
planeeringud: 
• Otepää küla Rukkimäe kinnistu detail-
planeering. Planeeritav maa-ala asub Kaarna 
järve ja Kanepi tee vahelisel alal.  Kinnistu 
omanikeks on Lydia ja Peter Cleijpool. 
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistul puh-
kekompleksi rajamise eesmärgil maa sihtots-
tarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. 
Planeeringuga selgitatakse välja servituutide ja 
kitsenduste seadmise vajadus. Olemasolevad 
hooned, mis asuvad vahetult Otepää-Kanepi 
maantee ääres, kuuluvad likvideerimisele. Uus 
hoonestusala määratakse teest kaugemale, 
spordibaasi lähedusse. Planeeritud on ühe põ-
hihoone ja ühe abihoone ehitus. Maakasutuse 
sihtotstarve on ärimaa.
• Otepää küla Mäekalda kinnistu detail-
planeering. Planeeritav maa-ala asub vahetult 
eelneva planeeringuala vastas, paremalpool 
Otepää-Kanepi maanteed. Kinnistu omanikuks 
on Tõnu Mäeker. Detailplaneeringu eesmär-
giks on olemasoleva olukorra kajastamine, 
ehitus-õiguse ala ja maa sihtotstarbe määrami-
ne. Antud detailplaneeringuga täpsustatakse 
Tehvandi keskuse spordirajatiste detailplanee-
ringu ala Ritsu kinnistu osas.

Palupera detailplaneeringud
• Palupera vallavalitsuse 12. jaanuari 2006.
a. korraldusega nr. 2-1/06/16 algatati Palupera 
vallas Räbi külas Agariku II kinnistu nr. 1129 
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on pla-
neeritava ala jaotamine kruntideks; planeeri-
tava ala ehitusõiguse määratlemine; krundi 
hoonestusala piiritlemine ja lubatud ehitiste 
arvu määratlemine; ehitistele olulisemate ar-
hitektuurinõuete seadmine; tehnovõrkude- ja 
rajatiste asukoha määramine. Planeeritava ala 
suurus on 10,41 ha.
   Detailplaneeringu koostamise korraldajaks 
ja kulude kandjaks määrati planeeringuala 
omanik Tõnu Kukk, kellega sõlmitakse leping 
detailplaneeringu koostamiseks. 
• Palupera vallavalitsuse 12. jaanuari 2006.
a. korraldusega nr. 2-1/06/18 algatati Palupera 
vallas Räbi külas Vana-Kissa kinnistu nr. 
1871 (58202:001:0315) detailplaneering. 
Planeeringu eesmärk on planeeritaval alal 
soostunud ja võsastunud alale ülevooluga tiigi 
rajamine; krundi hoonestusala piiritlemine ja 
lubatud ehitiste arvu määratlemine; ehitiste-

• Otsustati anda luba OÜ-le Bestof avaliku 
ürituse korraldamiseks 11. veebruaril 2006.a. 
Pühajärvel ja rannapargis, talvepidu Kuldkala 
2006.
• Otsustati anda luba MTÜ-le Syrius Rally 
avaliku ürituse korraldamiseks 13.-14. jaa-
nuaril 2006.a. Otepää haldusterritooriumil VIII 
Rahvusvaheline autoralli „Eesti Talv 2006“.
• Otsustati algatada detailplaneering: Otepää 
küla Mäekalda kinnistul; Rukkimäe kinnistul; 
Õru maaüksusel; Kondimäe kinnistul.
• Otsustati tagastada Anne Maidlale 
Annimatsi 49 endisest laut-küünist 27/100 
mõttelist osa, tallist 40/100 mõttelist osa.
• Otsustati tagastada õigusvastaselt võõran-
datud maa Lembit Stambergile Ala-Matu 
maaüksusel.
• Otsustati, et  Äärmusliku Spordi AS’i akt-
sionäriõigusi teostvaks isikuks ei ole Aivar 
Nigol. Nimetati Äärmusliku Spordi AS’i akt-
sionäriõigusi teostvaks isikuks vallavanem 
Jaanus Raidal.
• Otsustati väljastada projekteerimistingi-
mused OÜ-le Jaotusvõrk Tiina Karule kuuluva 
Orumäe maaüksuse Pilkuse küla elektrivarus-
tuse liitumisühendusega ehitusprojekti koosta-
miseks; Toomas Karule elamu ja kõrvalhoone 
ehitusprojektide koostamiseks Pühajärve tee 
50 Otepää.
• Otsustati määrata 4 valla kodanikule lapse 
sünnitoetust.
• Otsustati kinnitada Otepää Gümnaasiumi 
hoolekogu.
• Otsustati kinnitada Pühajärve Põhikooli 
hoolekogu.
• Otsustati kinnitada AS Otepää Veevärk 
majandusaasta aruanne perioodil 01.04.2004-
30.06.2005.a.
• Otsustati moodustada Otepää Vallavalitsuse 
sotsiaal- ja kultuurinõuniku ametikoha kon-
kursi läbiviimiseks komisjon.
• Otsustati moodustada Otepää Vallavalitsuse 
põhivara ümberhindamise komisjon.
• Otsustati katta Otepää valla koolides koo-
lilõuna kulud: 1.-4. klass koolilõuna maksumu-
sest 10 krooni riigieelarvelistest vahenditest, 
5.-9. klass koolilõuna maksumusest 10 krooni 
riigieelarvelistest vahenditest, 10.-12. klass 
koolilõuna maksumusest tasuda  13,20 krooni 
lapsevanemal.
• Otsustati muuta Olümpiakeskus Tehvandi 
katastriüksuse sihtotstarvet ning määrata sih-
totstarbeks: üldmaa 90%, ärimaa 5%, kaitse-
alune maa 5%.

• Lutike külas Niidumäe katastriüksus suu-
rusega 16420 m² – kasutaja FIE Aili Keldo 
Anni talule.
• Hellenurme külas Keskuse katastriüksus 
suurusega 3551 m² ja Räbi külas Metsanurme 
katastriüksus suurusega 2,34 ha – kasutaja FIE 
Valdeko Värva Käo talu.
• Päidla külas Karu katastriüksus suurusega 
7,21 ha – kasutaja FIE Meelis Värva.
• Anti korraldus Lutike külas Metsanurme 
katastriüksuse, suurusega 10,80 ha ja Neeruti 
külas Kuujärve katastriüksuse, suurusega 
6,80 ha, metsamaa erastamiseks FIE Aili 
Keldo Anni talule ja Hellenurme külas asuva 
Villavabriku katastriüksuse, suurusega 2,0 ha 
metsamaa erastamiseks FIE Arno Antonile.
• Anti nõusolek Harri Aunale Palupera külas 
asuva Kuusiku katastriüksuse 4,45 ha suuruse 
maa erastamiseks.
• Anti korraldus parkimiskaardi väljastami-
seks ühele sügava puudega inimesele.

• Anti korraldus ühekordsete toetuste and-
miseks.
• Anti korraldus munitsipaalomandisse 
taotletava Lustimäe maaüksuse sotsiaalmaaks 
määramise kohta ning määrati maa maksu-
mus.
• Tunnistati kehtetuks alljärgnevad vallava-
litsuse korraldused nr. 78 1. märtsist 2001. a. 
ja nr. 2-1/95 1. juulist 2004.
• Anti korraldus Väike-Ilusa taluhoonete 
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste 
kohta.

   Detailplaneeringute avalikud väljapanekud 
toimuvad 02.-16. veebruarini 2006 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis.
   Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel 
toimuvad detailplaneeringute avalikud aru-
telud 17. veebruaril 2006 Rukkimäe kinnistu 
osas kell 15.00 ja Mäekalda kinnistu osas kell 
15.30 Otepää Vallavalitsuses.

Algatatud detailplaneeringud:

• Otepää linnas Palupera tee 6 kinnistu de-
tailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on välja selgitada kinnistu jagamise võimalus 
ja uuele krundile ehitusõiguse ala määrami-
ne. 
• Nüpli küla Laane kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 
kinnistule õueala moodustamine ja ehitus-
õiguse määramine elamukompleksi rajamise 
eesmärgil. 
• Vidrike küla Koorejaama kinnistu detail-
planeering. Kinnistu asub Vidrike järve kaldal. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu 
jagamine kaasomandi lõpetamise eesmärgil. 
Uusi ehitusõiguse alasid ei määrata.
• Pühajärve küla Raja kinnistu detailpla-
neering. Kinnistul asub nn.tehase kardirada. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgita-
da ehitusõiguse alade määramise võimalused 
ja maa osaline sihtotstarbe muutmine tootmis-
maaks.
• Sihva küla Kondisoo kinnistu detailplanee-
ring. Kinnistu asub vahetult Voki kortermaja-
de kõrval. Maa-alale jääb osaliselt Kondijärv. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 
välja selgitada kinnistu kruntimise ja ehi-
tusõiguse alade määramise võimalused. 
• Raudsepa küla Rebase ja Lepassaare 
kinnistute detailplaneering. Planeeritav 
ala asub Marjamäe läheduses üle sõidutee. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu 
jagamine, ehitusõiguse alade ja maa sihtots-
tarbe määramine.
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Aastalõpp Aakre koolis

Detsembrikuu möödus Aakre 
Lasteaed-Algkoolis nagu alati, 
jõulueelses saginas. Kuu alguses 
osalesid lasteaia ja 1.-3. klassi õpi-
lased Mõniste Päkapikuolümpial. 
Üritusest võtsid osa ka paljud lap-
sevanemad. 
   4.-6. klassi õpilased külastasid 
Pärnu teatri „Endla“ etendust 
„Kaval-Ants ja Vanapagan.“ Pärast 
seda saime mitu pikka tundi nautida 
veemõnusid Pärnu Tervisekeskuse 
veepargis. Kõik jäid väljasõiduga 
väga rahule.
   Koolilaste jõulupeol esitati 
M.Oopkaubi näidendit „Jõuluvana 
jõulupuu“, kuhu olid sisse põimitud 
laulud ja tantsud. Lapsed olid lusti 
täis. Loomulikult ei puudunud peolt 
jõuluvanagi. Päeva lõpuks said 
õpilased tunnistused ja loa minna 
jõuluvaheajale. Õpetajad olid eriti 
rahulolevad, sest tunnistustel ei 
olnud ühtegi kahte!
   Lasteaia jõulupeol esietendus 
näidend „Jõulud jõuluvana kodus“, 
mille osatäitjad olid traditsiooniliselt 
kõik kasvatajad. Lapsevanemad said 
kuulda-vaadata ka laste esinemist 
ning igale lapsele oli jõuluvana 
kingikotis kena kingitus. Lasteaia 
jõulupeole on igal aastal oodatud 
ka kodused lapsed.

Kooli huvijuht EHA PÄIVISTE

Kuke aasta jõulud 
Palupera koolis

Jõulud olid nagu jõulud ikka – lumi-
sed, sõbralikud, kingirohked (aitäh 
vallale imesuurte kommikottide 
eest, hambaarstidel nüüd rohkem 
tööd!), ehitud-kaunistatud ruumide 
ja kuuskedega. Kõik klassid said ise 
endale maiustamiseks küpsetada 
piparkooke (aitäh kokapiiga Kajale, 
tema tegi meile piparkoogitaigna, 
mis tuli nii maitsev, et kippus juba 
toorena suhu). Ja polnud vahet, kas 
küpsetaja ja maiustaja oli esimesest 
või üheksandast klassist – küpseta-
des särasid silmad kõigil.
   Meie laululapsed käisid külalis-
tena Nõuni kultuurimajas lastele 
esinemas ja kaunist jõuluaega soo-
vimas.
   Õpside stressi uputasime Pühajärve 
Puhkekodus ujudes ja protseduure 
võttes. Kogu personalile ja meilt 
pensionile läinutele ning kooli 
hoolekogu liikmetele oli pidulik 
jõululõuna koolimajas.

Kaunist saabuvat koera aastat soovides 
MAIRE LEMBERG

Pühajärve Põhikoolis 
tegutseb meediaklubi

Pühajärve Põhikoolis alustas tege-
vust meediaklubi, mille eesmärgiks 
on koolilehe väljaandmine. Siiani 
on huvitunud lehe tegemisest ees-
kätt tüdrukud 5., 6. ja 8. klassist. 
Esimene lehenumber jõuab lugejate-
ni loodetavasti sel õppeveerandil.
   Koolilehe peatoimetajad on Grete 
Kõiv ja Kristi Liivamägi, pilte teevad 
Gerli Zopp ja Ina Mononen, repor-
teritena löövad kaasa Keity Kimmel, 
Birgit Kõiv, Marili Vihman, Liis 
Kangur ja Eve Kurvits. Meediaklubi 
juhendab õpetaja Maarja Pedaja.
   Loodaval lehel puudub esialgu 
nimi, kuid toimetus soovib koolisise-
selt käivitada lehe nimekonkursi.

MAARJA PEDAJA

ihval, Pühajärve põhikoolis olid nädal aega 
külas 22 õpetajat ja direktorit kuuelt erine-

valt maalt ning viis õpilast Hispaaniast. Toimus 
Comenius 1.3 projekti “Turvatunne koolis” koo-
solek. 
   Avapäeval rääkis Eesti Socratese büroo esindaja 
Kätlin Palmets koolide projektidest ja Ene-Mall 
Vernik-Tuubel Eesti haridussüsteemist. Seejärel 
pidi igaüks ennast ja oma maad kümne minuti 
jooksul tutvustama. 
   Samal päeval võttis külalisi vastu Otepää valla-
vanem Jaanus Raidal ja õhtul vesteldi haridus- ja 
teadusminister Mailis Repsiga kooli hoolekogu 
poolt organiseeritud kohtumisel.
   Ehk on huvitav lugeda õpetajate mõtteid kon-
verentsist ja korraldajatest. Hispaanlased kiitsid 
konverentsi väga head organiseerimist ja ütlesid, et 
kohe tekkis positiivne õhkkond. Projekti koordinee-
riva kooli esindajad Itaaliast Palermost: ”Palju uusi 
mõtteid ja ideid. Väga külalislahke kool. Koosolek 
oli igati edukas.”
   Poolakatele jäi meelde vastuvõtjate erakordne 
külalislahkus, mille ees taandusid isegi keelebar-
jäärid. Nende sõnul oli nauditav Pühajärve kooli 
rahvatantsijate ja muusikakooli õpilaste esinemine. 
Korraldajate Ene (Kelder), Miia (Pallase) ning kogu 
koolipere külalislahkus kutsuvat tagasi tulema.

   Inglased tänasid kõiki projekti koordinaatoreid eri 
maadest. Neile meeldis korraldajate sõbralikkus ja 
vastutulelikkus. Põhjanaabritel Helsingi Lähedalt 
Tuusulast aga tekkisid uued mõtted, kuidas alusta-
da uusi projekte sugulaskeelte vallas. Türklasedki 
olid väga rahul ja avaldasid eriti tänu Enele,direktor 
Miiale ja Otepää vallavalitsusele ning vallavanem 
Jaanus Raidalile.
   Kuna paljud külalised nägid lund esmakordselt 
Eestis, siis kuulasime nende arvamusi meie tal-
vestki. Sellist pakast, mis neil taluda tuli, ei olnud 
korraldajadki ammu näinud. 
   Hispaanlaste arvates on Eestis väga eriline kliima 
ja neid üllatas, et lumi on tasasel maal, mitte mäge-
des. Itaallaste jaoks oli nauditav maastik ning lumi 
ja isegi külm. Varssavist tulnud poola õpetajad olid 
vaimustunud vapustavalt ilusast loodusest.
   Türgi esindajad ütlesid: ”Isegi -24 kraadi külma 
on tore, sest inimeste sõbralikkus sulatab selle.” 
Ja inglased lisasid: ”Vapustavalt külm, aga lund 
mäletame veel aastaid.” Soomlaste jaoks oli loo-
mulikult normaalne ilm.
   Hispaania koolilapsed ütlesid, et nende meelest 
on Eesti väga väike aga ilus maa. Siinsed inimesed 
olevat meeldivad, lahked ja sõbralikud, ainult väga 
tagasihoidlikud ning õpilased distsiplineeritumad 
kui Hispaanias. 

Projekti koordinaator ENE KELDER

Kuue riigi õpetajad külasta-
sid Pühajärve kooli

Tervitus Keeni kooliperelt!

Astusime 2006. aastasse 148 õpilase ja 20 õpetajaga. Lisaks 
töötab koolis 14 õpilasega viiepäevane ettevalmistusklass. 
2005. aasta sügisel saime 165aastaseks, muusikakool aga 
12aastaseks. 
   Peale õppimise armastame väga sporti teha. Meie koolis 
on välja kujunenud traditsioonilised ühisüritused, millest 
võetakse hea meelega osa. Loodetavasti saate nendest lugeda 
järgnevates ajalehtedes. 
   Kuigi vanust on juba üksjagu, muutub koolimaja aasta-aastalt 
nooremaks ja ilusamaks. Meie õpilased on väga tublid, aus-
tavad ning armastavad oma kooli ja kodu. Õpetajad-töötajad 
teevad kõik selleks, et õpilased tahaksid kooli tulla ja saaksid 
siin parima ettevalmistuse eluks.
   Parimad soovid edaspidiseks!

Kooli direktor DIANA SARAPUU

Sõbra- ja vastlapäev 
Palupera koolis

Meie koolis organiseerib sõbrapäeva tähistamist õpi-
lasesindus (NB! Meie õpilasesindus oli Valgamaal üks 
kolmest koolist, kes sai möödunud aastal koolitatud 
Tartu Noorte Koolitus- ja Arenduskeskuses).
   Vastlapäeva peame tänavu kogupere vastlatrallina 
mäel ja kuklite söömisega koolimajas. 

Direktor MAIRE LEMBERG

S

1. Kelly Tamm           13. detsember 
2. Sandra Lees           17. detsember 
3. Gerda Afanasjeva    30. november  
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Arvo Vaher              Kurevere    60 
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Esimesed koolid

320 aastat tagasi (1686) suunati Otepääle 
koolmeistrina tööle Tartu Forseliuse 
seminari kasvandik (nimi ei ole teada). 
See on esimene kirjalik teade kooli töö-
tamise kohta Otepääl.
   240 aastat tagasi (1766) alustasid tege-
vust rahvakoolid Nõunis ja Pangodis.
   230 aastat tagasi (1776) avati rah-
vakoolid Aiastes (Vastse-Otepääl), 
Pilkusel, Vidrikel, Pühajärvel, Paluperas 
ja Neerutis.

Sakslasest pastorilt eestikeelne raa-
mat

230 aastat tagasi (1776) alustas Otepääl 
pastorina tegevust JOHANN MARTIN 
HEHN (1743-1793), kes avaldas tartu-
murdelise valmide kogu “Jutto Nink 
Moistu Könne…” (1778).

Teadmist äsjaalanud EESTI TEATRI 
aastaks

105 aastat tagasi (1901) ilmus Nuustaku 
kohtukirjutaja Adolf Rühka (1878-1901) 
sulest Otepää kohalikke olusid käsitlev 
teos “Vanaisa vaim”. Andrus Kivirähk 
on kirjutanud meie kohtukirjutaja elust 
näidendi.

Tähtpäevi mitmest vallast

130 aastat tagasi (5.01.1876) sündis 
Nüpli külas hilisemalt tuntud põlluma-
jandustegelane ja Otepää kultuurielu 
edendaja Aleksander Luksep (1876-
1950).
   105 aastat tagasi (5.02.1901) anti käiku 
Otepää tuletõrjeseltsi maja, mis hävis 
1944. aastal sõjatules. Selle asemele 
valmis 1954. aastal praegune 
Otepää kultuurikeskus.
   100 aastat tagasi (4.02.1906) sündis 
laskespordi viiekordne maailmameister 
Alfred Kukk, kes õppis Otepää gümnaa-
siumis ja elas pensionipõlves Otepääl. 
Suri 31.10.1981, maetud Otepää kal-
mistule.
   80 aastat tagasi (15.01.1926) kutsuti 
ellu Naiskodukaitse Otepää jaoskond. 
Esinaiseks valiti algkooli õpetaja 
Johanna Kruuse.

TÄHTSÜNDMUSI 
OTEPÄÄ AJALOOST

Sangaste vald

Kuupäev/Aeg Sündmus   Koht

JAANUAR   
 23. - 27. 01. Võõrkeelte nädal Keeni Põhikool 

 Jaanuar-märts Kooli kabeturniir Keeni Põhikool 
 Jaanuar-märts Projekti “Vanem õde, vanem vend” käivita 
  mine   Keeni Põhikool 

Jaanuar-märts Reedeti viktoriin vanemale astmele  
     Keeni Põhikool 
VEEBRUAR   

05. 02.  Osalemine memme – taadi valimisel   
Valgas         Valga Kultuurikeskus

06. 02  Viljandi Nukuteatri etendus “Karupoeg 
Puhh” etendus        Keeni Põhikool

         Sangaste Seltsimaja
06.- 10. 02 Kooli rahvastepalli võistlused 
     Keeni Põhikool 
13. 02.  Sõbrapäeva tähistamine  Sangaste, Õru ja 

Tsirguliina Lasteaed  Tsirguliina Kultuurimaja
14. 02.  Sõbrapäeva šõu, algklasside disko  

     Keeni Põhikool 
16.-17. 02. Sõbrapäeva disko vanemale astmele  

     Keeni Põhikool 
23. 02.  Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine – val-

lamaja külastamine ja tutvumine seal töötavate ametnikega 
Sangaste Lasteaed    Sangaste Vallamaja

23. 02.  Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine  
     Keeni Põhikool 

25. 02.  Kuigatsi Mõisa vastlapäev 
     Kuigatsi
28. 02.   Vastlapäev. Rahvakalendri kommete täitmi-

ne. Väljasõit kelgumäele      Sangaste Lasteaed  
   28. 02.  Vastlapäev Keeni Põhikool 

  
MÄRTS   

04.03.  Valla vastlapäev Vallavalitsus 
     Sangaste loss
06. – 10. 03. Teatrikuu: “Teeme ise teatrit” 
     Keeni Põhikool 
09. 03.  Rahvaloomingu päev – tutvumine pillide, 

esemete, riietega jne.           Sangaste Lasteaed
 13. 03.  Emakeele päev  Keeni Põhikool

KULTUURIKALENDER

AILI MIKS

Üks mõte
Üks mõte ei anna mulle rahu. Kas oskame hoida oma kodu-
paigast teadaolevat ka tuleviku tarbeks? Kaugem minevik on 
raamatuis, poolest sajandist on mälestusi-meenutusi talletatud 
Heino Mägi algatusel rajatud koolimuuseumis kodu-uurimisest 
huvitunud õpilastöödes.
   Ent mööda on lennanud juba üks noore inimese täiskasva-
nuks saamise aeg Eesti iseseisvuse taassünni algusest. Mida me 
mäletame päris-alguse päevist Otepääl? Kas esimesi ülemaa-
ilmseid Otepää kodukandipäevi 1990. aasta juunis? Või hoopis 
1989. aastal sündinud jõulumaad, kogu Eesti ulatuses esimest 

omataolist, mis muutis väikelinna kaunilt ehitud ja läbi mitme 
nädala toimuvate sündmustega võluriigiks? 

Üks kogemus
Tõsisemalt minevikku vaatama aitas mind ennast mu kauane, 
38 aastat kestnud ajakirjanikuamet Otepääl. Veel enam aga fakt, 
et Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond 
oma 50. sünnipäeval (2004) ja Ühendus Eesti Elulood kuuluta-
sid välja ajakirjanike elulugude võistluse. Oma ammuse kolleegi 
“Valgamaalasest” Viktor Kollini õhutusel julgesin minagi sellel 
konkursil osaleda.
   Paremad (või huvitavamad, või ausamad, või ajastutruumad?) 
elulood avaldati koguteoses “Meie jäljed jäävad. Eesti ajakir-
janike elulood I“. Kogumikku valitud 30 eluloo hulgas on ka 
siinkirjutaja lugu. Ei taha ma selle äramärkimisega arendada 
isikukultust, vaid lisada veel paar fakti.
   Oma eluloo paberile paneku eel pidin otsustama ja valima, 
mida arvan oma elust tähtsaimaks, pöördelisimaks, põnevai-
maks. Võistlustingimus seadis kirjutise pikkuse piirnormiks 
20 lehekülge. Ole sa naine või mees ja otsusta, kuidas näiteks 
oma 65 eluaastat kokku võtta nii-nii lühidalt?
   Valisin ja otsustasin: kõige põnevam mu elust ja ametist on 
olnud see aeg, mis oli Otepääl aastail 1988-2002. Tänu sel-
lele ajale tean, mida tähendasid muinsuskaitsepäevad 1988. 
aasta aprillis Tartus ja meie rahvusvärvide uuestisünd. Sealt 
edasi, mis kõik Otepääl ja Valgamaal juhtuma hakkas: meie 

muinsuskaitse ühenduse, rahvarinde tugigruppide, loomine, 
kiriku bareljeefide ja vabadussõja ausamba taastamise rasked 
alguspäevad, harjumatult aktiivselt ühiskonnaellu sekkuva 
kirikuõpetaja Jüri Stepanovi ja noore tudengi Jaanus Raidali 
maruline tulek Otepää ellu ja Eesti poliitikasse. Rahvarinde 
eestvõitlejana eesliinile astunud Jüri Kork, Otepää majanduselu 
arendajana koos Raidaliga Isemajandava Otepää ideeprogrammi 
ja Otepää Arenduskeskuse tegemisi juhtima asunud Avo Raid 
– kõiki neid ja paljusid teisi inimesi meenutanult pidin juurde 
leidma fakte ja abimaterjali kirjasõnast, märkmikest, koosole-
kute ja istungite protokollidest.

Kuidas edasi
Kõik see ajalugu on nüüd virnades ja ootel… Kõigest, mis 
lahtiste lehtedena säilinud, kuulen iseendas lausa kisendavat 
kutset: “Siin on meie jäljed! Tule, korja üles! Aita koguda ja 
jäädvustada kodupaiga lugu!”
   Just sedasama kutset soovin edastada teile, meie head lugejad! 
Toimetus ootab meenutusi kas paberil või meilitsi, olgu need 
lühikesed või pikad, noortelt või vanematelt inimestelt. Just nii, 
nagu teie soov on alati olnud: ausalt ja südamest, ent kindlasti 
oma nime ja aadressi märkides. 
   Luban, et isiklikke mälestusi ja hinnanguid hoian omateada. 
Huvilised saavad neid lugeda raamatukogust eelnimetatud 
kogumikust.
                                                                                         (järgneb)

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed 
jäävad

Otepäälastele hästi tuttav Pühajärve 
kalapidu „Kuldkala” toimub laupäeval, 
11. veebruaril juba üheksandat korda. 
Aastate jooksul on sellest kujunenud 
Eesti suurimaid talveüritusi: mullu 
ületas kuldkalastajate ja pöidlahoidjate 
arv 5000 osaleja piiri.
   Tänavuste aasta auhindade seas on 
Abu Garcia, D.A.M.-i, Salmo, Okuma 
jt kalastusfirmade tooteid, koduelek-
troonikat jpm. Peaauhindadeks on aga 
1 kilo ehedat investeerimiskulda ning 
sõiduauto Dacia Logan. 
   Viimastel aastatel on tabatud 11-12 % 
märgisega kaladest. Tõenäosusteooria 
põhjal peaks 9-10 püügivõistlusega 
„kuldkala“ ka tabatama, tänavu-
ne võistlus ongi aga juba üheksas. 
Vähemasti korraldajaid teeb niisugune 
arvutus ootusärevaks.
   Uue ettevõtmisena on koostöös ajakirja-
ga „Hea Laps“  kavas „Kuldkalake“ – tun-
niajane tasuta võistlus kuni 12aastastele 
(12 kaasa arvatud) lastele. Võisteldakse 

looduse tundmises (valikvastustega kü-
simustik) ja kalapüügis, parima selgitab 
punktide summa. Lapsed võistlevad 
piirdelindiga piiratud alal, püügiaugud 
puuritakse neile korraldajate poolt. 
Auhindu on hulgaliselt.
   Traditsiooniliselt toimub ka meeskon-
navõistlus, mille käigus neljaliikmelised 
meeskonnad üksteiselt mõõtu võtavad. 
Ja nagu ikka – selle võistluse reeglid 
teatatakse alles võistluspäeval.
   Kõigile, ka pealtvaatajatele korral-
datakse suur arvamisvõistlus. Igaüks 
saab arvata, kui palju kaalub suur kala. 
Peaauhinnaks on televiisor. 
   Rannas ja järvejääl toimub veel mit-
meid ettevõtmisi, milles kaasa lüüa või 
millele kaasa elada – ja seda tasuta. Üks 
külalistest, kes lavale astub, on Lõuna-
Eesti kuulus rahvaluuletaja Contra.
   Tasulise kalapüügivõistluse täpsem 
info aadressil www.kuldkala.ee.

KORRALDAJAD

Kuldkala ongi nüüd kullast

Otepää kultuurisündmused

26. 01.  Eksliibriseklubi
 kogunemine       Kultuurikeskuses kell 19.00
28. 01.  kell 18.00 Kultuurikeskuses
  KARUPOJAD 10 – kontsert ja simman, tasuta
02. 02.  kell 20.00 Kultuurikeskuses kino – Hazzardi 

kihutajad
03. 02.  kell 13.00 Kultuurikeskuses Viljandi laste- ja 

noorteteater “Bullerby lapsed”, pääse 40 krooni.
09. 02.  kell 20.00 Kultuurikeskuses kino – Harry 

Potter ja tulepeeker

Karupojad tähistavad juubelit
Laupäeval, 28. jaanuaril kell 18 toimub Otepää kultuurikes-
kuses Otepää rahvamuusikaorkestri 

  Karupojad 
10. tegevusaasta juubeli tähistamine.

Peale kontserti suur simman rahvamuusikaorkestri
 Ülenurme saatel. Tasuta.
Tule ja võta sõber kaasa!
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Otepää talvetrükis pakub infot
Juba kolmandat korda ilmunud Otepää 
talvehooaja trükis ”Lumi on seiklus!” 
sisaldab informatsiooni piirkonna ma-
jutus-, toitlustus- ja teenindusettevõtete, 
aktiivse puhkuse pakkujate, muuseumi-
de ja vaatamisväärsuste kohta. 
   Selles on ka Otepää linna ja ümbruse 
kaart, teavet saab talvehooajal toimuvate 
suurürituste kohta. Trükises osalemine 
oli ettevõtjaile tasuline, projekti toetas ka Otepää vald. Teatmik on 
traditsioniliselt A5 formaadis, eesti ja inglise keelne, tiraaž 4000 
eksemplari. 
   Levitatakse seda turismiinfokeskuste, reisikorraldajate, ettevõtjate 
ja ürituste korraldajate kaudu. Oluliseks turismiinfo vahenda-
jaks nii sise- kui ka välisturul on turismimessid Tallinnas, Riias, 
Helsingis, Hamburgis jm.

LEA ILP

Otepää Linnamäe ajalugu on nüüdsest  
uue raamatukese kaante vahel 
“Otepää Ajaloo Teemapargi” projektipõhiste tegevuste raames 
valmis esimene Otepää Linnamäe ajalugu käsitlev turismitrükis 
„Ajalugu pajatab – Otepää Linnamägi“. Trükist jagatakse huvilistele 
läbi Otepää Turismiinfokeskuse ning seda saab tulevikus ka kõigist 
piirkonna raamatukogudest ning koolidest laenutada.
   Uue turismitrükise 16-l leheküljel esitatakse Otepää linnamäega 
seotud ajalugu aastatel 1110-1396. Tekstid koostas Tartu Ülikooli 
teadur Ain Mäesalu. Illustratiivse materjalina esitatakse fotosid 
Linnamäe väljakaevamistel avastatud leidudest, mida säilitatakse 
Tallinna Ajaloo Instituudi muuseumis. Kõnekad on ka Mäesalu 
poolt kirjapandud fotode allkirjad. 
   Üks Euroopa Liidu Phare Piireületava Koostöö 2002 (Phare 
CBC 2002) toetusskeemi läbi finantseeritud projekti tegevustest 
oli Linnamäe maketi valmistamine OÜ Kobras poolt – selle foto-
versiooni saab samuti trükises näha. Projekti formaat nägi ette 
väljaantavas trükises kajastada lisaks ajalooli-
sele taustale Linnamäe tulevikuvisiooni. Ideid 
selleks andis „Otepää Ajaloo Teemapargi“ 
projektimeeskonna õppereis Skandinaavia 
teemaparkidesse või -muuseumidesse. 
   Teatmiku tiraaž on 3000 ja ilmus ta eesti, 
inglise ja soome keeltes. Kujundas OÜ Disain 
ja Trükk, võõrkeelekorrektuurid tegi OÜ 
Linkama ning trükkis AS Triip. 
   Projekti “Otepää Ajaloo Teemapark” projek-
tipõhised tegevused on kõik ellu viidud, jäänud on veel oodata 
Linnamäe-teemalise vaatefilmi valmimine ning film projektimees-
konna tegevustest. 
   Märt Kunnuse poolt juhitud projekti kogumaksumuseks oli 63422 
eurot ehk 992339 krooni, sellest Phare CBC 2002 programmi toetus 
50282 euro suuruses summas ning Otepää valla ja partnerite osalus 
13140 eurot. 

MARE RAID, projekti turismiekspert

Heino Mägi raamat “Otepää rahvakoolist 
Nuustaku progümnaasiumini”
Autori saatesõnast: “Pühendatud esimese eestikeelse pro-
gümnaasiumi – Nuustaku progümnaasiumi 100. aastapäevale 
(3.10.2007).
   Otepää gümnaasiumil on eriline koht 
Eesti koolide ajaloos. Alustanud tegevust 3. 
oktoobril 1907, oli ta esimene eestikeelne 
maaprogümnaasium Eestis. Linnadest asutati 
esimestena eestikeelsed kõrgema astme koolid 
Tartus ja Pärnus.
   Käesolevaga on Heino Mägilt 2005. aasta 
viimastel päevadel ilmunud Otepää güm-
naasiumi ajaloo esimene osa. 96leheküljeline 
rohkete fotodega illustreeritud väljaanne kirjeldab kooliolusid 20. 
sajandi algul, koolide tegevust Nuustaku alevikus ja Nuustaku Kooli 
Seltsi moodustamist 1906. aastal. Selle seltsi eestvõttel saigi teoks 
emakeelse progümnaasiumi töölerakendamine 1907. aastal. 
   Vene tsaarivalitsuse ajal ning üldise venestamise tingimustes 
oli eestikeelse erakooli asutamine ajalooliselt tähtis tegu. Tänu 
ettevõtlikele meestele eesotsas luuletaja ja ühiskonnategelase 
Gustav Wulff-Õiega ning kohalike organisatsioonidega tuldi seatud 
eesmärgiga toime. Kooli teisel tegevusaastal (1909) ehitati rahva 
annetatud ja kogutud raha eest ka koolihoone.
   Raamat annab üksikasjaliku ülevaate uut tüüpi kooli rajamisest 
ning samas ka teavet Otepääl ja selle ümbruses tollal tegutsenud 
koolidest. Need ettevõtmised kasvatasid hariduspüüdlusi kohalike 
elanike hulgas ning lõid eeldused emakeelse kõrgema astme kooli 
töölerakendamiseks Nuustakul.
   Võimalusega süüvida meie rahva haridustee algusesse saame 
paremini mõistma hariduse ja harituse tähtsust nii tänapäeval 
kui ka tulevikus.
   Raamat on müügil Otepää raamatukaupluses ja Otepää güm-
naasiumi muuseumis. 

(OT)

Otepää Teataja pakub lugejatele 
võimaluse oma teadmisi proovile 
panna. Kodukandiga seotud küsi-
mused, mille koostamise eest on 
lubanud hea seista tuntud Otepää 
mälumängurid Kaido Mägi ja Aar-
ne Steinbach, hakkavad ilmuma 
igas lehes. Kaks korda aastas 
tehakse vastustest kokkuvõtteid 
ja jagatakse parimaile auhindu. 
Täpsemalt sellest juba veebruari-
kuu lehes.
   Tänased küsimused on nn soo-
jendusküsimused. Nende vastu-
seid saate lugeda järgmises lehes. 

1.Jakob Hurt meenutab oma mä-
lestustes , et elus on tal 3 suurt 
hirmu. Ta on kartnud väga tulirelvi 
ja kartnud koledasti koeri. Mis oli 
tema kolmas suur kartus?

2.Otepää valla territooriumil on 21 
küla. Ainult ühe küla nimi algab 
R-tähega. Nimetage see küla.

3. 26.märtsil 1882 pani üliõpilane 
.................... pähe sinimustvalge 

MÄLUMÄNGURID KÜSIVAD 
LUGEJA VASTAB

tekli ja sõitis voorimehel läbi linna. 
Rüütli tänaval pidasid saksa kor-
porandid ta kinni, võtsid rüseluses 
mütsi ära ja tallasid selle jalgade 
alla. See oli eesti lipuvärvide 
esimene esitlus laiemale rahvahul-
gale. Täpselt sama nimega mees 
kandideeris viimastel valimistel 
Otepää volikokku. Kes?

4.Seda tuntud õllemarki toodetak-
se alates 1819. aastast. Iga kahe 
aasta tagant peetavatel õlle maail-
mameistrivõistlustel on ta mitmeid 
medaleid võitnud .Otepää linna 
tänavatel liigub ringi kodanik, kes 
kannab täpselt sama perekonnani-
me selle õllemargiga. Mis õlu?

5.Seda mõisat on  esimest korda 
mainitud 1529. a. 16. sajandi 
lõpul läks mõis Bockide aadlipe-
rekonna kätte, kust pärineb ka 
mõisa nimi. Hiljem on mõis vahe-
tanud pidevalt omanikke. Alates 
1852. a. kuni 1919. aasta mõisate 
võõrandamiseni kuulus von Sam-
son-Himmelstjernadele. Millisest 
Valgamaa mõisast on jutt?

6.Mis nime kannab Sangaste valla 
kõrgeim tipp?

Natuke nalja

Väike Juku seisab ukse taga ja 
püüab tagajärjetult uksekella 
nupuni ulatuda.
   Mööduv onuke, kes näeb, et 
poiss on hädas, vajutab abival-
milt kellanuppu ja ütleb: „Ole 
hea, väikemees!“
   „Paneme nüüd jooksu!“ hüüab 
Juku. „Muidu on keretäis soo-
las!“

Pankur küsib ärimehelt: „Kas 
mäletate, et te võtsite eelmisel 
aastal meie pangast kaks miljonit 
laenu?“
„Loomulikult mäletan.“
„Olge siis nii hea ja öelge, millal 
me oma raha tagasi saame?“
„Kust mina seda tean? Ma ei ole 
ju prohvet.“

Poliitik küsib pärast ennustamist 
kaardimoorilt: „Palju ma teile 
võlgnen?“
   „Kümme tuhat tuleviku ennus-
tamise eest ja sada tuhat selle 
eest, et hoian saladuses teie mi-
nevikku.“

U  U  S  I    R  A  A  M  A  T  U  I  D

Samaaegselt Eestimaa suurima rahvus-
vahelise spordisündmusega on juba vii-
endat puhku tulnud jaanuaris Otepääle 
ka “Laulge kaasa” 17-liikmeline saate-
grupp. Lindistus toimus MK-etapi 
ajal 7. jaanuaril ööklubis Comeback, 
teleekraanil oli saade 14. jaanuaril.
   Tavapäraselt oli eeslauljaks Reet Linna, 
külalisesinejaks kutsutud seekord
Gerli Padar ning intrvjueeritavate toolile 
palutud suurvõistluste peakorraldaja 
Alar Arukuusk ja üks telekommentaa-
toreid Tiit Pekk.
   Otepäälastest on toimunuga tihe-
daimalt seotud nimetatud telesaate 
produtsent Valdur Sepp. Palusime 
teadja-mehel heita pilk olevikust
tulevikku.

Miks olete leidnud, et oma talviseid 
ühislaulmisi saate korraldada ainult 
Otepääl?

“Esimese hooga tuleb pähe neli põhjust. 
Talvepealinna teame Eestis ainult ühte 
ja see on Otepää. Teiseks: “Laulge kaa-
sa “ oma praegusel kujul sündis kuus 
aastat tagasi ikkagi Otepääl ehk täpse-
malt öeldes Pühajärve Puhkekeskuse 
kaunil pargirõdul. Kolmandaks: olen 
ise otepäälane ja neljandaks - kogu meie 
17-liikmeline saategrupp on Otepäässe 
kiindunud ja tahab siia tulla nii suvel 
kui ka talvel.
   Pealegi on siin meie saatel toredaid 
toetajaid, nagu Otepää vallavalitsus, 
ettevõtja Raivo Kalda ja Pühajärve 
Puhkekeskuse omanikud.”

Teie saatel tundub olevat tugev tuul 
purjedes?

(Telefonist kostab lahvatav naer) 
“Tabasid naelapead! Esimest korda 
meie saate ajaloos “purjetame” üle lahe. 
Väliseestlased Rootsist on kutsunud 
meid laulma Eesti Majja Stockholmi. 
Lindistus toimub Eesti iseseisvuspäe-
val, 24. veebruaril. 

Reet Linna nimi seisis ajalehes (esial-
gses) nimekirjas presidendilt aumär-
gisaajate reas kui ühislaulmise popula-
riseerija Eestimaal. Uus ETV juht Ainar 
Ruussaar on meie saate jätkumiseks 
sõlminud kolmeaastase lepingu.”

Otepääl levib kumu, et Sepp on võtnud 
lisaks koduvalla lehe toimetamise. Kas 
täpsustaksid?

“Meie valla lehte hakkas 2006. aasta 
jaanuarist toimetama Arvo Saal, kes on 
üks mittetulundusühingu Meediagrupp 

Süd-Est liikmeid, nagu minagi. Öelda, 
et mina toimetan lehte on sama väär, 
kui ütleksime, et Saal teeb telesaadet 
“Laulge kaasa”. Meediagrupi liikmete 
tegevuses on aga ühist, nagu see on 
kirjas ka meie põhikirjas: tutvustada 
kohalikke inimesi, igapäevategemisi, 
tähtsündmusi, kultuuri- ja spordielu. 
Nii loodame suurendada Otepää popu-
laarsust ja kasvamist igas mõttes. 
    Meediagrupp “Süd-Est” on avatud ka 
uutele liikmetele, kes tahavad meiega 
koos või omaette eeltoodud eesmärke 
püüelda.”

Küsis AILI MIKS

Telesaade Laulge kaasa alustas 
uut aastaringi taas Otepäält
3 KÜSIMUST VALDUR SEPALE
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Nädal peale Otepää MK-etappi 
selgitati talvepealinnas taas kii-
remaid suusatajaid. Seekord olid 
võistlejateks Eesti tulevikulootused 
vanuseklassides MN16,  MN18 ja 
MN20.
   Esimesel päeval oli kavas suus-
asprint ja teisel päeval individu-
aalvõistlus eraldistardist. Mõlemal 
päeval suusatati vabatehnikas. 

Otepää laskesuusatajad 

võitsid medaleid

Eesti meistrivõistlused laskesuu-
satamises peeti Haanjas. Nii sprin-
dis kui ka viitstardiga sõidus võitsid 
Oti-Audentes spordiklubi Zahkna 
teami noored medaleid.
   Tüdrukute N15 klassis oli Kristin 
Kalk parim 3 km rajal. Viitstardist 
sõidus tuli tal aga leppida hõbeme-
daliga. Poiste vanuseklassis M15 
said mõlemal päeval kaksikvõidu 
Magnar Orasson ja Kaur Lõhmus.

(OT)

Otepääd esindanud Oti-Audentese 
spordiklubi noored olid taas edu-
kad ja said kokku kuus medalit.
   Kahekordseks Eesti noortemeist-
riks krooniti Triin Ojaste (pildil) 
N16 vanuseklassis (1990/1991 
s.), kes oli kindel võitja mõlemal 
päeval. Teisel päeval edestas Triin 
5 km distantsil teist kohta peaaegu 
minutiga!   Väga hästi sõitis teisel 

päeval Liis Kalda, kes saavutas 
N18 klassis 5 km distantsil võidu 
aastaid selles vanuseklassis liid-
riohje hoidnud Kertu Saarepuu 
ees. Lisaks võitis Liis esimesel 
päeval sprindis kolmanda koha. 
Mõlemad tüdrukud õpivad Otepää 
Gümnaasiumis.
   M18 vanuseklassis saavutas 
sprindis teise koha Audentese 
Spordikooli 11. klassis õppiv Eeri 
Vahtra. Sama saavutusega sai 
hakkama M16 vanuseklassis Siim 
Eilo.
   Nii Triin Ojastel, Liis Kaldal kui 
ka Eeri Vahtral on sellega tagatud 
koht Eesti noortekoondises, 3.-5. 
veebruarini Soomes toimuvatel 
Põhjamaade noorte meistrivõistlus-
tel.
   Esikümnesse jõudsid veel Keijo 
Priks M20 vanuseklassis 15 km va-
batehnika distantsil ja Eeri Vahtra 
M18 klassis 10 km distantsil.
   Eesti noorte MV II etapp, peetakse 
pühapäeval, 29. jaanuaril Haanjas. 
Samal nädalavahetusel selguvad 
ka Eesti meistrid täiskasvanute 
seas suusasprindis, 10 km ja 15 
km distantsidel vabatehnikas ja 
suusavahetusega sõidus.
   Täpsemat infot ja juhendid leiab 
suusasõber Eesti Suusaliidu lehelt 
aadressil www.suusaliit.ee.

Suusatreener KALMER TRAMM

Otepää noored suusatajad võitsid 
Eesti meistrivõistlustel kuus medalit

Ralliautod Otepää teedel

Eesti autoralli meistri- ja karika-
võistluste hooaeg algas 14. jaanuaril, 
kui Otepää lähistel sõideti meistri-
võistluste avaetapp, millel nimeks 
“Eesti talv 2006”.
   Valga- ja Põlvamaa lumistel ja 
jäistel teedel toimunud ralli kogu-
pikkuseks oli 233,3 kilomeetrit, 
kiiruskatseid kümme.
   Talveralli võitsid Margus Murakas 
ja Raul Markus Toyota Corolla WRC-
l. Teiseks jäänud Venemaa rallisõit-
jad Dorossinski ja Jeremejev (Ford 
Focus WRC) kaotasid mitmekord-
sele Eesti meistrile 44,1 sekundiga. 
Üldarvestuse kolmanda koha ja 
N-rühma võtsid soomlased  Ali-
Rantala ja Vihavainen (Mitsubishi 
Lancer Evo7), kes edestasid N-
klassis teise koha saanud Andrus 
Lauri ja Aleksandr Kornilovit 27 
sekundiga.
   N-rühma kolmanda ja üldarves-
tuses viienda kohaga lõpetas sõidu 
äsjaloodud Subaru-E.O.S Rally 
Teami rallipaar Martin Rauam ja 
Kristo Kraag. 
   Autoralli “Eesti talv” on võitnud 
alates 1997. aastast Ivar Raidam 
– Margus Karjane, seejärel kaks kor-
da Markko Märtin – Toomas Kitsing 
ning 2000. aastal Markko Märtin 
– Michael Park. Kaks järgmist rallit 
võitsid Margus Murakas – Toomas 
Kitsing ning 2003. a. soomlased Jari-
Matti Latvala – Miikka Anttila. 2004. 
ja 2005. aastal rallit ei toimunud.

(OT)

Eesti Suusaliidu poolt ellu kut-
sutud noortesari toimub juba 11. 
hooaega. 
  Sel talvel alustati Võrumaal Haanja 
suusaradadel. Ilmataat oli suusa-
tajate vastu vähemalt lume osas 
helde. Suusarajad olid väga hästi 
ette valmistatud ning tingimused 
igati sobivad parimate väljaselgi-
tamiseks.
   Talvepealinna Otepää noored 
suusatajad kinnitasid taas, et edu-
kaim noorteesindus on ikka Eesti 
suusamekast.
   Arvestust peeti kokku 8 vanu-
se-klassis nii tüdrukutele kui ka 
poistele. Oti-Audentese spordiklubi 
noored jõudsid autasustamispoo-
diumile tervelt 12 võistlusklassis. 
   Vanuseklasside võitjateks tulid 
Keidy Kütt, Triin Ojaste, Raimo 
Teder, Andreas Veerpalu, Marko 
Liiva. Teise koha saavutasid Anette 
Veerpalu, Liis Kalda, Martin Möll, 
Keio Kütt. Kolmanda kohaga lõpe-
tasid  Marten Pulles, Gunnar Kruus, 
Morten Priks ja Eeri Vahtra.
   Kuna autasustati vanuseklasside 
viit paremat, siis jõudsid poodiumi-
le veel Magnar Orasson, Karl Laasik, 
Siim Lehismets, Rauno Põldsepp, 
Marju Meema, Lisette Anton, 
Maarja Aigro, Maribel Tamm.
  Ühtekokku oli Otepää noori 
stardis 70, neist 25 tüdrukut ja 45 
poissi. See on tunnustus treenerite 
Kalju Ojaste, Taivo Tigase, Kalmer 
Trammi ja Ants Orassoni mitmeaas-
tasele tööle, mille esimesed viljad 
hakkavad valmima. 
   Samuti on see tunnustus kõi-
kidele sponsorfirmadele ja laste-
vanematele, kes on olnud selleks 
taustajõuks, mis on võimaldanud 
üldse niikaugele jõuda! 

Suusatreener KALMER TRAMM

Otepää mälumängurid 

said  EestiMaaKilva 

finaali 

Lõppesid Eestimaa suurima mä-
lumängusarja, mis toimub oma-
valitsustevalise mõõduvõtmisena, 
eelringid ja selgusid finaalistid.  
   Superliiga tasandil kogus kõige 
rohkem punkte Tallinn-Maarjamäe 
võistkond (188). Haapsalu Thule 
Targad said 175 punkti ja kolman-
dana Otepää võistkond (Kadri 
Steinbach, Aarne Steinbach, 
Kaido Mägi ja Leino Pahtmaa) 170 
punkti.
    Otepäälased olid selle tulemuse-
ga Ugandi regioonis parimad.

Otepää suusanoored 
olid edukaimad ETV-
Hansapanga avaetapil reid. Olümpiale kandideerinud Eesti esindajad Mark 

Duubas ja Mario Visnap jäid nagu ka Kennart Peerna 
eemale vigastuse tõttu, kaugemalt tulijaid hirmutas 
ilmselt mitu päeva võimutsenud pakane.
   Kuigi külm hüppajaid otseselt ei häirinud, tuli neid 
starti siiski vaid 12, ainsad väliskülalised jõudsid 
Otepääle Soomest.
   Külm hoidis mäelt eemal ka pealtvaatajaid.  Eelmise 
aasta mitme tuhandega võrreldes oli neid seekord 
tunduvalt vähem.
   Finaalhüpetele pääsenud kümne lumelauduri hul-
ka jõudis ka neli eestlast. Kvalifikatsioonis oli neist 
parim kolmanda tulemusega Juss Apivala.
   Lõppvõistlusel heitlesid esikoha pärast kaks soom-
last, Mikko Kittelä ja Kimi Mynttinen. Võitis Kittelä 
vaid 0,4-punktise eduga. Kolmas oli kaks päeva varem 
Lätis võitnud Matti Kinnunen.     Parima eestlasena 
sai neljanda koha Harro Rannamets. Peeter Kull oli 
viies ja Apivala kaheksas.   
    Eelmisel aastal oli Kittelä Otepääl teine. Seekord 
oli ta võiduga loomulikult rahul, pidades vaid siinset 
mäge keerulisemate trikkide jaoks liiga väikeseks.
   Võistluste korraldajad lumelauaklubist Bricole jäid 
võistlusega rahule. Saadi hakkama ja ei võistlejate 
ega kohtunike poolt olnud korraldajatele pretensi-
oone.  Õigem oleks küll öelda, et inimesed pidasid 
pakasele vastu, aga tehnika kippus tõrkuma. Tuleb 
vaid loota, et järgmisel korral on ilm lumelaudurite 
vastu armulisem.    
    Lumelauaklubi Bricole tänab Otepää valda, kes 
toetas teist aastat järjest Big Airi võistlust.
 

ARVO SAAL

Otepää Big Airi lumelauasõiduvõistlus kuulus sel 
aastal esmakordselt Euroopa karikasarja.  
   Vaatamata sellele ei olnud Munamäe nõlvadel hüp-
peid sooritamas näha paljusid kutsutud lumelaudu-

Väikesel Munamäel said 
kolmikvõidu soomlased

Pakane ei heidutanud mälumängijaid

Laupäeval, 21. veebruaril toimus Sangaste valla mälu-
mängu esimene voor. Vaatamata krõbedale pakasele tuli 
kohale kuus võistkonda. Kõik osavõtjad olid Sangaste 
valla elanikud, nendest pooled perevõistkonnad.
   Kokku esitati 36 küsimust. Maksimumpunktide arv, 
mida saada võis, oli 76. Esimene koht teenis 43, viimane 
11 punkti. Parim oli perekond Pill.
   Sangaste valla mälumängu II voor toimub kõigi eelduste 
kohaselt veebruari teisel poolel. Kuupäeva veel täpsusta-
me, sest sel ajal on käimas ka Torino olümpiamängud. 
   Suur tänu kõigile osavõtjatele! Peatse kohtumiseni valla 
mälumängu järgmises voorus.

Korraldaja TIIU IVASK

Puka vald osaleb 
Võrtsjärve talimängudel 

Laupäeval, 4. veebruaril võisteldak-
se Tartumaal Rannu vallas nelja-
teistkümnel alal (suusatamine, 
reesõit, kelgutamine, võrkpall, 
male, kabe, koroona, lauatennis, 
mälumäng, autode lumerajasõit, 
vallajuhtide mitmevõistlus, laste 
tillusuuskadega sprint, uisutamine 
ja laste mälumäng). 
   Puka valla võistkonnas saavad 
osaleda valla territooriumil elavad, 
töötavad või õppivad inimesed. Info 
telefonil 766 9410, 766 9412. 

(OT)

“Tere” uued olümpiajogurtid

Tallinna Piimatööstus tõi Eesti Olümpiakomitee 
ja Eesti Suusaliidu sponsorina oma “Tere” toodete 
sarjas olümpiaperioodiks turule kolm uut jogurtit, 
mille kaasi kaunistavad suusatajate Jaak Mae, 
Kristina Šmiguni ning Andrus Veerpalu pildid.
   Uute olümpiajogurtite maitsed on välja valitud 
sportlaste lemmikute hulgast: Šmigun armastab 
maasikat, Veerpalu mustikat ja Mae virsikut.
   Kõik kolm erinevat sorti jogurtit on poes 
150grammistes topsides saadaval. 100 grammi 
toodet sisaldab keskmiselt 85 kcal energiat, valke 
3,8 g, süsivesikuid 14 g ja rasvu 1,5 g.
   (OT)

Kaarel Tigane pälvis 
Kultuurkapitali preemia

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertg-
rupi 2005 a. aastapreemia saanud 14 
inimese hulka kuulus ka otepäälane 
Kaarel Tigane. 
Märgiti ära 
tema teened 
spordivetera-
nide sporditöö 
edendamise 
eest Otepääl 
ja Valgamaal.

Õnnitleme!
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Seitsmendad taliolümpiamängud toimusid 
26. jaanuarist kuni 5. veebruarini 1956. 
aastal Cortina d’Ampezzos. Olümpialinn 
asub Põhja-Itaalias Belluno provintsis 
Dolomiitide Alpides Ampezzo orus, 1224 
meetrit ü.m.p. 
   Spordialasid oli kavas kuus 
(suusatamine, mäesuus-
atamine, kiiruisuta-
mine, iluuisutamine, 
jäähoki, bobisõit). 
Jagati välja 24 komp-
lekti medaleid (murd-
maasuusatamise kava 
täiendati meeste 30 
km ja naiste 3 × 5 km 
teatesõiduga).

   Olümpiamängudel osales 32 riiki 820 
sportlasega, neist 132 naist. Esmakordselt 
oli mängudel Nõukogude Liit, olles edukaim 
riik medalite arvult (7 kuld-, 3 hõbe- ja 6 
pronksmedalit).
    Eestlastest võttis Nõukogude Liidu koon-
dise kooseisus olümpiamängudest osa ka-

hevõistleja Uno Kajak. Esmakordselt kanti 
talimänge üle televisioonis. 
   27. jaanuaril 1956 tõi nüüdseks kaua 
aastaid meie vallas elanud Pavel Koltšin 
N. Liidule esimese taliolümpiamän-
gude medali. Ta võitis pronksi 30 km 
suusatamises.
  Teise pronksmedali sai Koltšin 30. 
jaanuaril 15 km suusatamises ja kol-
manda medali, seekord kuldse, võitis 
ta teatesuusatamises 4. veebruaril.

(OT)

Olümpiaennustus
Otepää Teataja ennustusvõistlus
Torino 2006

1.Kristina Šmiguni parim koht 
individuaaldistantsil on
2.Andrus Veerpalu parim koht 
individuaaldistantsil on
3.Jaak Mae parim koht individu-
aaldistantsil on
4.Aivar Rehemaa parim koht 
individuaaldistantsil on
5. Jaan Jürise parim koht on
6.Mitmenda koha saab Eesti 4x 
10 km teatesuusatamise mees-
kond?
7.Milline riik võidab jäähokis 
kuldmedali?
8.Mitu medalit võidavad Eesti 
sportlased?

Vastaja nimi 
Telefon
Aadress

Alfred Kukk sündis 4. veebruaril 1906. a. 
Otepää vallas Saare talus külasepa peres 
kolmanda pojana. Vanemate vendade kõr-
val tuli tal läbi teha nii karjapoisi- kui ka 
sulaseamet. 
   Otepää gümnaasiumi lõpetas Alfred Kukk 
1926. aastal. Oma koolimälestustes on Kukk 
kirjutanud: ”Õppides Otepääl oli õpilastel 
nagu kirjutamata seadus – õppida jõuko-
haselt ja tegutseda veel ka mingi meelepä-
rase tegevusega. Mulle meeldis sport, eriti 
kergejõustik, sest teiste alade viljelemiseks 
puudusid vahendid ja võimalused. Treenisin 
kuulitõuget ja kettaheidet. Treeningutel na-
katusin kogu eluks spordipisikuga.”
   1926-1928. a. õppis Kukk Tallinnas Tondi 
sõjakoolis. Armeeteenistuses soomusrongi 
rühmakomandorina tärkas tal eriline huvi 
laskespordi vastu. 
   1937. aasta meistrivõistlusteks Helsingis 
valmistusid Eesti laskurid hoolikalt. Meie 
laskesportlasi rõõmustanud Eestis valmis-
tatud “Arsenali” tehase relvad, mida loeti 
maailma paremate hulka. 
   Esimese maailmameistri tiitli sai Kukk 
meeskonnavõistluses väikepüssist püsti 
laskmises. Võistluse nael oli laskmine va-
bapüssist (30 korda 40 lasku) Argentiina 
karikale. See on 1908. a. Argentiina valitsuse 
poolt välja pandud rändauhind, hõbedast  
ligi 50 kg kaaluv ja meetrikõrgune, võidu-
pärga pea kohal hoidev naisekuju. Eesti 
võistkond võitis selle maailmarekordilise 
tulemuse 5526 silmaga. Alfred Kukk võitis 
neilt võistlustelt 5 maailmameistri kuld-

medalit, vabapüstoli võistlustelt lisandus 
veel teine koht. Eesti võistkond tuli koju 6 
meeskonna- ja 4 individuaalse meistrikulla 
ning arvukate eriauhindadega. 
    1939. a. maailmameistrivõistlustel Šveitsis 
kaitses Eesti võistkond Argentiina karikat. 
Kukk sai teise koha väikekaliibrilisest püs-
sist laskmises. Võistlusreisi sellele kaunile 
maale pidas Alfred Kukk oma elu ilusamaks 
mälestuseks.
   10 aasta jooksul (1929-1939) võttis Alfred 
Kukk ligi 400st laskevõistlusest. Ta võitis 
5 maailmameistrivõistluste kuldmedalit, 
ühe hõbemedali ja 350 eriauhinda. Tema 
vabapüssist 1937. a. püstiasendis lastud 
rekord 365 silma püsis 33 aastat.
   Teise maailmasõja aastail teenis Alfred 
Kukk Nõukogude armees. Sõjatee viis teda 
Velikije Luki ja Neveli veristesse lahingutes-
se, teenistusredel aga kindral Lembit Pärna 
adjudandi kohani. Salakaebuste tagajärjel 
saadeti ta vangina 10 aastaks Komi ANSV-
sse Inta söekaevandustesse.
   1957. a. Kukk rehabiliteeriti. Otepääle asus 
ta elama 1959. aastal. Oma vanaduspäevadel 
kohtus ta sageli Otepää keskkooli spordilem-
besemate õpilastega ja osales ühiskondlikus 
töös. Ehitas oma perele kauni kodu Otepää 
aedlinna, kujundas ilusa koduaia.
   31. oktoobril 1981 lakkas tuksumast nime-
ka spordimehe ja heatahtliku inimese süda, 
Alfred Kukk maeti austusavalduste saatel 
Otepää kalmistule.

HEINO MÄGI ja REIN VIKARD

Viiskümmend aastat Pavel Koltšini 
esimesest olümpiamedalist

100 aastat maailmameister Alfred Kuke sünnist

Täpne vastus annab 3 punkti. Ühe ko-
haga eksimine 2 punkti ja kahe kohaga 
eksimine 1 punkti. 
  Kui arvate, et sportlane või võistkond 
ei saa üldse kohta (katkestab, ei stardi, 
tühistatakse), siis tuleb kohaks märkida 
0 ja täpse vastuse korral saab ennusta-
ja 3 punkti. 
   Ennustamiseks tuleb täita (loetavalt, 
ilma parandusteta) ajalehest väljalõiga-
tud ennustustalong  ja saata see posti-
ga hiljemalt 11. veebruaril 2006. a. 
(postitempli kuupäev) Otepää Teataja 
toimetusele aadressil Lipuväljak 13, 
Otepää 67405.
   Kolme paremat autasutatakse. 

Algamas on taliolümpiamängud. 
Suurte ootustega lähevad mängudele 
Eesti sportlased, nende hulgas ka 
otepäälased Kristina Šmigun, Andrus 
Veerpalu, Jaak Mae, Aivar Rehemaa 
ja Jaan Jüris.
   Et Otepää Teataja lugejatel oleks 
huvitavam võistlusi jälgida, kuulutab 
ajaleht välja ennustusvõistluse.

eg veereb nii ruttu-ruttu, alles olid jõulud 
ja kui külmad ilmad möödas, ongi kevad 

käes. Pajatame pisut, kuidas on käinud käsi pen-
sionäride ühendusel.
Jõulupidu on põhiline üritus, mis toob kõige roh-
kem inimesi kodudest välja. Sel aastal oli pidu ka 
sellepoolest eriline, et külas oli ansambel Suveniir 
ja Vikerraadio „Päevatee“ toimetaja Liina Kusma. 
Täname neid südamest, et võtsid vaevaks meile 
külla tulla. Liina Kusma külaskäigust tehtud vest-
lused kõlavad „Päevatee“ saadetes. Nii tore on 
kuulata meie oma inimeste hääli raadios!
Kõige suuremad tänud meie vallavalitsusele ja 
volikogule nende mõistva suhtumise ja abi eest. 
Valla toetusel sai kaetud jõululaud ja ma usun, 
sellega kõik nõus; toidud olid maitsvad. Tänu 
lossi köögitöötajatele, eesotsas Enn Moreliga!
Ja kui kaunis ja küünalde säras oli kogu loss! 
   Kohaliku Omaalgatuse Programmist saadud 
raha võimaldas ka kaugematest paikasest inime-
sed tuua peole ja koju tagasi viia.
Samuti saime selle rahadest tasuda ansambli esi-
nemise. Loodan väga, et need jõulud helisevad 
teie hinges järgmiste jõuludeni.
   Nüüd aga peame pöialt pidama meie valla 
memmele Asta Vihmanile ja taadile – Jaan Poolile, 
et nende esinemine maakonna konkursil hästi 

läheks. Eelmises lehes jäid tänamata teised meie 
vallakonkursist osavõtjad. Parem hilja kui mitte 
kunagi! Napilt jäi Astale alla Valve Sprenk, jul-
gelt ja omapäraselt esinesid ka Aliide Veesaar 
ja Koidu Märdimäe. Tänu teile! Ilmar Tiideberg 
esines kenasti, eriti kui pillimees, aga ometi jäi 
Jaanile alla. Soovin teile jõudu ja huumorimeelt 
alatiseks! 
   5. veebruaril saame bussiga minna Valka, et 
näha oma silmaga põnevat konkurssi. Täpse 
bussiringi ajad paneme kuulutustele, sest see 
oleneb teie registreerumisest, et mitte sõita 
sinna, kust pole tulejaid. Oma soovist helista-
ge mulle numbritel  767 1367 või 5647 1933. 
Kellel pilet juba ostetud, nendel pole vaja enam 
helistada.
   Kõige kena juures pidime läbi elama ka ka-
otuse: jätsime hüvasti Naima Ilvesega, tugeva 
tahtejõuga, elurõõmsa ja sõbraliku inimesega. 
Mälestus aga elab meis edasi!
   Elu peab edasi liikuma, kõik tööd ja tegemised 
tuleb teha. Soovin selleks teile kõigile rõõmu 
ja tervist!

Sangaste Pensionäride Ühenduse „Härmalõng“ esinaine  
LEA KORBUN

Alates 1. jaanuarist juhib kõiki Eesti looduskaitse-
alasid riiklik looduskaitsekeskus, mille peakorter 
on Tallinnas keskkonnaministeeriumi juures. Üle 
Eesti moodustati kaheksa piirkondlikku tugikes-
kust. Neist ühe, riiklikku looduskaitsekeskuse 
Põlva, Valga ja Võru regionaalse osakonna keskus 
asub endise Otepää looduspargi administratsioo-
ni hoones. Samal ajal lõpetasid tegevuse Otepää 
looduspargi, Karula rahvuspargi ja Haanja loo-
duspargi administratsioon.
   Regionaalse keskust juhib senine Otepää loo-
duspargi direktor Ants Manglus. Asedirektorina 
asub tööle Haanja looduspargi senine direktor 
Silver Näkk. Enamik senistest Otepää looduspar-

gi, Karula Rahvuspargi ja Haanja Looduspargi 
Administratsioonide töötajatest jätkavad tööd 
senistes asukohtades. Kokku saab uues asutus-
es tööd ligikaudu 20 spetsialisti, kellest kümne 
tööpaigaks on Otepää. 
   Uute ametnikena on tööle asunud Toomas 
Hirse kaitseplaneerimise spetsialistin (eelmiseks 
töökohaks oli Jõgevamaa Keskkonnateenistus) 
ning Maris Kivistik loodushariduse spetsi-
alistina (eelmiseks töökohaks oli Võrumaa 
Keskkonnateenistus). 
   Ants Manglus ütles, et reformi üheks positiiv-
seks momendiks on kindlasti ka regionaalpolii-
tiline aspekt, mille tulemusena kolme maakonda 
teenindav riiklik asutus on loodud just Otepääle. 
See tähendab tulevikus keskuse arenedes uusi 
töökohti Otepääle ning samas tagab riigi poolt 
osutatava looduskaitselise tegevuse lihtsa kät-
tesaadavuse.
   Varem oli looduskaitse üle Eesti killustatud. 
Kaitsealasid on 360 ja neist vaid 16suuremal oli 
oma administratsioon. Kaitsealad moodustavad 
praegu Eesti territooriumist 10 %, kui lisada ka 
Natura alad, siis suureneb kaitstava looduse 
osakaal 16 protsendini. Reformi tulemusena 
koondati kõik kaitsealad ühe organisatsiooni 
all. 

Otepääle loodi kolme maakonna 

piirkondlik looduskaitsekeskus

Sangaste pensionäride tegemistest

   Maakondade keskkonnateenistustele jääb 
täidesaatev funktsioon, nemad hakkavad korral-
dama ka kaitsealade valitsemist. Mitmesuguste 
lubade andmine läheb keskkonnateenistusse, 
looduskaitsekeskusele jääb aga näiteks kaitsealal 
ürituste korraldamine ja liikumise lubamine. 
   Inimeste jaoks ei muutu eriti midagi, nad 
saavad oma taotlusi ja kooskõlastusi ikka loo-
duskeskusest, kes annab kooskõlastusele oma 
arvamuse ja edastab materjalid keskkonnatee-
nistusele lõpliku haldusakti vormistamiseks.
   Looduskaitsekeskused hakkavad tegelema 
samuti korralduslike töödega, külastustegevuse 
ja loodushariduse korraldamisega kaitsealadel 

ning Natura 2000 võrgustiku aladel ja kaitse-
alustel üksikobjektidel.
   Looduskaitsekeskuse ülesanded on ka kaitse-
alade ning hoiualade võrgustiku kavandamine, 
koostamine ja avalikustamine; kaitsetegevuse 
tulemuslikkuse hindamine; projektides osale-
mine; kaitsekorralduskavade koostamine; teadu-
suuringute koordineerimine, keskkonnaregistri 
täiendamine; liigikaitse, elupaikade ja maastike 
hooldamine ning taastamine; kaitstavate loo-
dusobjektide tähistamine; järelevalve ja koostöö 
maaomanikega.
   Uue looduskaitsekeskuse tähtis tegevussuund 
seadusest tulenevate ülesannete täitmisel on 
kohalike elanike ja huvigruppide kaasamine 
kaitsekorraldusse ja erinevate tegevuste pla-
neerimistesse. 
   Keskuse direktor Ants Manglus usub, et 
koostöös maaomanikega on võimalik saavutada 
looduskaitse alase tegevuse parandamine, sest ei 
taha ju keegi tegutseda loodusvaenulikult ning 
seada ohtu kaitsealuste liikide säilimist.
   Järjest olulisemaks peetakse kaitsealadel loo-
dusväärtuste tutvustamist läbi külastustegevuse 
ja loodushariduse edendamise. 

ARVO SAAL
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MTÜ Otepää 
       Külaliikumine
kutsub külaaktiive osale-
ma 5-osalisel

KÜLA ARENGUKAVA 
KOOLITUSEL

Koolitused toimuvad Ote-
pää raekojas ajavahemi-
kul veebruar-aprill 2006. 
Koolituse käigus valmivad 
külade arengukavad ning 
antakse ettevalmistus 
rahastusprojektide koos-
tamiseks.

Osalejatele on koolitus 
tasuta. Registreerumine 
hiljemalt 1. veebruariks 
e-postil kyla@otepaa.ee 
või telefonil 766 4800.

Koolitus teostatakse pro-
jekti “ Otepää valla küla-
liidrite koolitus” raames, 
mis on 90% ulatuses 
kaasrahastatav Kohaliku 
Omaalgatuse Programmi 
poolt ja projekti toetab 
Otepää vallavalitsus.
Täpsem info: Maris Saar, 
tel 55 679 987, 
kyla@otepaa.ee

Pakkumisel vabad büroo- ja 
äripinnad

Otepää Vallavalitsus annab üürile Lipuväljak 13 III korrusel 

vabad büroo- ja äriruumid. Ruumide suurused varieeruvad 

vahemikus 11 – 16 m². 

Üürihinnad väljaantavatel äripindadel lepitakse kokku läbirää-

kimiste teel Otepää Vallavalitusesega.    Soovijatel palume 

ühendust võtta Otepää Vallavalitusega telefonil 766 4800, 

kontaktisik Kristjan Rõivassepp.

OTEPÄÄ ETTEVÕTJATE ÜMARLAUD

Neljapäeval, 2. veebruaril kell 16.00 toimub Otepää raekoja saalis ettevõtjate 
ümarlaua koosolek-nõupidamine

Teemad:
1.Eurorahade rakendamisest Otepää vallas
2.Ettevõtjasõbralikkus Otepää vallas
3.Maksud, kohalikud maksud jne
4.Ettevõtjate nõukoja moodustamine? Kas oleks vajalik?

5.Jooksvad küsimused

Nõupidamist juhib vallavanem Jaanus Raidal.
Oodatud on kõik ettevõtjad, kes on arendus-ja investeerimissuutlikud ning huvitatud 
Otepää heast käekäigust muutmaks valda ettevõtjasõbralikuks.

Nutuorust läbi käies
teevad nad selle allikate maaks;
ka varajane vihm katab neid õnnistusega.  Psalm 84:7

On neid, kellest jääb maha mitte üksnes poolelijäänu, vaid ka palju 
lõpetatut ja kaunist. Nemad on need, kes ka hädaoru allikate maaks ja 
kosutavaks rohuaiaks muudavad. Aastatuhandeid tagasi on muistne laulik 
oma kaasaegseile mõeldes need sõnad Pühasse Kirja talletanud, et meiegi 
Sõna ja kirjatähe sees omad kallid ja lähedased elavaina ära tunneksime. 
Ka siis ja eriti just siis, kui nad on igavikuteele läinud.
   Ei muistsed ega nüüdsed sõnad suuda anda ometi edasi seda kõike, 
mis meist maha jääb. Mõeldes lahkunud Naima Ilvesele võiksime 
teda nimetada Sangaste lossi ja Lossiküla heaks haldjaks, seltsielu 
tunglakandjaks, väsimatuks askeldajaks ja toimetajaks igal pool, kus 
nõu ja käterammu vaja läks... kelleks ja mida iganes. Ja ometi jääb olulisim ütlemata. Sest kõiges selles, 
mida Naima iganes ette võttis, oli ta ühtlasi selle ettevõtmise hing selle sõna kõige otsesemas ja parimas 
tähenduses. Seda ei anna edasi ei sõnas ega kirjas. Jäävad vaid nende mälestused, kes ise tema kõrval 
olid selles kõiges. Ja usun, nad on nende mõtisklustega päri.Naima iseloomustamiseks ja tänamiseks 
– kas või nüüd, tagantjärgi – jääb meil sõnadest napiks...
   Sangaste loss ja Lossiküla, laiemas tähenduses – kogu Sangaste eluolu, endisaegne ja praegune – oli 
lahkunule pikki aastakümneid avastamise ja talletamise tööpõlluks ja kauniks rohtaiaks. Tasu ta selle 
töö eest ei saanud. Ei küsinud ega oodanudki. Sest on asju ja tegemisi, mis saavad elu sisuks ning 
tähenduseks. Palju mõistmatust ja tänamatustki saab osaks tihti nende poolt , kes kõiki asju vaid asise 
maailma mõõdu järgi arvestavad. 
   Naima Ilves oli nende hulgas, tänu kellele see kaunis loss ja selle ümbrus meile alles hoitud ja pärandatud 
sellisena, nagu me seda praegu näha võime. Aastakümneid töötanuna selle lossi hea majapidajana, 
oma elu sellega sidununa headel ja kurjadel aegadel. Ka siis, kui uute aegade tulekul tema teenetest 
ja teadmistest tänamatult lahti öeldi. Siis kulus aeg ja energia külaelu edendamiseks, muuseumitoa 
avamiseks ja käigushoidmiseks. Tuhandeks muukski tegemiseks – millal ja kus iganes. Ja ootuseks ning 
lootuseks, et vahepeal kiratsema löönud lossielu taas uue hoo sisse saaks. Selle aja jõudis ta ära oodata. 
Mitte aga käed rüpes, vaid väsimatult töötades mineviku talletamiseks ja selle edasi andmiseks olevikule. 
Tulevikku vaadates ühtaegu...
Mure ja hool murravad vaevanägijaid tihti enne õiget aega. Või kus on meie aja mõõt? 
   Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, ja parimal puhul on 
need ometi vaev ja häda.
Jah, see möödub kähku ja me lendame ära. Nii kõneleb meie elust taas endisaegade laulik oma sõnumiga tänasesse 
tulles. Ta on targu lisamata jätnud, et neil, kes kõike on kogu hinge ja südant ohvriks andes teinud, tõuseb hingelind 
lendu tihti enne seatud aegu. Seda aga tunneme omaenese südamega. Kui on hinges avarust, et mõista ja südant, 
et tunda. 
   Tänades Naimat tema elutöö eest nende poolt, kellele on läinud ja läheb korda koduvalla käekäik, vaatame austusega 
tehtule ja püüame jätkata poolelijäänut. Sangaste lossist, mis temale nii kallis ja hingelähedane oli, läheb Naima 
Ilves teele... Teele, mille kohta Vana Seaduse ja Apokriiva prohvetid öelnud -
Mina, mina olen rääkinud, mina olen ta kutsunud, olen tema toonud ja tema teekond läheb korda.
Sest hea ingel saadab teda ning tema teekond läheb korda ja ta tuleb tervisega tagasi.”
   Tuleb tagasi siis, kui peidusolev avalikuks saab ja ammused tõotused täide lähevad. Kohtumiseni 
tähtede taga...

Tänus ja lugupidamises Naima Ilvest meenutades EELK Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pill

Otepää Päevakeskuse ansambel „Laulurõõm” 
tähistas oma 5. aastapäeva, 
andes ülevaate oma mitmekesisest tegevusest 
väikese kontserdiga.

Täname südamest kõiki häid sõpru ja kaasosavõtjaid, kes 
olid tulnud meid kuulama ja vaatama.
Suur tänu ka Kultuurkapitalile, kes toetas rahaliselt meie 
ürituse läbiviimist!

Otepää Päevakeskuse nimel Helle Kuldmaa

Teade

Otepää Vallavalitsus otsustas, alates 1. veebruarist 2006 on koolilõuna Otepää vallas elavatele 5.-9. klassi 
õpilastele tasuta. Otsus kehtib 2005/2006 õppeaasta lõpuni. 

Aare Matt, abivallavanem

T u r i s m i m e s s i d  t u l e k u l

10.-12. veebruarini toimub Riias rahvusvaheline turis-
mimess BALTTOUR 2006. Baltimaade suurim turismi-
foorum areneb osalejate arvates jõudsalt iga aastaga. 
Lõuna-Eestis paeluvad lätlasi ennekõike meie aktiivse 
puhkuse võimalused, samuti ajalugu ja kultuur. Otsi-
takse mitmekülgset informatsiooni, soovitavalt läti või 
vene keeles. Materjalide kaasasaatmine turismimessile 
BALTTOUR 2006 maksab 600 krooni, need tuleks tuua 
Otepää Turismiinfokeskusesse hiljemalt 3. veebruariks 
või SA Lõuna-Eesti Turism kontorisse (Tartu, Kitsas 8) 
hiljemalt 6. veebruariks.
   17.-19. veebruarini toimub Tallinnas Eesti Näituste 
messikeskuses turismimess TOUREST 2006, kus Valga-
maad tutvustab sihtasutus Valgamaa Turism koos Valga 
ja Otepää Turismiinfokeskustega. Valgamaa on planee-
rinud osta EAS Turismiarenduskeskuse ühispinnast 45 
m² suuruse pinna. Sellest 15 m² tasutakse SA Valgamaa 
Turism ja Otepää valla eelarvest ning seal jagatakse 
Valgamaa ja Otepää üldmaterjale ning turismiettevõtjate 
saadetud materjale. Materjalide kaasasaatmine maksab 
500 krooni.
   Ülejäänud 30 m²-le on oodatud osalejad Valgamaa 
ettevõtjate hulgast. Selle pinna saab ettevõtja hinnaga 
354 kr/m², minimaalne tellitava pinna suurus on 10 m, 
mida võib omakorda jagada mitme ettevõtja vahel. Soo-
vi korral saab lisatasu eest tellida lisavarustust – laud, 
toolid, infolett jms. Ettevõtja nime kandmine messika-
taloogi on messil osalejatele kohustuslik ja maksab 500 
krooni + 18%.)
   Osalemiseks turismimessil Tourest 20065 palume Teil 
registreeruda hiljemalt 30. jaanuariks Otepää Turismiin-
fokeskuses, tel. 766 1200 või turism@otepaa.ee.
   Aktiivset osalemist messidel!
 
      Lea Ilp 

SA Otepää Tervisekeskuse hambaravis asus tööle noor hambaarst Liivi Meltsas. 
Ta lõpetas Tartu Ülikooli 2005. a. hambaravi erialal ning peale kooli lõpetamist 
asus tööle SA Otepää Tervisekeskusesse.
   Lisaks Liivi Meltsasele on teiseks nooreks arstiks tööle hambaravisse asunud 
Annika Verrev, kes lisaks igapäevasele hambaravile on kvalifitseerunud Otepääl 
põhiliselt proteesimisele.
   Kahe noore töötaja lisandumisega ei ole ravijärjekorrad pikad ning teenusehinnad 
vastavad haigekassa poolt kehtestatud hindadele, mis on kohaliku elanikkonna 
sissetulekuid arvestades positiivne. 
   Infot hambaravi teenuste ja järjekordade kohta telefonil 766 8565 või kohapeal 
Tartu mnt. 2. 
           SA Otepää Tervisekeskus juhataja ANDRES ARIKE

Teade Pühajärve raamatukogult

Seoses raamatufondi liitmisega elektronkataloogi ja eesseisva inventuuriga 
palun kõiki, kellel on käes 2005. aastal (või mõnel ka veel varasematel 
aastatel) raamatukogust laenatud raamatud või ajakirjad, need raamatu-
kokku tagastada hiljemalt 1. märtsiks 2006.
   Infot saab telefonil 766 8505.
Meeldivate kohtumisteni.

Ly Haaviste, raamatukogu juhataja
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IN MEMORIAM

MANIVALD MILK
29.01.1921 – 27.12.2005

Aastalõpu eel tabas aiandussõpru 
valus kaotus. Manalateele oli läinud 
kauaaegne Otepää Aianduse ja 
Mesinduse Seltsi esimees, andunud 
aiandus- ja kodundushuviline ning 
organisaator Manivald Milk.
   Sõjajärgsetel aastatel Otepääle asudes töötas Manivald kau-
bandusalal ja loonud siia oma kodu, tegeles aktiivselt koduaia 
kujundamise ning taimekasvatusega. Ühised huvid aiandussõpra-
dega leidsid rakenduse aiandusseltsi töös: seltsi maja ehitamisel, 
näituste, laatade ja loengute ning ekskursioonide-õppekäikude 
korraldamisel.
   1985-2001. aastani valiti Manivald Otepää AMS esimeheks. 
Kohusetundlikkusest ja viljakusest selles töös räägivad rida au-
kirju ja nimetamine Eesti AMS-i auliikmeks.
   Järjepideva õppe- ja tootmistegevuse kõrval leiti tema initsiatiivil 
võimalus ehitada seltsi majandusliku tegevuse kindlustamiseks 
kauplusehoone. Elavat tähelepanu pälvisid Otepääl läbiviidavad 
gladioolipäevad (näitused). Loodi sidemed gladioolikasvatajatega 
üle vabariigi. Kuninglikke gladioole ja palju muid lilli kasvas ka 
Manivaldi alati hooldatud koduaias.
   Olles tervislikel põhjustel loobunud esimehe kohustest, jätkus 
tal ikka jõudu aidata kaasa seltsi aseesimehena, kavandada tööp-
laane ja ühisüritusi. Eriti ootasime tema organiseeritud ekskur-
sioone-õppereise näidisaedadesse ja puukoolidesse. Huvitavalt 
planeeritud marshruut on alati võimaldanud külastada ka olulisi 
paiku kultuurivallas.
   Olime harjunud Manivaldi nägema tõsise ja karmiilmelisena. 
Ometi oli temas peidus ka hea huumorisoon ja oskus sõna seada. 
Oma mõtteid avaldas ta veenvalt ja korrektselt. Mäletame aga ka 
tema värsivormis avaldatud lugusid, mida lauldi peoõhtul mõnel 
tuntud rahvaviisil. Teemaks aiandussõprade elu ja toimingud.
   Olles oma elust nii palju pühendanud aiandusseltsi tegevusele, 
pidas ta vajalikuks kirjutada seltsi kroonikaraamatut. Et noorema-
tel töö jätkajatel oleks meenutada läbitud rõõme ja muresid.
   Manivald väsis. Lõplikult. Kroonikaraamatut jätkatakse kurva 
sõnumiga. Ja lisatakse, et lahkunu eeskuju andku jõudu ja tahet 
taluda kaotusevalu.

Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts

    
ENDLA  REIMANN
25.04.1922 - 12.12.2005

ARVO LOKK
 28.01.1944 - 20.12.2005

LINDA NÜSIK
16.07.1923 - 29.12.2005

JOHANNA OJA
23.X 1911 – 29. XII 2005

HENN TRELL
22.V 1944 – 02. I 2006

 REIN VISNAPUU
17. II 1947 – 12. I 2006

JAAN NAPITS
24.10.1927 - 21.12.2005

EVI TOHVRI
01.02.1931 - 22.12.2005

VOLDEMAR TOOMES
23.03.1918 - 23.12.2005

SALME PUUSEP
29.03.1927 - 27.12.2005

LAINE KANTS
02.12.1934 - 20.12.2005

LEA EINLING
30.08.1945 - 03.01.2006

MIILI NIKLUS
12.12.1917 - 08.01.2006

Südamlik kaastunne Leale abikaasa ja lastele 
isa ja vanaisa 

GUNNARI
kaotuse puhul.

Otepää piirkonna ametiühingu kaubandus-
liikmed

Südamlik kaastunne Leale, Esperile, Ange-
likale, Ragnarile lastega kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa

GUNNAR LALLI
kaotuse puhul.

Kopli 1A elanikud

Lea lastega, oleme koos teiega, kui jätate 
hüvasti kalli abikaasa, isa ja vanaisa

GUNNARIGA
Helge, Koidula, Maiu, Linda, Anni ja Kalju 

ning Tiiu perega.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

Jagame Vambola ja Soja leina kalli lapse-
lapse 

PÄRTELI
Kaotuse puhul.

Otepää Lions Klubi

Mälestame

VIKTOR HALJASMÄED
Tunneme kaasa lahkunu omastele.

Otepää Päevakeskus-Hooldekodu pere

Südamlik kaastunne Liiale kalli isa

ENDEL KARTAU
surma puhul.

Kolleegid Otepää Gümnaasiumist

Raske on kanda kaotust suurt,
mis puudutab meie elujuurt…

Mälestame 15-ndal surma-aastapäeval kallist

ELMAR SAART
29.10.1928 – 7.01.1991

abikaasa, tütar ja poeg perega, õde Salme

Südamlik kaastunne Koidulale, Siirile perega 
kalli abikaasa, isa, äia, vanaisa 

JOHANNES NAGELI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää kaubamajast, Helge 
ja Lea

JOHANNES NAGEL
14.10.1925 – 12.01.2006

Mälestame kauaaegset Otepää Kaubamaja 
juhatajat ja avaldame siirast kaastunnet 

abikaasale ja tütrele perega.
ETKA Otepää piirkonna juhatus ja endised 

töötajad kooperatiivist.

Küll on leinapisar valus,
kõige raskem inimelus.

JOHANNES NAGEL
Sügav kaastunne Koidulale ja Siirile pere-

konnaga abikaasa, isa, vanaisa ja äia kaotuse 
puhul.

Majaelanikud Tartu mnt. 3 Otepääl

Elu on laul, nii habras ta viis,
Heliseb hetkeks ja katkeb siis…

Lea, Esper, Angelika ja Ragnar lastega, 
oleme koos teiega sel raskel hetkel, mil jätate 

hüvasti oma armsa abikaasa, isa ja vanaisa 

GUNNAR LALLIGA
Töökaaslased Otepää Kaubakeskusest

Jeesus ütles talle: “Mina olen ülestõusmise palk. Kes minusse usub, see elab, isegi 
kui ta sureb.”

 Johannese 11:25
Mälestame armast ema ja vanaema

MARIA LAAVING`UT
8.VIII 1927 – 1.II 2001

5. surma-aastapäeval.
Tütar Laine laste ja lastelastega

Perearsti vastuvõtuajad   Pukas alates 
    1. veebruarist 2006

  E, K, R   9.00 – 13.00
  T 14.00 – 18.00
  N   9.00 – 12.00

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

Avaldame südamlikku kaastunnet Leale 
perega kalli abikaasa, isa ja vanaisa

GUNNAR LALLI
surma puhul.

Evi ja ansambel Relami

Võrukael peab 15. sünnipäeva
1991. a. veebruaris alustasime tööd Otepää 
sovhoosi lasteaiana. 15 aasta jooksul on olnud 
mitmeid omanikke, ent rõõmsad ja vallatud oleme 
nagu algusaastatelgi.
   Heameel on tõdeda, et lapsi on meie majja alati 
jagunud. Omalt poolt oleme püüdnud lastele alati 
pakkuda parimat, tulla vastu vanemate soovidele, 
olla mõistvad. 
   Võrukaelas on nende aastate vältel töötanud 
üksjagu inimesi, kes pikemat, kes lühemat aega. 
Suur tänu neile kõigile! Tööd on vedanud juhataja-
tena Marju Medar, Peep Peterson ja Marina Mägi.
Marina Mägi juhtimise ajal tegeldi pikka aega eri-
vajadustega lastega ja erilist tähelepanu vajavad 
lapsed on meile oodatud tänagi.
   2001. a. hakkasime maja lastele Võrukaelas 
pakkuma tegevust huviringides, seda jätkame 
praegugi, sõltuvalt juhendajate olemasolust. 
2002. aastast on meie maja moto: loodus on 
lapse parim õpikeskkond. Viime lapsi loodusesse 
ja paljud meie peodki toimuvad õues ja üheskoos. 
Üheskoos tegemine, sõltumata valdkonnast, iseloo-
mustabki meid kõige paremini.
   Ootame kõiki endisi töötajaid neljapäeval, 2. 
veebruaril 2006.a. kell 17.00 väikesele koosviibi-
misele.

MARJU ILISTOM, lasteaed Võrukael juhataja

Otepää Muusikakooli 

30. aastapäeva KONTSERT-AKTUS ja sellele järgnev vilistlaste koosviibimine 
18. märtsil kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses (Virulombi 2)

Vilistlastel palume osavõtumaks 100 kr. tasuda hiljemalt 10. märtsiks Otepää Vallavalitsuse 
arveldusarvele 10202008200001 (SEB Eesti Ühispank)
Märksõna: ”muusikakooli vilistlane” ja lisada nimi.

OÜ “Palu-Teenus” 

tuletab oma klientidele Palupera vallas meelde, et 
igakuiselt tuleb tarbitud veekoguse näidud neile 
teatada hiljemalt järgneva kuu 1. – 5. kuupäeva 
jooksul. 

Võimalused selleks: kirjuta nimi, näit ja kuupäev pa-
berile ning aseta teade OÜ “Palu-Teenus” postkasti.  
   Üks postkast asub Nõunis kontorihoones ja teine 
Hellenurmes vallamaja seinal 
(postkastil märge peal!). 

Võid ka helistada tel. 5023 095, 5226 235 või 7661 
226 (telefon+automaatvastaja).

VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU kutsub
retkejuhte

2006. AASTA ESIMESELE KOKKUSAAMISELE 
30. jaanuaril algusega 19.00 

Nõo Vallamaja koosolekute ruumi.
Teretulnud uued huvilised

Info sihtasutus@vvvs.ee või telefonil 508 8359. 
Sissepääs kõrvaluksest

 22. veebruaril kell 11.00 toimub 
Otepää Päevakeskuses
                           VASTLAPÄEV
 Õpime eri rahvaste seltskonnatantse. 
      Sööme hernesuppi.


