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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

20 aastat talvepealinna Otepääl

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot
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Otepää Keskväljakul
aastavahetuse ilutulestik.

On suur rõõm, et traditsioon, mis sai 
alguse 20 aastat tagasi, elab, areneb 
ning muutub üha põnevamaks. 

See on Otepää muutumine Eesti 
talvepealinnaks olenemata sellest, kas 
lund on või ei ole ja olenemata ini-
mestest, kes sel hetkel valda juhtimas 
või kultuurielu ning turismimajandust 
korraldamas. Või siiski olenedes ini-
mestest! Ilma inimesteta poleks talve-
pealinna, ilma lumeta on talvepealinna 
tiitlit saadud küll.

Õigusega võib talvepealinna ristiva-
nemateks pidada Tiina Kiibust ja Tiit 
Kaske, kes toona Pärnu linnavalitsu-
ses turismielu korraldasid. Kohtumi-
sel 1996. aastal Tallinna Lillepaviljo-
nis ühel Turismiameti üritusel hakkas 
talvepealinna-idee arenema. Oli väga 
oluline, et Pärnu, kes juba suvepea-
linna staatuse oli välja kuulutanud, 
tunnistaks, et suvepealinn ei kesta 
aastaringselt ja talvisel pööripäeval 
võib anda valitsemissaua talvele ehk 

Otepääle. 
On tore, et Otepää linnapea Aivar 

Nigol innustus ideest ja usaldas Otepää 
Turismiinfokeskust talvepealinna pro-
jekti vedama. Tookord ei teadnud me 
projektipõhisest asjaajamisest midagi. 
Kolleeg Piret Kulasaluga panime 
kokku meeskonna ja hakkasime peale. 
Piretiga koos sai võimas algus tehtud, 
hiljem olid turismiinfokeskuses kollee-
gideks Berit Bendi, Marika Ojanurme, 

Eile sai Otepää 20. korda talve-
pealinnaks. Esimest korda tä-
histas Otepää talvepealinnaks 
olemist 1997. aastal. Sel ajal oli 
ainult Pärnul austav suvepea-
linna tiitel, kes sai selle Tallinna 
käest 1996. aastal.

Teemapealinnade tiitli üleand-
misele on traditsiooniliselt kut-
sutud kõik teemapealinnade ja 
Tallinna esindused. Pidulikul 
tseremoonial antakse üle Tauno 
Kangro poolt tehtud valitsemis-
sau ning pealinna tunnistus.

Talvepealinna Otepää amet-
likuks raadiojaamaks on läbi 
aegade olnud raadio Sky Plus, 
kellega koos Otepää tähistas 
eelmisel aastal kümneaastast 
head koostööd. 

Toome siinkohas ära meenu-
tused kahekümne aasta tagu-
sest ajast.

25.09.1998. Suvepealinna Pärnu ja ja talvepealinna pead avasid tee-
viida.  Vasakult: Piret Kulasalu (TIKi töötaja), Aivar Nigol (Otepää 
linnapea), Vello Järvsalu (Pärnu linnapea), Mare Raid (TIKi töötaja).
      Foto: Aili Miks.

1990-ndate alguses ei olnud Otepääl 
spordi- ja turismitaristu nii hästi välja 
arenenud nagu praegu, pidime tõsi-
selt pingutama, kuidas olemasolevaga 
hakkama saada ja leidma uusi võimalu-
si. Koostöös Otepää ettevõtjatega püs-
titasime ühised eesmärgid – Otepääl 
pidi olema korras elukeskkond, puhas 
joogivesi, ilusad vaated, ehk kõik see, 
mis turistile ja ka kohalikule õime 
Eestis esimese turismiinfopunkti ― 
rohelise „I“. Tegelesime turismi- ja 
puhkemajandusega aktiivselt, tekkis 
uusi teenuseid, rekonstrueeriti ja avati 
uusi majutuskohti, paranes heakord ja 
linnapilt muutus. 

See kõik pani mõtlema, kuidas 
Otepääd paremini turundada. Pärnu 
Linnavalitsusega olid kujunenud sõp-
russidemed ning kui me 1996. aastal 
Otepää turismitöötaja Mare Raidiga 
Tallinnas Pärnu kolleegidega kohtusi-
me, oligi aeg küps Otepääl välja tulla 
talvepealinnana. 

Algas intensiivne ja aktiivne periood. 
Meil oli väga hea meeskond, tekkis 
suurepärane sünergia ning ka Pärnul 
oli huvi, et Otepää liituks teemapealin-
nade ringiga, kuna see suurendas tähe-
lepanu ja andis paremaid võimalusi 

reklaamiks ja turunduseks. 1997. aastal 
otsustasime koos toonase Pärnu linna-
pea Vello Järvsaluga, et mängime tiitli 
üleandmise tseremoonia põhjalikult 
läbi. See formaat, mille esialgu kokku 
leppisime pole laias laastus tänaseni 
muutunud.

Talvepealinnale oli 
vaja ka oma sümbolit. 
Otsisime seda "oma 
sümbolit" päris tükk 
aega, siis pöördusime 
Ari Peura poole. 

Ari ja Marit Peura pole otepäälas-
tele tundmatud nimed, tegemist on 
meie sõprusvalla Vihti elanikega, kes 
on siiamaani jäänud Otepääga seotuks. 
Ari oli varem teinud Otepää turismi-
visuaalid ning tema loodud talvepea-
linna sümbol – lumehelbeke, oli väga 
sobiv. Praeguseks on seda sümbolit 
uuendatud. Patenteerisime ka oma 
slogani „Otepää – Eestimaa looduse 
pärl“, 1996. aastal sai valmis ka esimene 
klantspiltidega turismialane voldik. 

Koostöös Valdur Sepa ja Süd-Est 
meediagrupiga tellisime talvepealinna-
le oma hümni „Laul Otepääst“, sõnad 
kirjutas Villu Kangur ja viisi Indrek 

Kalda. Hümn kajas igal täistunnil 
Otepää raekoja kellatornist. Hümni 
ja talvepealinna reklaamkõlle mängiti 
raadiotes. Kavandasime ka talvepea-
linna valguskujunduse, selle aitasid 
meil ellu viia Toomas ja Ülle Grišakov, 
kes olid tolleaegsed tipud sellel alal.

Olime taas esimesed väikelinnades, 
kes hakkasid linnaruumi kaunistama 
ja valgustama. Siinkohal ei jõua üles 
loetleda kõike, mida sai tehtud – jõu-
luvana kontor, lumeskulptuurid, päka-
pikumaa, raekoja advendikalender, 
talvemuusika festival jne. 

Pealinnade idee on siiani kestnud. 
Hiljem lisandus võrgustikku kevad-
pealinn Türi ja sügispealinn Narva. 
Leian, et praegu on käes see hetk, kus 
pealinnade idee vajaks ülevaatamist ja 
värskendamist. Peaksime koos ette-
võtjatega olema valmis uuteks aren-
guteks, talvepealinna teema annab 
selleks väga head võimalused. Oleme 
ju ikkagi unikaalsed. Mul on hea meel, 
et see idee elab edasi ning et otepää 
inimestele on oluline ja tähtis talve-
pealinnaks olemine. 

AivAr Nigol
otepää linnapea 1992–1999 ja 

vallavanem 2001-2005 

Meenutusi käidud teelt (20 aastat talvepealinna)
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 12. jaanuaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, 
Terje Korss, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS 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.

Otepää Vallavalitsuses

05.12.2016
n	 Peeti võimalikuks jagada Sihva külas asuv 

Veski-Ruusa vkt 8 katastriüksus (katastritunnus 

63601:002:3196) viieks katastriüksuseks ning määrata 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-

ressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodusta-

tud katastriüksuse plaanidele.
n	 Kinnitati 31 nõude lootusetuks kandmine ja 

Otepää Vallavalitsuse bilansist väljakandmine.
n	 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 60 ühikut 

kasutuskõlbmatut vara, summas 1420,87 eurot. Kanti 

Otepää Gümnaasiumi õpilaskodus maha 2 ühikut kasu-

tuskõlbmatut vara, summas 378,05 eurot. Kanti Otepää 

Gümnaasiumi spordihoones maha 16 ühikut kasutus-

kõlbmatut vara summas, 379,59 eurot.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 28. 

novembri 2016. a korraldus nr 2-4-555 „OÜ-le Meedia-

võrk reklaami paigaldusloa andmine ja reklaamimaksu 

määramine“.
n	 Lõpetati ühe isikuga Pühajärve külas Kannistiku vkt 

4-8 asuva korteri üürileandmiseks sõlmitud eluruumi üüri-

leping poolte kokkuleppel alates 1. detsembrist 2016. a.
n	 Määrati mittetulundusühingule ABC Arendus 27.- 

28. jaanuaril 2017. a toimuva spordiürituse „Euroopa 

meistrivõistlused talitriatlonis 2017“ korraldamiseks 

toetus summas 1000 eurot.
n	 Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Savi-

koja tn 9 kinnistu detailplaneering. 

12.12.2016
n	 Võeti vastu Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu 

mnt 2 katastriüksuse detailplaneering.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule 

kogusummas 192 eurot.
n	 Määrati matusetoetus neljale isikule kogusummas 

512 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule 

kogusummas 768 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus summas 

8,95 eurot.
n	 Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 

10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku 

korraldamise luba 16. detsembril 2016. a ajavahemikul 

kell 22:50 - 24:00 Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puh-

kekeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n	 Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 284 

eksemplari raamatuid, summas 690,82 eurot.

Volikogu liige Kalev Lemmik esitas avalduse 
oma volikogu liikme volituste peatamiseks. 

Otepää valla valimiskomisjon otsustas peatada 
Otepää Vallavolikogu liikme Kalev Lemmiku 
volitused volikogu liikmena kuni 04.03.2017. a. 

Otepää Vallavolikogu liikmeks asub asendus-
liige Marika Ein.

AMETLIK INFO

23. detsembril 2016 kell 12.00 toimub Sangaste 
lossis Sangaste ja Otepää vallavolikogude ühine 
istung, kus allkirjastatakse Sangaste ja Otepää 
ühinemisleping.

Ühineva omavalitsuse nimeks saab Otepää vald, 
Otepää linn jääb valla keskuseks ja säilitab oma 
staatuse vallasisese linnana. Uude omavalitsusse 
kuuluvad Otepää ja Sangaste vallad ning seitse 
Palupera küla. 

„Viimased pool aastat on möödunud intensiiv-
selt tööd tehes ja läbirääkimisi pidades ning nüüd 
oleme jõudnud lõpp-tulemuseni,“ ütles Otepää 
vallavolikogu esimees Siim Kalda. „Peale lepingu 
allkirjastamist algab ühinemiseks ettevalmistus-
te tegemine, uus omavalitsus tekib 2017. aastal 
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste 

Sangaste ja Otepää vallavolikogud 
allkirjastavad ühinemislepingu

SÜNNID

Kertu Kirsimägi             26. novembril
Ketri Roosilill               8. detsembril

väljakuulutamise päeval.“
Sangaste vallavolikogu esimees Rando Undrus 

märkis, et ühinemisläbirääkimiste läbivaks 
mõtteks oli säilitada kogukondades, külades, asu-
lates ja ainsas linnas kõik, mis on hästi välja tulnud 
ja toimib ning ühiselt arendada neid valdkondasid, 
milleks eraldi jaksu poleks olnud.

„Kui selline „üks kõigi ja kõik ühe eest mõtte-
viis“ edasi kestab, saab kindlasti tegemist olema 
väga toreda ja tugeva omavalitsusega,“ lisas 
Rando Undrus. 

Otepää ja Sangaste valla ning Palupera valla 
seitsme küla ühinemisel kujuneb territooriumi 
pindalaks 443 km². Elanike arvuks on 1. novembri 
2016. a seisuga 5705 elanikku. 

MoNikA otrokovA

Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavalitsus kehtestas 5. detsembril 2016. a korraldusega nr 2-4-565 Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering on kätte-
saadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus võttis 12. detsembri 2016.a istungil korraldusega nr 2-4-566 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 2 katastriük-
suse detailplaneeringu (Tervisekeskus).

Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust (katastritunnus 63601:001:0166, pindala 3425 m², maakasutuse sihtotstarve 85% ühiskondlike ehitiste maa ja 15% ärimaa). 
Detailplaneeringu eesmärk on perearstikeskus-polikliiniku rajamine. Detailplaneering ei tee ettepanekut katastriüksuse jagamiseks ega sihtotstarbe muutmiseks. Olemasolev ter-
visekeskuse hoone säilitatakse. Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus kuni 3 korruseliste tervishoiuasutuste püstitamiseks, ehitisealuse pindalaga 1450 m². Planeeritavate 
hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on kavandatud 12 m. Kokku on lubatud rajada kuni 4 hoonet.

Parkimine lahendatakse omal krundil, kokku 10 parkimiskohta. Juurdepääs krundile nähakse ette nii Tartu maanteelt kui ka Lille tänavalt. Tartu mnt 4 katastriüksusel (katastri-
tunnus 55601:003:0970) on 2005. a kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoone tagasiaste sõidutee servast 7 meetrit.

Tartu mnt 2 katastriüksusel peab kohustuslikul ehitusjoonel paiknema hoone põhimahust vähemalt üks domineeriv sein (teise ja kolmanda korruse tasapinnas, 
põhikorrus on 2,4 meetri ulatuses tagasiastega). Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala keskuse maal. Keskuse maa üldplaneeringu (ptk 2.3) 
mõistes on piirkond, kus funktsioonide eristamine ei ole otstarbekas või üldplaneeringu seisukohast vajalik, pigem suurendavad erinevate maakasutuste külgnemine 
ja kattumine keskuseala väärtust. Oluline on funktsionaalse avatud ruumi olemasolu ning traditsioonilise keskväljaku väljakujundamine, mille olemasolu ja avali-
kus kasutuses hoidmine tõstab oluliselt elukeskkonna kvaliteeti. Keskuse maa-alana määratletud alal võivad asuda elamud, kaubandus- ja teenindus- ning avalikku 
teenust pakkuvad asutused. Nimetatud alade keskusefunktsiooni tuleb rõhutada ala eriilmeliseks kujundamise kaudu ning avalike teenuste suunamisega kesku-
sesse. Detailplaneeringu elluviimisega paraneb arstiabi kättesaadavus Otepää vallas, lisandub üks perearsti praksis. Paraneb osutatav arstiabi kvaliteet läbi selle, 
et arstid hakkavad pakkuma tervishoiuteenust uutes nõuetele vastavates tööruumides, suureneb eriarstide osakaal ja vastuvõttude arv, laienevad pakutavad meditsiini- ja 
sotsiaalteenused. Tervisekeskuse loomisel tagatakse üldarstiabi pidev ja piisavas mahus kättesaadavus teeninduspiirkonna elanikele. Tartu mnt poolne tänav muutub korrastatuks, 
kuna ehitatakse uus hoone, tänavaäärne ala muutub esteetilisemaks.

Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5.-18. jaanuar 2017. a Otepää Vallavalitsuses ning valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus 

avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee 
kuni 18. jaanuar 2017. a. Korraldusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris aadressil http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2.

Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 30. jaanuaril 2017 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus). 
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavalitsuses 

saab tööd 

tugiisik

Töö kirjeldus:

• Erivajadusega lapse abistamine, juhendamine 
ning toetamine õpi- ja arendusprotsessis. Töö on 
osakoormusega.

Nõuded kandidaadile:

• vähemalt üldkeskharidus;
• omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasva-
nutega, kõrge pingetaluvus;
• tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenet-
lust, mille eest seadus näeb ette vangistuse, ja 
teda ei ole karistatud tahtlikult toime pandud 
kuriteo eest;
• lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.

Kasuks tuleb:

• eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoo-
giline eriharidus;
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
• täiendkoolituse võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg:

• esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 31.12.2016. a oma 
sooviavaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja 
CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 
OTEPÄÄ või e-maili aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

Tuletame teile meelde, et vastavalt Otepää valla 
heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik 
kohustatud oma kinnistu piirdeaia piires tegema
libedusetõrjet ning koristama lund ja kõrvaldama 
jääpurikaid, mis võivad ohustada jalakäijate elu. 

Avalikuks kasutamiseks mõeldud killukonteri-
nerid, kust vallaelanikud saavad killustikku võtta, 
asuvad: Otepää linnas Tartu mnt 6, Pühajärve tee 
22, Kopli 1B, Lipuväljak 1A, Lipuväljak 8. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
66² järgi võib heakorra- ja kaevetööde eeskirjade 
rikkumise või koormise täitmata jätmise eest
karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. 

MoNikA otrokovA

Head majaomanikud ja ettevõtjad!

Kas loodusesõpradel on 2016. aasta looma ladi-
nakeelne nimetus ikka meeles? Muidugi, Meles 
meles! Võrukaela Mürakarud uurisid tiitlikand-
jat ligi kaks kuud ning õppetöö lõpetuseks jagasid 
saadud teadmisi ka ülejäänud võrukaeltele. 

Mida siis väikesed teadlased kaaslastele mägrast 
jagasid?

Mägra küüs on sama pikk,
kui on sinu väike näpp. 
Vihmauss on lemmikpala, 
neid tal öösi hulgi vaja.
Mägralinnak tõega vana,
lausa mitu aastasada. 
Määr on puhtust nõudev loom,

„linad” tuuldumagi toob.
Tal ei meeldi punasaba –
linnak pahmast olgu vaba!

Väikeste uurijate esitlusele järgnes sabapanemis-
mäng – joonistatud elusuuruses mägrale proovi-
ti kinnisilmi lisada pabersaba. Lõpetuseks kõlas 
teemakohane laul ning lapsed panid põranda 
tantsuga mütsuma. Loodame, et ärasaatmistants 
toob õnne ja mõnel võrukaelal õnnestub töntsa-
kat, kuid huviäratavat loomakest millalgi ka oma 
silmaga näha. Hoiame pöialt!

otepää lasteaia õppealajuhataja MErikE ENNok

Mängisime mäkra? – Ei, tutvustasime mäkra!
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Meenutusi käidud teelt (20 aastat talvepealinna) KultuuriKalender

Maris Saar, Maiken Alter, Liivia Frantz, Lea Ilp.
Ürituskorralduslikku kogemust väga ei olnud ― 

usk, et saame hakkama, oli suur. Sellist võimalust, 
et „ei saa, pole võimalik“ ei olnud, uskusime tal-
vepealinna mängu kui võimsasse turundusmärki, 
kuulasime inimesi, õppisime meeskonnalt ja tihti 
ka apsudest.

Oluline märk meie suutmistest koos linnavalitsu-
sega Pärnu ja Otepää sideme arendamisel oli suu-
naviit „Pärnu 153 km“, mis sai paigutatud Palupe-
ra tee algusesse, valgusfoori juurde. Oli päris palju 
asjaajamist, et Maanteeamet aktsepteeriks sellist 
liiklusmärki, mis ei oleks tohtinud olla sellise tee 
ääres ― neil omad normid. (Pilt 1. leheküljel). Liik-
lusmärgi paigaldamine toimus värvikates kostüümi-
des ja läbi linna sõideti veoautokastis. 

Pärnu linnast väljasõiduteel, Uulu maantee 
äärde paigaldasime talvepealinna tiitlit suvele üle 
andes „Otepää“ suunaviida. Võiks öelda, et ellu 
sai viidud võimatut! 

Aili Miks ajakirjanikuna oli hea õpetaja mee-
diaga suhtlemisel, tema energia kaasa joosta tal-
vepealinna ralliga oli hämmastav. Spordiklubi 
aktivist Arvo Saali esimesed ajakirjanduslikud 
sammud ja terav kaamerafookus. Valdur Sepp, 
kellelt sain esimese õppetunni, kuidas koostada 
meediaplaani ja seda läbi viia. Kohe sai selgeks, 
et selliseid summasid Otepää kohalikul omavalit-
susel ei ole, et meediakajastust osta. Tuli hakata 
ise kirjutama pressiteateid ja sõlmima parterte-
hinguid a’la meie anname teile info talvepealin-
na sündmustest ja teie kajastate ja kumbki pool ei 
küsi selle eest raha.

Tookord oli meediapartneriks Raadio2, täna 
SkyPlus. Meenub minu esimene teleintervjuu 
andmine talvapealinna avamiselt. Kaamera on 
otse sinu näo eest ja tundub, et esinemisnärvi 
võbelus paneks ka televaatajail ekraani värise-
ma… ja siis Valdur Sepp oma rahustava kiirkoo-
litusega kuidas suhelda kaameraga. 

Suur roll selles, et Otepää oleks nähtav, arenev 
ja kõlav oli ja on kõigil turismi-, kultuuri-, spordi-
tegelastel ja kohalikel elanikel, aga talvepealinna 
algusaastatel oli vaja jõulist ettevõtjat tegemiste 
ette ja taha. Raivo Kalda ja Paap Kõlar oma tihti 
utoopilisena tundunud mõtetega ― Otepää linna-
tänavaid katab pritsumeeste abiga tekitatud ilus 
jää, hommikust hiliste õhtutundideni saavad seal 
liuelda uisutajad ja ülekäigukohtades on jalakäija-
tele laotatud maha Oteksi vaibad, kesklinna sul-
gemine talveimemaaks, kus liiklemine saanidel. 
Otepää Postimaja energilised naised, kes tulid 
kaasa Päkapikumaja-postkontori mõttega, mis 
kerkiski Raekoja ette.

Päkapikke vaja ― no teeme ära, vahetustega 
käisime tööruumides nina soojendamas, sest soo-
japuhureid maailm veel ei tundnud. Postkonto-

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI
SPORDIHOONE 

on 24., 25., 26. ja 31. detsembril
ning 1. jaanuaril suletud.

me-taadi toa) tegemistest. Lõpuks resümeeris mõt-
likult:  „Ega noorem rahvas enam Kitzbergist suurt 
midagi tea. Ehk vaid teose „Libahunt“ nimetamine 
tekitab veel elevust“. Ene-Mall Vernik-Tuubel tänas 
külalisi raamatuga „Imeline Ilmjärve“.

Nüüd mõni sõna Enno Allikust, kes saabunud koos 

abikaasa Aimega. Ta on sündinud augustis 1936 
Karksi vallas. 1978-1984 õppis maalimist Tartu Riik-
liku Kunstimuuseumi kujutava kunsti kaugõppekur-
susel S.Jõgeveri juhendamisel. Alates 1988.aastast 
esinenud näitustega kodukandis, Tartus, Tallinnas 
ja kaugemalgi: Rootsis, Soomes, Saksamaal. Kap-
permäe seltsimaja seintel valgustas selles detsembris 
nii haruldane päike kauneid maastikke ja lillekimpe, 
mida kõik peale kunstniku avasõna vaatama asusid. 
Isegi mõned Ilmjärve vaated olid pildile jäädvusta-
tud. 

Niisiis – kui kellegi on huvi endale või sõbrale kin-
gituseks kinkida tükike suve, võib tulla Kappermäe 
seltsimajja – on ju tegu näitus-müügiga. Siia võib veel 
lisada, et Enno Allikul on ka galerii. Kes Mulgimaal 
ringi sõitma juhtub, võib Karksi-Nuias Uus tn 13 
sellest läbi astuda. 

Oli väga meeleolukas keskpäev, juttu jätkus kaue-
maks. 

tiiu SAAr   

Sirje Ginter meenutab

27. detsembril kell 18.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Muusikute fond PLMF kontsert 
“Pidulikult aastavahetusse”. Madis Kari 
(klarnet), Andreas Lend (tšello), Marko Martin 
(klaver). Tasuta.

30. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Aastalõpupidu „Tants laudade 
vahel“. Peeter Kaljumäe kupleed, argentiina 
tango tantsijad Marika ja Aivo Puidak, tant-
suks mängib Lavassaare Trio. Avatud kohvik. 
Pilet kuni 29. dets.15 eurot, kohapeal 20 
eurot. Info ja laudade broneerimine tel.5804 
3215

12. jaanuaril  kell 14.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Lauluklubi. Oodatud on kõik laulu-
huvilised!

27. jaanuaril  kell 20.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Otepää isetegevuskollektiivide 
tänupidu.

Jumalateenistused 
EELK Otepää Maarja 

kirikus 

24. detsembril kell 17.00
25. detsembril kell 11.00
31. detsembril kell 17.00 jumala-
 teenistus armulauaga

risse said lapsed tuua kirju Jõuluvanale, aga neile 
vastata oli Jõulutaadil üksi raske. Milles küsimus 
― kirjutasime turismiinfokeskuses aadresse ümb-
rikele nii, et käsi valus. Meenuvad Ave ja Ain 
Kruusmaa, Margus Möll, kes kunstilis-tehnilise 
poolega alati abis olid ja Riho Karu, kellele karu-
kostüüm sai vist päris omaseks. Alati koostööval-
mid Katrina Liiva, Lille Tali, Maie Niit ja paljud 
teised. 

Kõige olulisem oli see, et nendes esimestes Tal-
vepealinna tegemistes oli tohutu entusiasm. 
Väga palju sündis õhinapõhiselt. Ettevõtmised 
olid kodukootud ja tegijad ei lugenud töötunde. 
Nõuni, Pühajärve ja Otepää kooli lapsed tulid 
rõõmuga esinema. Ajakavad olid minuti pealt 
paigas.

Valitsussauaks oli aastaid vana puust suusk, 
mille andis oma erakogust Toomas Uibo. Algas 
talvemuusika traditsioon, mille tõi Kadri Leiva-
tegija. Sündisid esimesed trükised ja suveniirid, 
kesklinna valguskujundus ja jõulukaunistuste kon-
kursid. Auhinnafond oli enamasti ettevõtjatelt ja 
tänuks vaid turismiinfokeskuse kodukootud tun-
nustuskiri ja üks tore ühine pidu.

Kindlasti on neid, kes kõik 19 pealinna tiitli saa-
bumist Otepää keskväljakule on ära näinud ja on 
ka neid, kes on ettevõtmisesse suhtunud kui „lin-
naisade seiklusesse“. Aga ometigi tõi see talvepea-
linna mäng Otepääle kuulsust ja kuulsusi. Laive 
Poska oma kultuuri- ja suhtekontaktidega aitas 
leida nii mõnegi esineja, kes ei nõudnud hiigel-
summasid, sest raha meil nappis. 

Tänaseks on värvikamalt jäänud meelde Marek 
Sadam, kes saabus varahommikul otse eelmiselt 
ürituselt ― ei uskunud, et ta vastu peab hilisõh-
tuni. Aga milline energia ja oskus tabada päeva 
juhtides nii täpselt talvepealinna sisu, olemust ja 
inimesi! Raimo Aas, kes tuli kohale minutipealt, 
ei jõudnud tutvustada kava ega inimesi, aga kõik 
kulges planeeritult ja isegi paremini ― vaatasid 
Raimo poole ja ta juba teadis… Eks see oli nende 
esinemiskogemus, aga see positiivne vaimustus on 
siiani meeles. 

Meenub üks Austraalia turist, kes sattus Ote-
pääle just talvepealinna pidustuste keskel. Kuhu 
minna, mida teha küsimuste voorus esitab ta 
korraga sellise: ja kuidas ma pääsen Eesti presi-
dendi talveresidentsi juurde??? Aga presidendil 
peab ju olema suve- ja talveresidents! 

Siin on mõtteainest tänastele talvepealinna kor-
raldajaile, omavalitsustegelastele ja presidendi-
kantseleile. Tõeliselt hinnatav on, et teemapealin-
na mänguga haakus pärispealinn Tallinn ― mõnes 
mõttes kompenseeris see presidendilossi puudu-
mist. Linnasekretär Toomas Sepp ja teised päris-
pealinlased tõid alates esimestest aastatest Ote-

pääle seda pealinnasära, energiat ja huumorit ning 
andsid talveks meile valitsemisjulgust. Ka seda ei 
uskunud paljud, et pärispealinn selle mägi-eestlas-
te mänguga haakub. 

Suur rõõm oli kui valitsuslaua taha istusid 
kevadpealinn Türi ja sügispealinn Narva. Sel 
hetkel oli väga hea tunne, et alustatu jõudis sinna, 
millest unistasime, et on kevad-, suve-, sügis- ja 
talvepealinn ning pärispealinna toetus. Et midagi 
muutuks, peab unistama suurelt!

Meie uskusime koos meeskonnaga sellesse, 
mida tegime. Mäletan ühte raadiointervjuud. Oli 
vihmane ja roheline. Ei märkigi lumest ja talvest, 
mis pidi hakkama loetud tundide pärast. Interv-
jueerija küsib, et mida te avate, kui talve pole. 
Mina vastu, et mis mõttes pole, talv algab täpselt 
minutipealt õigel ajal. Seisame Raekoja ees, kohe 
on aeg, kus pärispealinn ulatab saua talvepealin-
nale valitsemiseks, tibutab vihma. Ja kui talvepea-
linn kuulutatakse linnapea poolt avatuks, hakkab 
sadama õrnvalget lund. Oli suur tegu tõestada, et 
ei olnud meil katusel lumekahureid. Oli usk!

P.S. Mälestuste ja meenutustega on nii, et kirja-
sõnasse ei mahu kõiki, aga kõik hetked ja inime-
sed-kaasteelised on südamesopis olemas ja olen 
tänulik, et Te olite ja olete olemas! 

Soovin talvepealinlastele jätkuvat õhinat ning 
iseendasse ja imedesse uskumist. Lumevalgust 
meile kõigile!

MArE rAid
Endine otepää talvepealinna korraldusmeeskonna liige 

algus lk.1

SPOrdiKalender

23. detsembril  Tehvandi Spordikeskuses 
 Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatami-

ses. Suusavahetusega sõit.
28.–29. detsembril Tehvandi Spordikeskuses 
 Eesti meistrivõistlused laskesuusatamises. 

Sprint, jälitussõit.
30. detsembril Tehvandi Spordikeskuses
 Eesti meistrivõistlused kahevõistluses.

Olen talvepealinna tiitli vastuvõtmise pidustuste 
eestvedaja alates 2007. aastast, mil ma Otepääle 
tööle tulin.

Talvepealinna tiitel ja valitsussau võeti vastu just 
sellel kellaajal, kui algas astroloogiline talv. Inimes-
tele meeldib romantika. Põnev on keset ööd tulla 
ja koos teistega nautida imelist talve tuleku hetke.

Meelde tuleb Aivar Pärli, vallavanem aastal 
2007, kes tõsimeeli küsis: "Kas Sa tõesti usud, et 
laupaeva hommikul pool kaheksa tulevad inime-
sed kodust välja tulevärki vaatama?"

Aga palju rahvast oli kohal ja Tõnis Mäe laulu 
„Koit“ saatel tuledemäng hommikuvalguses taevas 
võttis nii mõnelgi silma märjaks.

Meelde jäävad ka talvine tantsupidu, öised 
suusahüpped Tehvandil, koiduvalguses painball 
Linnamäel.

Iga talve saabuv lumi muudab miskit jäädavalt.
Olgu need tulekud erilised.

10. detsembril saabus Kappermäe seltsimajja küla-
lisi Mulgimaalt. Eesmärgiks avada Enno Alliku 
maalide näitus. Enne põhiteema juurde jõud-
mist ütlesid oma tervitused Toivo Univer ja Asta 
Jaaksoo. 

Toivo Univer on meile juba tuttav „ubinamees“ 
Pollist, külas koos abikaasa Irenega. Tema tõi kin-
gituseks lisaks õuntele Arvo Sirendi 2017 (tõsi-tõsi, 
tiitellehel SAKU 2017) päris keerulise pealkirjaga 
teose, mis juba sarja kolmas. Lisaks kutsus meid 
kaasa mõtlema, kuidas on elu-olud muutunud vaid 
200 aastaga. Seegi arv tundub mõnele üüratu,  kuid 
inimkonna ajaloos on vaid täpike. Niisiis: rehetoa 
seina raiutud aknast on tänapäevaks saanud arvu-
tiekraan, aken kogu maailma.  Ja kas ei hakkagi 
me vahel nüüd vaid aknast välja vaatama...

Asta Jaaksoo on A.Kitzbergi Sõprade Seltsi 
juhataja, kes rääkis veidi seltsi ja teistegi väikeste 
külamuuseumide (näit. Karksi Külamaja mem-

Jõuluvana abilised

Jõulud on alati olnud andmise ja heategude 
aeg. Ise tegemine annab hingele soojust ja 
toob südamesse rõõmu. Suures pühade ise-
tegemise melus on Jõuluvana ajahätta jäänud 
ega ole jõudnud kõiki kinke jõuludeks valmis 
teha. Jõuluvana sõbrad kutsusid appi lapsed. 

12. detsembril külastasid Pühajärve lasteaia-
lapsed jõuluprogrammi „Jõuluvana abilised” 
Eesti Põllumajandusmuuseumis. Erinevad 
tegevused töötubades juhatasid meid Jõulu-
vanani. Kui esimene uudishimu rahuldatud, 
kutsuti lapsed meisterdama käbist kaunistusi. 
Seejärel panime kirja ja võtsime kaasa head 
soovid Jõuluvanale. Sepikojas ootas meid 
sepp, kes tutvustas oma töövahendeid. Järg-
nes õnnevalamine ja ennustamine, mida head 
on uuelt aastalt oodata. 

Kohtumine suuremate ja väikeste loomade-
ga kujunes toredaks. Meid ootasid hobune, 
lambad, kitsed, küülikud ja vutid. Perenaine 
rääkis vanast ajast ja õpetas, kuidas looga alt 
läbi pugedes paremaks lapseks saada. Järg-
misse tuppa astudes võttis meid vastu mõ-
nus soojus ja imeline toidulõhn. Lastele räägiti 
jõulutoitudest ning näidati, kuidas valmistada 
jõuluorikat ja verivorsti. Seejärel said lapsed 
ise kamapalle veeretada ja muidugi need ka 
ära süüa. Kohvikus oli meil võimalus jõulutoite 
maitsta. Lõpetuseks jõudsime Jõuluvana juur-
de, kellel igaühe jaoks ka kingitus. 

Õppekava toetavat projekti rahastasid 
Otepää Vallavalitsus ja Pühajärve Põhikool. 
Suur tänu!

tAivi räStAS 

Enno Alliku maalid Kappermäel Projekt 
„Tubased tegevused 
Kappermäel 2016“     



22. detsember  20164

SÜNNID

P A L U P E R A 
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Palupera Vallavolikogu istungil 

14. detsembril 2016  otsustati:
n	 Kinnitada Palupera valla 2016. aasta III lisaeelarve.
n	 Kinnitada Palupera Põhikooli arengukava aastateks 2017 

– 2020.
n	 Nõustuda Palupera valla omandis oleva Reoveepuhasti 

katastriüksuse jagamisega ja teemaa laiendamiseks vajaliku osa 

tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu.
n	 Taotleda Palupera külas asuva Vaino kinnistu kaasomani-

kelt isikliku kasutusõiguse seadmist Palupera valla kasuks kin-

nistut läbiva valgustatud jalgratta- ja jalgtee ning parkla ehita-

miseks, kasutamiseks ja rekonstrueerimiseks.
n	 Sihtfinantseerida Osaühingu PALU-TEENUS projektide 

(Hellenurme ja Palupera külade joogivee- ja reoveetorustike 

ehitus) teostamist projektide kaasfinantseeringu tasumisega 

summas 18 500 eurot.
n	 Kinnitada Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, 

Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemisleping koos 

lisadega.
n	 Taotleda Vabariigi Valitsuselt Elva linna, Konguta valla, 

Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla haldus-

territoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uue ühise 

omavalitsusüksuse moodustamiseks, mille nimeks on Elva vald. 

Taotletakse moodustatava omavalitsusüksuse määramist Tartu 

maakonna koosseisu. Otsustati kinnitada haldusterritoriaalse 

korralduse muutmise taotlusele lisatav seletuskiri.
n	 Toimus 2017. a. vallaeelarve I lugemine.

Palupera Vallavalitsuse istungil

7.12.2016 otsustati:
n	 Jagada Pastaku külas asuv Kännu katastriüksus kaheks: 

Kännu katastriüksus, sihtotstarve elamumaa ja Pastako põld 

katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Lutike 

külas üks kinnistuomanik ajavahemikul 1.01.-31.12.2017.
n	 Väljastada A.T-le kasutusluba valminud elamule Neeruti 

külas.
n	 Registreerida ehitusregistris V.M-lt laekunud ehitusteatis 

väikeehitise püstitamiseks Neeruti külas.
n	 Määrata Nõuni külas Väike-Lati katastriüksuse uueks 

lähiaadressiks Kivika.
n	 Määrata ja maksta detsembrikuul:

-vajaduspõhine peretoetus  16-le isikule kogusummas 1170 

eurot;

-huvialatoetus ühele lapsele summas 25 eurot;

-õppetoetust kolmele õppurile kogusummas 120 eurot;

-sotsiaaltoetus majanduslikesse raskustesse sattunud seitsmele 

perele kogusummas 140 eurot;

-jõulutoetust kaheksale lasterikkale perele kogusummas 390 

eurot;

-kriisiolukorra toetust ühele perele summas 46 eurot;

-kolmele puudega lapse perele toetust kogusummas 60 eurot;

-ühele üksikule vanaduspensionärile toetust summas 100 eurot.

AMETLIK INFO

Tea, et Palupera mõisakooli taga asuvad konteinerid on 
vaid kooli prügi jaoks. Need ei mahuta võõrast prügi. 

Üldkasutatavad on vallas vaid pakendikonteinerid. 
Lisainfo prügimajandusest ikka valla veebilehel www.
palupera.ee  – Valla funktsioonid - Kommunaalmajandus.

Prügijagaja Paluperas

14. detsembril otsustasid Elva linna, Konguta, Palu-
pera, Puhja, Rannu ja Rõngu volikogud Rannu 
Rahvamajas toimunud ühisistungil kiita heaks ühi-
nemisleping ning võtta vastu otsused taotleda hal-
dusterritoriaalse korralduse muutmist, et moodus-
tada uus, enam kui 14 000 elanikuga omavalitsusük-
sus nimega Elva vald. 

Vastu võetud otsused edastatakse Tartu ja Valga 
maavanematele ning lõplikult peab ühinemise 
heaks kiitma Vabariigi Valitsus.  

Uus vald hakkab tööle pärast 2017. aasta 
oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste vali-
miste tulemuste väljakuulutamist. Kuni selleni 
viiakse üheskoos läbi erinevaid üleminekutegevusi, 
et tagada uue vallajuhtimise ja elukorralduse sujuva 
toimima hakkamine tuleval sügisel.

Elva valla ühinemisleping on allkirjastatud

Häidi Uibo               5. detsembril

PROJEKTID

Miski ei jää varju

Toetuse saaja – Mittetulundusühing P-RÜHM
Palupera valla roll – osaletakse projekti 
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja –  projekti rahastab Siseministeerium 
ja  Kodanikuühiskonna Sihtkapital kogukond-
liku turvalisuse 2016. a maakondliku toetus-
vooru vahenditest.
Toetus – kogukondliku turvalisuse 2016.a.  
maakondliku toetusvooru hindamiskomisjo-
ni protokolli alusel kinnitas Valga maavanem 
oma korraldusega nr 1-1/16-570 (14.12.2016) 
toetuse 3500 eurot mittetulundusühingu põ-
hikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse taga-
miseks. Soetatakse Palupera küla videoval-
vesüsteem. Omaosaluse kuni 2000 eurot katab 
kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus.

Projekti kestus – 01.01.2017-30.06.2017. a.

Selle aasta üle-valla-pensionäride pidu 4. detsem-
bril tõi kokku täissaali ning see oli väga tore! Ning 
ühine koosolemine võis alata. Leinaseisak nende 
kaaslaste mälestuseks, keda meie ringis enam ei 
ole. Tervitused lausus volikogu esimees Vambola 
Sipelgas. Kontsertosas pakkusid tantsuilu Elina 
ning Mark Ragnar tantsukubist "Tango". Imeilus 
oli vaadata liuglevat valssi või siis kaasa plaksuta-
da särtsakale džaivile. Aitäh ja edu teile, noored! 

Naisansambli "Lõbusad lesed" laulud viisid 
meid rännakule jõuluaegsetele lapsepõlverada-
dele aga tantsurühma "Pääsusilmad" meretant-
sud tõmbasid joone alla merekultuuri aastale. 
Lapsed laulsid ikka sellest, mis teeb jõuluaja eri-
liselt ootusärevaks, päkapikkudest. Arula küla 
poolt tõi tervitusi Eike Tasa, sest nende ja meie 
küla mehel Mats Traadil täitus hiljuti auväärne 
aastaring. Õnne ja tervist ning kiiret sulge talle 
meie kõigi poolt! Ning kui juba jutt raamatute-

le keeras, siis oma vaiksel moel pakkus Väino 
Kraak rahvale ka enda kirjutatud raamatut 
"Vetega paaris". 

Ning siis tuli LÕÕTS ning pidu läks hoogsalt 
käima, Heino Tartes oma tuntud headuses koos 
poja ja miniaga. Kes tantsis, kes laulis kaasa, kes 
ampsas kapsa- ning porgandipirukat, kes ham-
mustas isukalt Savi talu poolt pakutud tumepun-
aseid õunu, kes jõi kohvi, kes ajas tuttavaga juttu 
– toredat ajaviitmist jagus kõigile. Igale osalejale 
jäi kingituseks Nõuni laste poolt meisterdatud 
kaart. Oli hästi tore ja südamlik koosoldud aeg!
Soovime meiegi teile armsad sõbrad HÄID 

JÕULE NING HEAD UUT AASTAT! Hästi 
tore, et te meil olemas olete nii kontserdil, teatris, 
peol, vastlapäeval, lauluharjutusel – kus iganes, 
peaasi, et koosolemisest rõõmu saab tunda.

MArikA ja kAlEv

Lõõts tõmbab peo käima...

Kui esimene advent täitis maja piparkoogilõhnaga, siis 
teine advent tõi rõõmu nii väikestele kui suurtele, kellel 
hinges soov jõuluvanaga kohtuda. Meil on kena tradit-
sioon koos tähistada üle valla laste jõulupidu. 

Seekord saime vaadata Lendteatri etendust "Kass 
kapis". Mõne koha peal naersid lapsed, mõne koha peal 
naersid täiskasvanud ja päris tihti naersid kõik. Natuke 

Teine advent Nõunis oli laste särasilmne

koos ringmänge ja siis ta tuligi jõuluvana. Kin-
gikotis ilmatu suured kommikotid, kingipakid, 
suured glasuuritud piparkoogid, muhe muie 
suul ning aega kuulata iga lapse jõulusalmi või 
vaadata tantsu. 

Peo lõpetas ühine piparkoogikoogi söömine ja 
hea tunne, et TORE OLI.                  MArikA vikS

22. DETSEMBRIL  

KELL 18.00

TOIMUB PALUPERA 
PÕHIKOOLI  

 

JÕULUPIDU
ETENDUB NÄIDEND 

„MIS ON TÄHTIS!?“
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Vajame 

Otepää laskesuusatamise IBU karikaetapi 

korraldusmeeskonda vabatahtlikke. 
Huvi korral palume võtta ühendust võistluste vabatahtlike koordinaatoriga: 

Marju Külm tel +372 5560 8911; e-post marju65@hot.ee.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonil ja Otepää võistluste 
korralduskomiteel on heameel teatada, et koostöös Rahvusvahelise 

Laskesuusatamise Liiduga IBU-ga toimuvad 
Otepääl Tehvandi Spordikeskuses ajavahemikus

07.03.-12.03.2017 

rahvusvahelised laskesuusatamise võistlused 

„Ibu CuP biathlon 2017 Otepää“.

IBU CUP võistlusele on Eestisse oodata u 30-35 riiki. Tegemist on sarja hooaja 
lõppvõistlusega.

Võistluste kavas on kaks sprindivõistlust ning paarissprint ja segateatevõistlus.

Võistluste reklaami ja infot kajastatakse interneti, TV, raadio ja kirjutava meedia 
poolt, samuti on reklaam ja info kättesaadav ürituse ja ELSF ametliku veebilehe kaudu.

Võistluste meediapartnerid on Postimees, Raadio TRIO Grupp ja Eesti Meedia.

Võistluste korraldajad on ELSF, Otepää OC ja OTI Spordiklubi. 

Võistluste ametlik veebileht on http://otepaa.biathlon.ee/

Estonian Biathlon Team tegemisi jälgi 
https://www.facebook.com/estonianbiathlonteam/

Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.

Ole kohal ja aita omadel võita!
Aivar Nigol

ElSF president/võistluste korralduskomitee esimees

Otepää Talispordimuuseum tähistab talve saabumist 
ja Otepää talvepealinnaks nimetamist värske väljapa-
nekuga Lillehammer’i olüpiamängudelt. 

1994. aasta taliolümpiamängud olid XVII taliolüm-
piamängud, mis toimusid 12. ― 27. veebruarini 1994 
Norras Lillehammeris.

Eesti osales 1994. aasta taliolümpiamängudel 26 
sportlasega.

Olümpiamängude avatseremoonial kandis Eesti 
lippu kahevõistleja Allar Levandi.

Olümpiamaskotid olid viikingiteaegselt riietatud 
kuninglikud lapsed Kristin ja Håkon.

21. detsembril saabub Otepääle pidulikult talv 
ning linn saab 20. korda talvepealinnaks. Otepää 
Talispordimuuseum kutsub 21. detsembril 2016 
kõiki Talvepealinna külalisi tasuta muuseumisse.

Lisaks eriväljapanekule “Lillehammer 94“ pakub 
Tehvandi spordikeskuses asuv Otepää Talispordi-
muuseum unikaalset võimalust heita pilk põnevas-
se talispordimaailma. Näha saab säravaid olümpia-
medaleid ja erinevate ajastute talispordivarustust, 
jälgida lumekristallide tekkimist, proovida kätt hool-

Talvepealinnahõngu Otepää Talispordimuuseumis!

demehena ja kogeda muud silmaringi avardavat. Väljas on selle tulevase 
Oepää murdmasuusatamise MK korraldajate riietus. 

Muuseum on täienenud võimalusega kasutada laser-
püssi, kus olemas nii lasketiir kui jooksulint. 

Lisaks saab Tehvandi staadioni kohvikus kinnita-
da keha teemakohase päevapakkumisega.

Otepää Talispordimuuseum – jää ja lume 
sümfoonia Talvepealinnas!

Olete oodatud Otepää Talispordimuuseumi Tehvandi Staadionihoones!

Tulge vaatama ja uudistama!
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Otepää piirkonna sündmuste   kalender 22. dets. – 31. märts
www.otepaa.ee 

Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

VEEBRUAR

  3.02.2017 kell 19.00 Otepää Kultuurikesku-
ses Rakvere Teatri etendus „Sina maga, mina pesen 
nõud“. Pilet 14/12 eurot. *Sooduspilet õpilastele ja 
pensionäridele. Piletid on müügis Piletimaailmas ja 
Otepää Turismiinfokeskuses. 

  4.02.2017 kell 12.00 Kääriku Spordikeskus. 
VIII Euroopa Saunamaraton Otepääl. 
Seekord on saunamaraton osavõtjatele tasuline ja 
tavapärast meili teel registreerimist ei ole. Sauna-
maratoni võistkonna pilet 4-le liikmele ja autojuhile  
maksab 60 eurot ja on müügis alates 4. jaanuar 2017 
Piletilevis www.piletilevi.ee.
Maratoni kodukorrast lähemalt www.otepaa.ee.
Info saun@otepaa.ee.

  4.02.2017 Otepää rahvasprint 2017. EAL 
rahvasprindi KV 2017 I etapp. 
Otepää rahvasprint 2017 stardis on ca 70 ekipaaži. 
Hooldusala asub Otepää vallas. Võistlusrada on 
Otepää valla teedel - Otepäält ca 8 km. Raja kate: 
100% lumi/jää. Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis 
viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liik-
luseks suletud teedel.
Võistlustele saab registreeruda alates 16.01.2017 
interneti aadressil http://www.autosport.ee/rallyreg/
E-mail: info@smaracing.ee. Facebook: facebook.
com/rahvasprint

  7.02.2017 kell 18.00 Otepää Kultuurikesku-
ses Ansambel Helikristallid talvekontsert. Pilet 7/4 
eurot. Piletid müügil kohapeal.

  8.02.2017 kell 11.00 Otepää Kultuurikes-
kuses Kuressaare Linnateatri lasteetendus „Kolme 
pörsa lugu“. Pilet 5 eurot. Piletid müügil Piletimaail-
mas ja Otepää Turismiinfokeskuses. Info 5804 3215

  9.02.2017 kell 14.00 Otepää Kultuurikesku-
ses Lauluklubi. Oodatud on kõik lauluhuvilised!

11.02.2017 Otepää.   II Pühajärve matka- 
maraton tõukekelkudel.
Sõltuvalt toimumiskohast (kas jääl või lumel) võivad 
kellaajad muutuda. 
Täpsem info kodulehel ja FB eventis.

16.-19.02.2017 Tehvandi Spordikeskus. 
Suusahüpete Eesti meistrivõistlused.
Korraldaja: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

16.02.2017 kell 19.00 Otepää Kultuurikesku-
ses Kontsert. Helin-Mari Arder ja Andy Fite. Piilet 8 
eurot. Piletid müügil kohapeal.

17.02.2017 kell 20.00 Otepää Kultuurikesku-
ses Tants laudade vahel.

18.02.2017 Väike-Munamägi Valgamaa 
meistrivõistlused slaalomis. Kõik vanused.

18.02.2017 Väike-Munamäe suusakeskus. 
Big Air. Lumelaud ja freestyle suusatamine, 
Eesti meistrivõistlused.
Korraldab: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

18.-19.02.2017 Tehvandi Spordikeskus. 
MK-etapp murdmaasuusatamises. 

19.02.2017 Kuutsemägi. Alexela Noorte Al-
pituur V etapp, suusakross. Noored.

19.02.2017 kell 9.00 Tehvandi Spordikeskus. 
Tartu Maratoni avatud rada ja 5. Tartu Teatemaraton

23.02.2017 Otepää Kultuurikeskus. Vabariigi 

aastapäevale pühendatud kontsert.

25.02.2017 Tehvandi Spordikeskus. 
Murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlused. 
Korraldaja: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

26.02.2017 kell 9.00 Tehvandi Spordikeskus. 
44. Tartu Maraton. 63/31 km
Info: www.tartumaraton.ee

MÄRTS

  3.-5.03.2017 Valga ja Otepää. 
13. Eesti Talimängud.
REEDE, 3. märts
14:00 Mäesuusatamine, lumelaud Väike-Muna-
mägi
14:30 Suusaalade avamine Tehvandi
15:00 Murdmaasuusatamine, teade Tehvandi
20:00 Talimängude avamine Valga Kultuu-
ri- ja Huvialakeskuse esine plats
LAUPÄEV, 4. märts 
9:30 Mäesuusatamine, mäesuusk Väike-Muna-
mägi
10:00 Suusahüpped K40 Apteekrimägi, Otepää
11:00 Murdmaasuusatamine Tehvandi
PÜHAPÄEV, 5. märts    
10:00 Laskesuusatamine Tehvandi
16:00 Talimängude lõpetamine Valga spordi-
hall
Info: www.joud.ee

  7.-12.03.2017  Tehvandi Spordikeskus. Rahvus-
vahelised laskesuusatamise võistlused „IBU CUP 
Biathlon 2017 Otepää“.

10.-12.03.2017 Tehvandi Spordikeskus.
Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused.
M16, M18, juuniorid
Korraldaja: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

10.-12.03.2017 Tehvandi Spordikeskus.
Suusahüpete Eesti noorte - ja juunioride meistri-
võistlused.
M16;M18, JUN
Korraldaja: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

11.03.2017 kell 19.00 Otepää Kultuurikeskus.  
Mait Malmsten monolavastuses „FENOMEN“. La-
vastaja Madis Kalmet. Kunstnik Ervin Õunapuu.
Muusikaline kujundaja Peeter Konovalov (Ugala). Val-
guskunstnik Priidu Adlas (Tallinna Linnateater).
Ekspertide komisjoni ette on toodud üks kummaline 
mees, kellelt loodetakse vihjeid tuleviku sündmus-
tele. Kes on see salapärane, fenomenaalse elu- ja 
ajaloonägemusega mees? On ta tõekuulutaja või 
soolapuhuja ,hull või geenius, prohvet või šarlatan?“ 
See on teater selle sõna kõige paremas mõttes. 
Köitev mõttemängu kõrgpilotaaž, mida kogu „Feno-
meni“ lavastusmeeskond pakub.” Margus Mikomägi 
“Postimees” 2.04.2014.

„Fenomen“, on Mait Malmsteni esimene ülesastu-
mine monolavastuses. „Fenomeni“ tekst on aga nii 
uus, et Eestis toimus 22. märtsil 2014 Ida-Euroopa 
ühe tuntuma näitekirjaniku maailmaesietendus. 
Lavastus “Fenomen” on osalenud Varna rahvusva-
helisel festivalil Bulgaarias, „Altan SERGE“ festivalil 
Burjaatias. 2014. aasta Monomaffia festivalil Pärnus 
võitis Mait Malmsten peaauhinna “Suure Kirsi”.

24.03.2017 Kuutsemäe puhkekeskus.
Lumelaud ja freestyle suusatamine.
Korraldab: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

DETSEMBER

23.12.2016 Tehvandi Spordikeskus. 
Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatamises.
Korraldaja: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

23.12.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubi. Ansambel Bassein
Info: www.pyhajarve.com

23.12.2016 kell 21.30 Otepää Grill ja Pubi. 
Tantsuõhtu. Esineb Raen Väikene.

24.12.2016 kell 16.00 Eesti EKBK Liidu 
Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur.
Jõululaupäeva jumalateenistus. Muusikat teevad 
Heli-Riin ja Lauri, jutlustab pastor Margo Meri.
Info: www.palverandur.ee

24.12.2016 kell 17.00 EELK Otepää Maarja 
kirik. Jumalateenistus. Teenib EELK Otepää Maarja 
koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.

25.12.2016 kell 11.00 EELK Otepää Maarja 
kirik. Jumalateenistus. Teenib EELK Otepää Maarja 
koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.

25.12.2016 kell 22.00 Ööklubis Comeback. 
Jõuluro(og)ck. Laval on Shannon.
Lisainfo: www.comeback.ee ja www.facebook.com/
clubcomeback.

26.12.2016 kell 10.00 Ilmjärve kirik. 
Jõuluteenistus. Teenib isa Andreas, Ilmjärve kiriku 
preester.

27.12.2016 kell 18.00 Otepää Kultuurikes-
kuses Muusikute fond PLMF kontsert "Pidulikult 
aastavahetusse". Madis Kari (klarnet), Andreas Lend 
(tšello), Marko Martin (klaver). Tasuta.

28.-29.12.2016 Tehvandi Spordikeskus. Eesti 
meistrivõistlused laskesuusatamises.
Korraldaja: ELSF
Info: www.biathlon.ee

30.12.2016 Tehvandi Spordikeskus. Kahe-
võistluse Eesti meistrivõistlused.
Korraldaja: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

30.12.2016 kell 20.00 Otepää Kultuurikesku-
ses Aastalõpupidu „Tants laudade vahel“. 
Peeter Kaljumäe kupleed, argentiina tango tantsijad 
Marika ja Aivo Puidak, tantsuks mängib Lavassaare 
Trio. Avatud kohvik. Pilet kuni 29. dets. 15 eurot, 
kohapeal 20 eurot. Info ja laudade broneerimine tel. 
5804 3215

30.12.2016 kell 20.00 Nõuni kultuurimajas 
VANA-AASTA LÕPUPIDU. Tantsumuusikat pakub 
ansambel MAMA. Pilet 8 eurot.

30.12.2016 kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubi. Ansambel Ampullid.
Info: www.pyhajarve.com

31.12.2016 kell 17.00 EELK Otepää Maarja 
kirik. Jumalateenistus armulauaga.
Teenib EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Mar-
ko Tiirmaa.

31.12.2016 kell 19.00 GMP Clubhotel. Aasta-
vahetus 2016 Black & Gold. 
Lisainfo: www.clubhotel.ee

31.12.2016 kell 19.00 Kääriku Spordikeskus.
Retrohõnguline aastavahetus Käärikul. Esineb an-
sambel Regatt.

Lisainfo ja laudade broneerimine:
aastavahetus@fellander.eu, tel. 520 1677.
31.12.2016 kell 20.30. Pühajärve Spa&Puhke-
keskuse pubi. Aimar Pihlak.
Info: www.pyhajarve.com

31.12.2018 kell 23.00. Ööklubi Comeback. 
VIDEOSHOT NEW YEAR SPECIAL ehk Täisgaasiga 
uude aastasse! 
Punase Kuke aastat tervitab suurepärase show-ga 
LED saksofonist HENRI ARUKÜLA. Möödunud ja saa-
buva aasta popimad hitid sätivad ekraanidele VDJ-d 
ARNO KUKK & VAIDO PANNEL. Särtsakas tants sees 
ja suur ilutulestik väljas! 
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/195909380818661/   www.comeback.ee 

31.12.2016  kell 00.00. Otepää Keskväljak. 
Uue-aasta ilutulestik. 
Ilutulestikku korraldab Ilutulestiku keskus Arnika. 
Ilutulestik kestab 8-10 minutit.

JAANUAR

  1.01.2017 kell 11.00. Eesti EKBK Liidu 
Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur. 
Uue-aasta jumalateenistus.
Info: www.palverandur.ee

  6.01.2017 kell 22.00. Ööklubi Comeback. 
„Comeback WinterLive 3“ KOLMEKUNINGAÖÖ ehk 
Noorte kehade vallatust ruum on täis! 
Hoogsat uut aastat alustab särav tüdrukuteduo KAP-
RIIZ. 
Lisainfo: www.comeback.ee ja www.facebook.com/
clubcomeback 

  7.01.2017  Tehvandi Spordikeskus. Värska 
Originaal laskesuusatamise noortesarja II etapp.
Korraldaja: ELSF
Info: www.biathlon.ee

  7.01.2017 kell 22.00 Ööklubi Comeback.
LIVE: SMILERS „Comeback WinterLive 4“ LÄHME, 
SÕIDAME ehk Tulevad nii Pets kui Margus ja Priit! 
Taevasse tantsutab ülivõimas SMILERS!
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

12.01.2017 kell 14.00 Otepää Kultuurikeskus. 
Lauluklubi. Oodatud on kõik lauluhuvilised!

14.01.2017 Tehvandi suusastaadion. 
Suusahullud öömaraton 2017. Murdmaasuusata-
mine.
Korraldaja: MTÜ Suusahullud
Lisainfo: www.suusahullud.ee

21.-22.01.2017 Tehvandi suusahüppemägi ja 
-staadion. Kahevõistluse kontinentaalkarikasarja 
etapp. Vt reklaam lk 7.

27.-28.01.2017 Tehvandi Spordikeskus. Eesti ja 
Euroopa meistrivõistlused talitriatlonis.
Korraldab: MTÜ Meie Liigume
Info: www.wintertriathlon.ee

27.01.2017 kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. 
Otepää isetegevuskollektiivide tänupidu.

28.-29.01.2017 Meegaste. 
Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumises. 
Lühi- ja tavarada.
Korraldajad: Eesti Orienteerumisliit, OK Ilves
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21. ja 22. jaanuaril toimub Tehvandi suusahüppemäel ja -staadionil 
kahevõistluse kontinentaalkarikasarja etapp, mis avab tee 2018. aasta 
jaanuaris Otepääl toimuvale kahevõistluse maailmakarikasarja etapile.

Kahevõistluse alakomitee juhi Ago Markvardti sõnul on Eesti kahe-
võistlus hakanud taas kord pildile pääsema, Kristjan Ilvese punktide vää-
rilised tulemused maailmakarikasarja avaetappidel annavad lootust, et 
üha sagedamini on Eestis põhjust rääkida kahevõistlusest. “Väga posi-
tiivne on näha, et meie pingutusi on näinud ka rahvusvaheline suusaliit 
ning võimaldab meil kahel jägneval aastal olulisi kahevõistluse sündmusi 
Otepääl korraldada, Usun, et meie kahevõistlejad teevad kodupubliku 
ees tublid tulemused ning kahevõistluse tippe hakkav Otepääl nägema 
juba regulaarselt,” lausus Markvardt.

Võistluspäevadeks on 21. ja 22 jaanuar ehk laupäev ja pühapäev ning 
mõlemal päeval on kavas individuaalvõistlus – hommikul suusahüpped 
ning pärastlõunal 10 kilomeetri murdmaadistants.

Võistlus toob Otepääle ligikaudu 70 kahevõistlejat 14. riigist.

Otepää võõrustab taas kord kahevõistluse 
kontinentaalkarikasarja etappi

4. veebruaril 2017 stardiga kell 12 

Kääriku spordikeskuses 

Seekord on saunamaraton osavõtjatele tasuline 
ja tavapärast meili teel registreerimist ei ole.

Saunamaratoni võistkonna pilet 4-le liikmele ja 
autojuhile maksab 60 eurot ja on müügis alates 
4. jaanuarist 2017 Piletilevis, www.piletilevi.ee.

Selle piletiga tuleb terve võistkond starti, 
kaasas ka eelnevalt täidetud registreerimiskaart, 
mille leiate internetist Otepää valla kodulehelt 
www.otepaa.ee (saab ka koha peal täita). 

Saunad, kes pole oma osalemissoovist veel 
teada andnud, palume seda teha: saun@
otepaa.ee. 

Maratoni kodukorrast lähemalt www.otepaa.ee.

Info: saun@otepaa.ee.

Talvepealinnas 
Otepääl toimub 
Euroopa 
8. saunamaraton

Laupäev, 21. jaanuar 2017 

10:00   Kahevõistluse proovivoor Tehvandi HS100 mäel
11:00    Kahevõistluse suusahüppevõistlus Tehvandi HS100 mäel
14:00   Kahevõistluse murdmaa 10 km distants (4x2,5 km) Gundersen, 
    Tehvandi suusastaadionil
14:45 Võistluste autasustamine Tehvandi suusastaadionil

Pühapäev, 22. jaanuar 2017

  9:00 Kahevõistluse proovivoor Tehvandi HS100 mäel
10:00 Kahevõistluse suusahüppevõistlus Tehvandi HS100 mäel
13:00   Kahevõistluse murdmaa 10 km distants (4x2,5 km) Gundersen, 
    Tehvandi suusastaadionil 
13:45 Võistluste autasustamine Tehvandi suusastaadionil

Võistluste ajakava

●  Eestimaa talimängud korraldatakse iga 4 aasta järel.
●  13. Eestimaa talimängud toimuvad EOK egiidi all.
●  13. Eestimaa talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud  
    koostöös Valga Linnavalitsuse ja Valgamaa Spordiliiduga.
●  Talimängudele oodatakse üle 3000 osaleja.
●  Talimängudel võivad osaleda kõigi Eesti maakondade, linnade                    
    ja valdade võistkonnad.
●  Talimängud on rahvusvahelised ja avatud kõigile.
●  13. Eestimaa talimängud toimuvad 3.-5. märtsil 2017. a Valgas,    
    Otepääl ja erinevates Valgamaa spordibaasides
●  Talimängude avamine toimub 3. märtsil kell 20.00 Valga      
    Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel platsil.
●  Talimänge saab jälgida veebitelevisiooni kaudu,     
    otseülekandeid ja järelvaatamist korraldab Saundland TV.

Kogu informatsiooni 13. Eestimaa talimängude kohta saad siit:      
http://www.joud.ee/est/g180/  

13. Eestimaa talimängud 
toimuvad 3.-5. märtsil 2017. a Valgas ja Otepääl

Kristjan Ilves (Nordic Focus)

Mumbais toimunud Rahvusvahelise Koolispordi 
Föderatsiooni (ISF) täitevkomitee istungil otsusta-
ti 2019. aasta koolide orienteerumise MM korral-
dusõigus anda Eesti Koolispordi Liidule (EKSL). 
Prantsusmaad ja Serbiat edestanud Eesti kasuks rääkis 
varasema nelja rahvusvahelise koolide MM korralda-
mise kogemus ja kvaliteet: 1996 toimus orienteeru-
mine Põlvas, 2009 kergejõustik Tallinnas, 2014 suusa-
tamine Otepääl ja 2016 3x3 korvpall Tallinnas. ISF-i 
täitevkomitee liikme Henri Ausmaa veendumusel on 
järjekordne korraldusõiguse võit tunnustuseks Eesti 
koolispordile senise tulemusliku töö eest rahvusva-

Koolinoorte orienteerumise MM toimub 2019. aastal Otepääl

helisel tasandil. „Orienteerumise MM-i kogemus on 
meil olemas, kuid veelgi tähtsam on, et oma jõu ja 
nõuga on eelseisva võistluse korraldusel abiks ka Eesti 
Orienteerumisliit, kes võõrustab 2017. aasta orientee-
rumise MM-i Tartus,“ lisas Ausmaa. Eesti Koolispor-
di Liidu presidendi Lauri Luige sõnul on Eesti koolid 
alates 1993. aastast edukalt osalenud kõikidel koolide 
orienteerumise MM-idel. „Võimalus juba teistkord-
selt võistlus korraldada Eestis annab meie noortele 
suurepärase võimaluse valmistuda ja osaleda kodusel 
MM-il,“ lisas Luik.  

MAdiS PEttAi, EkSl-i peasekretär
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Selle talve suurim rahvusvaheline spordivõistlus Eestis on Otepää 
maailmakarika etapp murdmaasuusatamises. Maailma parimad 
võistlevad Eestis 18.-19. veebruaril ning lisaks sprintidele saab kaasa 
elada ka 10 km ja 15 km klassikasõitudele. Üle mitme aasta on kavas 
taas ka kuulus Tehvandi tõus.

Otepää MK peakorraldaja Jaak Mae sõnul on veebruaris Lõu-
na-Eestisse oodata suusatajate koorekihti. „Otepää MK-d mõjutavad positiivselt Suusaalade 
maailmameistri võistlused Lahtis, mis algavad vähem kui nädal pärast meie võistlust. Seega on 
Otepää MK mitmete koondiste jaoks viimane võimalus vormi testida ja lihvida ning valida Lahti 
MM-i eel riiki esindavaid sportlasi. See tagab ka parimate osalemise,“ selgitab Mae. Tema hin-
nangul näeme veebruaris meie talvepealinnas tipptasemel mõõduvõtte, sest vormikõvera tipp on 
paljudel ajastatud just veebruari lõppu ning heitlus saab olema tuline. 

Lisaks välismaa paremikule on stardis ka Eesti tugevamad suusatajad, kelle jaoks on kodune 
MK-etapp hooaja üks olulisem võistlus. 

Otepää mk võistlusprogramm

Reede, 17. veebruar

19.00 Avatseremoonia ja sprindivõistlus hooldemeeskondadele Tehvandi staadion
20.15 Audentese karikavõistlused suusahüpetes  Tehvandi K90 hüppemägi
 
Laupäev, 18. veebruar

09.30 Naised sprint kvalifikatsioon    Tehvandi staadion
   Mehed sprint kvalifikatsioon    Tehvandi staadion
12.00 Naised sprint 1/4 finaal (5 x 6)   Tehvandi staadion
   Mehed sprint 1/4 finaal (5 x 6)   Tehvandi staadion
   Naised sprint 1/2 finaal (2 x 6)   Tehvandi staadion
   Mehed sprint 1/2 finaal (2 x 6)   Tehvandi staadion
   Naised sprint finaal (1 x 6)    Tehvandi staadion
   Mehed sprint finaal (1 x 6)    Tehvandi staadion
15.00 Freestyle suusa ja lumelaua Eesti meistrivõistlused Väike-Munamägi
 
Pühapäev, 19. veebruar

10.00 Harrastajate MK 5 km     Tehvandi staadion
11.30 Naised 10 km      Tehvandi staadion
13.15 Mehed 15 km      Tehvandi staadion

Lisaks tippspordile kavandatakse Otepää MK nädalavahetusele ka mitmekülgset kõrvalprog-
rammi, mille sisu selgub järgnevate kuude jooksul. 

Otepää MK kahepäeva pilet raja äärde, staadionile ja peatribüünile maksab 25 eurot ning soo-
duspilet 15 eurot. Kuni 12 a. lapsed pääsevad sisse tasuta. Pileteid saab eelmüügist osta alates 
01.12.2016 ja kohapeal alates 17.02.2017. 

Rohkem infot selle talve suurima tippspordivõistluse kohta leiab veebilehelt www.owc.ee. 

8 T A L V E Ü R I T U S E D

Pikaaegsete traditsioonidega Veski spordi- 
ja puhkekeskus kutsub pidusid pidama ja 
disc-golfi mängima! 

Veski spordi- ja puhkekeskus asub Otepää külje all 
maalilise Kaarna järve kaldal. Veski on tuntud kui 
taskukohane majutuspaik ja mõnus laagrite ja kok-
kutulekute pidamise koht. 

Miks tulla Veskisse? Meil on aastatepikkune 
kogemus. Tuhanded lapsed ja noored on käinud 
just Veskis kas spordi- või vabaajalaagris! Lisaks on 
siin aastaid korraldatud suvepäevi ja kokkutulekuid. 
Loomulikult on siia oodatud ka perega puhkajad, 
ehitusmehed ning muidu toredad mehed ja naised, 
kes soovivad üheskoos toredalt aega veeta, olgu 
selleks siis sünnipäev või ettevõtte jõulupidu. Meie 
juures olete alati oodatud!

Veskis saab alates eelmisest aasta sügisest 
mängida ka disc-golfi! Teid ootab 9 korviga rada 
Veski territooriumil. Meie juures majutujatele on 
disc-golfi mängimine täiesti tasuta. Ehk kui korral-
dad meie juures jõulupidu või sünnipäeva siis olete 

Otepää MK-etapp tuleb taas

Autode hooldus on alati lisakulu ja vaev. Meie mõistame neid asju, ja 
seetõttu tahame pakkuda oma klientidele meeldiva kogemuse. Meie 
eesmärk on olla kasulik Otepää piirkonnas. Tehing on meil täiesti tur-
valine ja usaldusväärne. Peame lugu oma klientidest, pakkudes neile 
parimat võimalikku teenust, samuti täielikku garantiid tööle.

Lisaks autoremondile, oleme STIHLI ja VIKINGI autoriseeritud 
edasimüüja. Tegeleme metsa-, aia- ja puhastustehnika müügi, hoolduse ja remondiga.

Vajad uut survepesurit või muruniidukit, kuid pole hetkel piisavalt vabasid vahendeid tehnika soe-
tamiseks? Pakume koostöös Liisiga oma klientidele võimalust tasuda kauba eest osadena. 

Olemas on võimalus aia- ja metsatööriistade rentimiseks. Lisainfot renditoodete kohta saad poest 
või leia meid üles Facebookist.

Asume Techne töökoja kõrval.

OÜ Ökopesa, tel +372 55 623 806, info@okopesa.ee. 
www.okopesa.ee

Ökopesa autoremendis professionaalne 
hooldus- ja remonditöö olenemata auto 
margist ning sõltumata vanusest 

oodatud alustama peoga juba päeval, et teha enne 
üks mõnus sportlik ühine disc-golfi tuur värskes 
õhus. Disc-golf on jõukohane mäng igaühele! Peale 
sportlikku ajaveetmist ootab teid mõistagi suurepä-

rane saun! 
Veski saun on tunnutatud mitmel aastal 

Saunamaratoni “Kuum saun” tiitliga. Meie 
juba oskame sauna kuumaks kütta ning kui 
ilmastikuolud lubavad, siis ootab teid ka 
jääauk, mis on ju eriti mõnus peale kuuma 
saunakäiku. 

Kui soovid meie juures süüa-juua, siis 
muidugi on ka see võimalik. Küsi ainult, meie 
teeme ära! Või kui Sa soovid ise süüa teha, 
siis muidugi lubame me Sul endal piduroad 
valmistada. Kõik vajalik selleks on olemas. 
Tule ja veendu ise!

Aga kõige parem oleks, kui võtaksid 
kõikide tekkinud küsimuste puhul ühendust 
otse Veski pererahvaga kas siis telefoni teel 
või kirjalikult. Sina ja Sinu sõbrad või kol-
leegid on meie juures alati väga oodatud!  

Veski spordi-ja puhkekeskus,
Liisa Ruukel tel: 52 85 159 või 7663588 
E-mail: veski@tartusport.ee
Koduleht: www.veskilaager.ee

 
tekst ja foto: MArgit SAAr

SA tartu Sport müügi- ja turundusjuht

23. jaanuaril 2016 Otepääl toimunud talitri-
atloni Euroopa meistrivõistlused on nime-
tatud Euroopa Triatloni Liidu juhatuse 
poolt 2016. aasta üheks parimaks triatloni-
võistluseks Euroopas!

Euroopa aasta triatlonisündmus 2016 
selgub 18. veebruaril 2017 Roomas toimu-
val Euroopa Triatloni Liidu galaüritusel.

Talitriatloni Euroopa meistrivõistluste 
direktori Siim Ausmeesi sõnul on tege-
mist ootamatu tunnustusega mitte ainult 
võistlust korraldanud spordiklubile Meie 
Liigume, vaid ka Eesti triatlonikogukon-
nale tervikuna. "Nominatsioon Euroopa 
parima triatlonivõistluse 2016 kategoorias 
näitab selgelt, et Eestis on võimalik korraldada väga 
heal tasemel spordivõistlusi ning Eestis olemasolev 
sporditaristu koos võistluste läbiviimisesse panusta-
nud inimestega on maailmatasemel," lisas Ausmees. 

Võistluse väga head taset väljendasid nii sportla-
sed kui ka Euroopa Triatloni Liidu esindajad juba 
võistluste ajal.

Talitriatloni Euroopa meistrivõistlused toimus-

Talitriatloni EM Otepääl on Euroopa 
parima triatlonivõistluse nominent 2016!

id Otepääl, Tehvandi Spordikeskuses 23. jaanuaril 
2016. Võistlusel osales kokku rohkem kui 80 osale-
jat üle kogu Euroopa. Võistluse peakorraldajaks oli 
spordiklubi Meie Liigume koostöös Tehvandi Spor-
dikeskusega.

SiiM AuSMEES
Spordiklubi Meie liigume

Foto: Matugraphy
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

INFOPÄEV
„Leia töötukassa abiga uus töö või töötaja“

10. jaanuaril 2017, kell 14.00-17.30
Puka Rahvamaja (Kesk 47, Puka)

Räägime ja arutame teemadel:

•   Puka valla tööturu olukord 
•   Töötukassa teenused tööotsijale, töötavale inime-
sele ja tööandjale
•   Piirkonna ettevõtete tööjõuvajadus
 Infot jagavad  AS Bacula, AS Promens, 
   AS Enics Eesti. 
•   Karjäärinõustamine, kas abivahend või õlekõrs
•   Ettevõtjaks töötukassa abiga
 Oma kogemusi jagavad ettevõtjad Katrin Uffert 
   ja Hindrek Vou.
•   Töövõimereform ja toetavad teenused
•   Töö ja töötaja leidmine töötukassa iseteenindus- 
portaali abil

Soovijatele pakuvad individuaalset nõustamist töötukas-
sa spetsialistid, karjäärinõustaja ja võlanõustaja Vambola 
Olli.  Võimalik kandideerida tööle kohapeal.

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasa rääkima!

Puka Vallavolikogus

23. novembril 
n	 Krüüdneri Karjäär OÜ taotleb kaevandamisluba Puka vallas Kolli 

külas Aakre metskond 129 (katastriüksuse tunnus 60802:002:0754) kinnistule, 

s.o mäeeraldise, nimetusega Puka-Teeristi kruusakarjäär, pindala on 7,86 ha, 

teenidusmaa 9,12 ha. Maavara kasutusalaks on ehitus ja teede ehitus ja taot-

letav loa kehtivusaeg on 15 aastat.. Keskkonnaamet on esitanud kaevanda-

misloa andmise ja keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõud, milles on 

kirjeldatud tegevusega kaasnevaid igakülgseid asjaolusid. Nende hinnangul 

kavandataval tegevusel puudub oluline keskkonnamõju. Otsustati selgitada 

kaevandamise mõju lähistel asuvatele kaevudele ja siis otsustada.
n	 Kinnitati Puka valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse 

piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korralda-

tud küsitluse tulemused.
n	 Nõustuti Puka Vallavalitsuse osalemisega projektis „Koduteenuse ja 

tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkon-

nas“ ning garanteerida projekti kaasfinantseeringu summas 11 862 euro tasu-

mise.
n	 Volikogu liige Irja Sõnum luges ette ja andis üle nelja volikogu liikme 

allkirjadega avalduse volikogu esimehele umbusalduse avaldamiseks.

2. detsembril
n	 Volikogu liige Ana Vink luges ette ja andis üle seitsme volikogu liikme 

allkirjadega avalduse vallavanemale umbusalduse avaldamiseks.
n	 Otsustati lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus 

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade baasil ühise 

omavalitsusüksuse moodustamiseks ning teha ettepanek Rõngu Vallavoli-

kogule ja Palupera Vallavolikogule jätkata läbirääkimisi ühise omavalitsuse 

moodustamiseks.
n	 Kinnitati Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Puka 

valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu projektile esitatud ettepa-

nekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemused vastavalt lisatud õiendile.
n	 Valiti eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks volikogu liige Heikki 

Kadaja.
n	 Umbusaldusavaldus volikogu esimehele Aleksander Sven Essele ei 

leidnud toetust.

7. detsembril
n	 Avaldati umbusaldust Puka vallavanemale Andrus Looskarile ja valla-

valitsuse liikmele Ermo Kruusele.
n	 Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjon koosseis: esimees Heikki 

Kadaja ja liikmed Karin Tilga, Harri Irv, Kalle Põldmägi ja Sirje Ilja.
n	 Valiti revisjonikomisjoni liikmeks volikogu liige Kalle Põldmägi.

Puka Vallavalitsuses

n	 Väljastati AS-ile TREV-2 Grupp kaevetööde luba Puka alevikus Võru 

maanteel, Koidu tänaval, Kooli tänaval (rahvamaja juures), Kesk tänaval, 

Jaama tänaval, Nooruse tänaval, B. Jungi tänaval, Valla tänaval ja Uus tänaval 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks.
n	 Kooskõlastati Puka Keskkooli koolitöötajate koosseis.
n	 Jalgpalliklubi FC Elva treeningutel osalevad klubi- ja huviringiliikmete-

na Puka vallast umbes 30 last. Otsustati toetada Jalgpalliklubi FC Elva tege-

vust 1500.- euroga.
n	 Puka noorte Käti Püssi ja Romi Teoreinu kirjutatud projekt „Teadli-

kult suitsuvabaks“ saavutas Tervise Arengu Instituudi noorte terviseteemalis-

te projektide konkursil TEIP ehk „Tervist edendava idee projekt“ nooremas 

vanuserühmas III koha. Projekti eesmärk on leida põhjused, miks noored 

suitsetavad ja ei suuda sellest loobuda ning pakkuda abi üheksale alaealisele 

suitsetajale „mahajätmise teekonnal“ läbi mittesuitsetajast sõbra ja grupikoh-

tumiste. Vallavalitsus toetab MTÜ-d Puka Noortepesa 116.- euroga selle pro-

jekti omaosaluse rahastamiseks.
n	 Komsi külas asuva teetruubi remondiks korraldatud hanke võitis Kopa 

Grupp OÜ, kes teostas ka remondi.
n	 Puka alevikku videovalve liiklusmärkide ja postide ostmiseks korralda-

tud hanke võitis Ants Helinurme Töötuba OÜ, kes tegi maksumuselt kõige 

soodsaima pakkumuse. Märgid on paigaldatud.
n	 Määrati Ruuna külas asuva Saare maaüksusel asuvate ehitiste teenin-

damiseks vajaliku maa suuruseks sa 1,01 ha, sihtotstarbeks elamumaa.
n	 Puka vallas Pedaste külas asuva Roosa maaüksusel asuva kõrvalhoone 

omanik on surnud. Vallal puuduvad teated pärijate kohta. Otsustati esitada 

avaldus notarile pärimismenetluse algatamiseks nimetatud ehitise pärija väl-

jaselgitamiseks. 
n	 Kinnitati avahooldustöötaja ja lastekaitse spetsialisti leidmiseks korral-

datud konkursi tulemused.
n	 Vaadati läbi hankele “Lumetõrjetööd 2017-2018 a talveperioodil Puka 

valla kohalikel teedel“ laekunud pakkumused, selgitati tööde võimalikud teos-

tajad ning esitati hanke tulemused kinnitamiseks volikogule.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Aron Mekk                         15. novembril

Olen nõus, et meil pole aega elada oma elu läbi teiste lugude, kuid kindlasti 
on meil võimalik areneda ja kaalutleda uusi väärtusi ning tegevusi läbi lugude 
kuulamise, lugemise. 2016 sügis on olnud väga looline või isegi ajalooline. Mere 
kõla on meid saatnud terve aasta jooksul, kuna tähistasime Merekultuuri aastat. 
Samuti haldusreformi meeletu sumin, kaja ja uuesti sumin. Suurele kõlapinnale 
lisaks on Puka kultuuri ja noorsootöö tekitanud terve sügis-talve jooksul väikse-
maid helilained.

Rahvamajades on käima läinud ringid ja isetegevuslased toimetavad. Ühele 
vallale/külale on vabatahtlikult kultuuri edasikandjate ja viljelejate olemasolu 
suurim väärtus ja eluliselt tähtis. Aitäh teile tegutsemast ja panustamast. Sünd-
musi on olnud mitmeid Aakres lastele kino ja disko, muusikapäev, puhkeõh-
tu, teater, MTÜ Aakre külaseltsi korraldatud Advendilaat ja peagi on tulemas 
suur aastalõpupidu, mille kohta leiate infot Aakre külaseltsi FB lehelt. Pukat on 
külastanud teatrietendused, laste lemmikud Piip ja Tuut, toimunud puhkeõhtu 
ja esimese advendi tähistamine. Kuigatsis õpiti tegema paberist punutisi, vaadati 
kino ning iganädalaselt käib koos tantsugrupp. 30. detsembril lõpetatakse aasta 
suure Rahvaste koosolekuga (info Kuigatsi raamatukogu). Kõikidele sündmuste 
külastajatele suur tänu ja uuel aastal juba uue hooga!

Noorsootöös on samuti lugusid palju. Tänu Lõuna-Eesti KOVide noorsoo-
tööalasele koostööprojektile (haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 
281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuseparandamine“ 
alusel ESF kaasrahastusel) oleme saanud teha palju põnevat ja harivat. Visu-
aliseerimise töötuba, henna, noortepäevad Sangastes, Lahedal koolipäeval 
osalemine, robootika- ja teadusring on vaid mõned näited. 7.11-13.11.16 tähis-
tati Eestis juba kuuendat korda noorsootöö nädalat, mille käigus käis Ukraina 
vabatahtlik Yulya noortekeskuses vareenikuid valmistamas. Puka koolinoored 
Käti ja Romi olid eriti tublid ja kirjutasid tervist edendava projekti, said 3. koha 
ja toetuse “Teadlikult suitsuvabaks” aitamiseks. Tegutseb minifirma MyShelf – 
Rainet, Steve ja Herki tegelevad hetkel tootearendusega ja sisemise motivat-
siooni leidmisega (ei ole see ettevõtlus nii lihtne midagi!).

Ühtlasi kutsun kõiki Puka valla noori vanuses 12-17 (lapsevanemad suunake 
neid seda osa lugema) registreeruma talvistele noortepäevadele, mis toimuvad 
Otepääl 4.-5. jaanuaril. Saab snowtubitada, improviseerida, meisterdada. (kaija.
tamm@puka.ee, FB Kaija Tamm).

Jõulud on saabumas ja kõikvõimalikud helid konkureerivad, et jõuda meie 
teadvusesse. Võtke omaks ainult need, mis on tõeliselt olulised ja positiivsed. 

kultuuri- ja noorsootöötaja
kAijA tAMM

Lugude kõla

13. detsember – kõlab pahaendeliselt, aga õnneks pole see 
reede. Puka kultuurimaja oli piduehteis ning valmis vastu 
võtma meie valla eakaid, oma maja isetegevuslasi, koolilapsi 
ning külalisi. Ja me tulime!

Peo lõi lahti kandlemees Sander. Tema laulu ja mängu 
saatel sai rahvas jalga keerutada. Meie head sõbrad Otepäält 
üllatasid mitmekesise kavaga. Esines naisansambel, etleja 
Lealt kuulsime jõululuuletusi ja silmarõõmu pakkusid tantsu-
memmed. Nautisime Otepäälaste esinemist onu Kalle lõõts-
pilli saatel. Suur tänu teile Helle ja Merle, et tulite oma laulja-
te ja tantsijatega meile jõulurõõmu tooma.

Puka naisansambli ja tantsurühma Vokiratas esinemist 
toetasid noored solistid õpetaja Sille Lõõndre juhendamisel. 
Aitäh Sulle Merle abi eest!

Pidu oli tore. Kes tuli, see tunnetas, et koos olla ja teha on 
hea.

Soovime kõigile headele sõpradele rahulikke jõulupühi  ja 
head algavat uut aastat.

Naisansambel ja Vokiratas tantsijad soovivad jõudu ja jaksu 
edaspidiseks pidude korraldamiseks kultuurimaja headele 
haldjatele Helgile ja Kaijale.

Kohtumiseni uuel aastal!
Puka isetegevuslased

Pidu meis enestes
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Sangaste Vallavolikogus 

15.12.2016

n	 Võeti vastu 2016. aasta teine lisaeelarve.
n	 Otsustati sõlmida sihtasutusega Sangaste Loss tegevustoetuse 

leping projekti ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32 “To preser-

ve not to lose it - safeguarding of cultural heritage” (Preserve not to 

lose) kulude kompenseerimiseks summas 51 000 eurot.
n	 Otsustati võõrandada Keeni külas Võru mnt 8-1 asuv korterio-

mand Lilli Kivitalule hinnaga 1000 eurot.

 

Sangaste Vallavalitsuses 

n	 Väljastati projekteerimistingimused Astrid Hõbele Tiidu külas 

asuval Pääsusilma kinnistul üksikelamu ja tehnovõrkude ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Nõustuti Sarapuu külas asuva Lodjapuu katastriüksuse jaga-

misega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Lodjapuu ja Piiri-

metsa.
n	 Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
n	 Määrati novembrikuu toimetulekutoetus kahekümne ühele 

isikule kogusummas 3989,08 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus kahele 

alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusum-

mas 30 eurot.
n	 Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 294,08 eurot.
n	 Määrati detsembrikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele 

isikule kogusummas 900 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 

215 eurot.
n	 Määrati sünnitoetused kahele isikule kogusummas 400 eurot.

AMETLIK INFO

A lguses oli kõige Algus. Siis sai Maa ja 
seejärel tulid inimesed. Nii sai algu-
se Suur Eluring, nii algas ka hinge elu 

ihus.
Aegade Algusest peale on asju, mis on möö-

dapääsmatud. Üle ega ümber ei saa me lakka-
matust eluringist, kui sünni ja surma lahuta-
matust tangost. Kadumiste ja tagasitulemiste 
lõppemata ahel, mis tagab elu kestvuse ja selle 
igihalja nooruse. Ometi on see positiivne para-
tamatus, sest alati on kett pikem ja lõpeks olu-
lisem, kui tema üksik lüli. (Samas just kogu keti 
tugevuse määrab tema nõrgim lüli.) Nii me siis 
elame sel Maal eluketi kõlina saatel, tulemiste ja 
minemiste igavikulises kombinatsioonis. Mis on 
iidne, on alati samas ka uudne. Ja ka vastupidi. 
,,Uus on unustatud vana“, nagu kõlab rahvatar-
kus. Aga miks ka mitte siis: ,,Praegune vana on 
kunagi (jälle) uus“. 

Jõuluaega ja aastalõpp on just need sündmu-
sed, millede iidne olemus ka ajastute uues kuues 
alati adutav on.

Aastalõpu müsteerium on nagu aeg surmade 
ja taassündide vahelisel eikellegimaal. See on 
aeg, kus tehakse vahearveid iseeneses. See on 
aeg, kus otsitakse-leitakse valguskiiri iseendas, 
teistes ja talvetaevas. See on puhkavasse vaiku-
sesse vajumise eeloode, see on aga samas ühtlasi 
nagu ka salapärase uutkuulutava sosina aeg 
enne eesootavat Suurt Sula. Looduse ja ilma-
ruumi tardumine pärast üht ja enne teist elurat-
ta ringi. See on nii ja see jääbki nii! 

Aastalõpul ilmub sellesse suurde looduse tar-
duvasse vaikusesse talvemeloodia, milles on aga 
juba ka tärkamise- ning lootusehõngu üksikuid 
vaikseid ettekuulutavaid noote. Aeg lõppes, uus 
aeg samaga algab. Või nagu araablased ütlevad: 
,,See, kes tuleb midagi viima, on alati ka millegi 
tooja“

Meile siin põhjamaal on talve algus ja jõu-
luaeg olnud alati müstiline-, ühtlasi harras ja 
samas ka väga lõbus aeg. Valmistutakse astuma 
talverütmi ja -tardumusse, et kevadel jõupun-
gadest pakatades elu ärkamistsükliks valmis 

olla. Muistsetest aegadest peale on põhjala 
rahvad end tundnud nääriaegadel pisut müsti-
liselt ja samas hardalt. See on olnud kummar-
dus looduse jõu ja ilu ees. See on tänulikkus 
juba antu- ja veel saada loodetava eest Loojale. 
Ahjud aeti huugama, vorstid-singid särisema ja 
õlu voolama. Aasta finaalist tuli võtta viimane ja 
öelda aitäh iseendile, sõpradele ja perele olnu ja 
oleva eest.

Armas Kogukond ja Meie inimesed! Tahame 
Teile soovida meelerahulisi ja hingemagustavaid 
jõule, rõõmsaid ja helgeid hetki lähedaste-ja 
sõpradega, jõulist aasta ärasaatmist ja lõbusat 
uue embusesse viskumist! Tundku kõik end 
hästi koduselt, sest kodus me ju olemegi!

Veelkord hingelist jõuluaega ja heaendelist 
uue aasta tulekut ning vana pidulikku tagasikätt 
(ära)lähetamist!

Soovib Sangaste vallavalitsuse ja volikogu 
nimel Teile kõigile

 
vallavanem kAido tAMbErg 

Iidne ja uudne

Detailplaneeringu koostamise 
lõpetamine

Sangaste Vallavolikogu otsustas 30. novembril 2016. a otsu-
sega nr 63 lõpetada Risttee külas asuva Raja katastriüksuse 
detailplaneeringu koostamine. 

Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015. a otsusega 
nr 26 „Risttee külas asuva Raja katastriüksuse detailpla-
neeringu algatamine“ algatati Risttee külas asuva Raja 
katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2568940, katastri-
tunnus 72401:003:0015, pindala 28,30 ha, maakasutuse sih-
totstarve 100 % elamumaa) detailplaneering, mille eesmär-
giks oli planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi 
ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine 
ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. 

Raja kinnistu omanik mittetulundusühing Sangas-
te Asundused on 12. oktoobril 2016. a esitanud taotlu-
se detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnistu 
omaniku taotluse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel 
täiendav vajadus põhjalikult analüüsida detailplaneeringu 
koostamise lõpetamise ja Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 
2015. a otsuse nr 26 kehtetuks tunnistamise põhjuste oluli-
sust või nende seost mittetulundusühingu Sangaste Asun-
dused osalemisega haldusakti andmise menetluses. 

DETAILPLANEERINGUD

23. detsembril 2016 kell 12.00 toimub Sangaste 
lossis Sangaste ja Otepää vallavolikogude ühine 
istung, kus allkirjastatakse Sangaste ja Otepää 
ühinemisleping.

Ühineva omavalitsuse nimeks saab Otepää vald, 
Otepää linn jääb valla keskuseks ja säilitab oma 
staatuse vallasisese linnana. Uude omavalitsusse 
kuuluvad Otepää ja Sangaste vallad ning seitse 
Palupera küla. 

„Viimased pool aastat on möödunud inten-
siivselt tööd tehes ja läbirääkimisi pidades ning 

Sangaste ja Otepää vallavolikogud allkirjastavad 
ühinemislepingu

nüüd oleme jõudnud lõpp-tulemuseni,“ ütles 
Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda. 
„Peale lepingu allkirjastamist algab ühinemiseks 
ettevalmistuste tegemine, uus omavalitsus tekib 
2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu vali-
mistulemuste väljakuulutamise päeval.“

Sangaste vallavolikogu esimees Rando 
Undrus märkis, et ühinemisläbirääkimiste 
läbivaks mõtteks oli säilitada kogukondades, 
külades, asulates ja ainsas linnas kõik, mis on 
hästi välja tulnud ja toimib ning ühiselt aren-
dada neid valdkondasid, milleks eraldi jaksu 

poleks olnud.
„Kui selline „üks kõigi ja kõik ühe eest mõtte-

viis“ edasi kestab, saab kindlasti tegemist olema 
väga toreda ja tugeva omavalitsusega,“ lisas 
Rando Undrus. 

Otepää ja Sangaste valla ning Palupera valla 
seitsme küla ühinemisel kujuneb territooriumi 
pindalaks 443 km². Elanike arvuks on 1. novem-
bri 2016. a seisuga 5705 elanikku. 

MoNikA otrokovA

Tallinn – Stockholm – Tallinn 
Sangaste tantsurühmade kruiis 

Teade tõotas merereisi ning sisemaa inimesena tahtsin 
sellest osa saada. Meid sai kokku 16 inimest. Bussiga 
viis Sangastest Tallinna meid Kalev, meie vana tuttav 
ekskursioonijuht. 
   12. detsembril kell 17.00 olime juba kauni „Viktoria“ 
pardal. Ilusad, naeruste nägudega reisisaatjad olid alati 
meie ümber. Saime kajutid. Seadsime end sisse, käisime 
söömas, toimus infotund. Neid sööma-aegu oli mitmeid, 
kõik oli väga maitsev ja külluslik. 
   Meiega tegeles reisijuht Inda Kõiva. Laulsime koos, olid 
mõistatused ja mõned võistlused. Vahepeal esinesid mei-
le Mait ja Jakko Maltis. Olime veel koos Indaga ja lõpuks 
valis igaüks veel kus olla. Valikut oli kahe teki vahel palju: 
karaoke, kabaree, varietee jne. Kahe bändi vahele esines 
Kaire Vilgats lauludega ja teda saatsid varieteetantsijad. 
Mõlemal õhtul oli programm muidugi erinev. 
   13. detsembril sõitsime tellitud bussidega ja eesti 
giididega Stockholmiga tutvuma, lähemalt tutvusime 
ka Skanseni vabaõhumuuseumiga, soovijad said sõita 
metrooga. Kuna oli Lucia-päev, siis selgitati ka meile, 
kuidas seda päeva Rootsis tähistatakse. 
   14. detsembril kell 10.50 olime jälle Tallinnas ja tuli 
sellest ilusast elust loobuda. Üllatus oli meeldiv, kui enne 
uksest väljumist hakkas mängima tuttav akordion ja kõ-
lasid eestikeelsed jõululaulud. Heade soovidega tulid 
meid teele saatma Inda ja giidid. Kõigile, kellelt küsisin, 
oli reis väga meeldinud. 
   Täname väga kõiki osavõtjaid-reisikaslasi, sest koos 
saigi ju see reis teoks. Täname südamest Katit reisi or-
ganiseerimise eest. Tänu sulle, Kalev, sõidu eest Tallinna 
ning Andrusele, kes on alati vastutulelik abimees. Täname 
Sangaste Vallavalitsust toetuse ja abi eest. 

HElgE kAlbri ja lEA korbuN

Jumalateenistused EELK 
Sangaste kirikus

24. detsembril kell 18.00 Püha Jõuluõhtu.
25. detsembril kell 12.00 Esimene Jõulupüha.
26. detsembril kell 12.00 Teine Jõulu- püha.
31. detsembril kell 18.00 Vana-aasta õhtu.

  1. jaanuaril kell 12.00 Uusaasta jumalatee-
nistus.

  8. jaanuaril kell 12.00 Kolme-
kuningapäeva jumalateenistus.

15. jaanuaril kell 12.00 Jumala-
teenistus.

Sangaste kui Eesti rukkiaretuse häll, ei vaja ilmselt üle tutvustamist. Siinloodud rukis on 
omal ajal lõpetanud näljahädad Eestis ning väga hea pioneersordina leiab aretusalusena 
ja ka toiduviljana kasutust tänaseni. 

Tervisehoidajad on mures üha kasvava kiirtoidu ja nn. ,,kunstlikult ülespumbatud“ kul-
tuurviljade kiirest levikust ja tarbimise kasvust. Tervise rusikareegel ütleb, et tarbida tuleb 
võimalikult elukoha lähedal kasvatatud toitu ning toit peaks olema võimalikult oma algu-
päraga seotud. Kõik need geenimuundatud moodsad supersordid, milliste põldudest üle 
lendamisel ka varesel pea valutama hakkab, on ettenägemata mõjuga tervisele. 

Seepärast ja seetõttu kogunes just Sangastes rahvusvaheline seltskond, asutamaks rukki 
kasvatamise ja tarbimise toeks tugisüsteemi. Laiem eesmärk on traditsioonilise, kodulähe-
dase ja kultuuriliselt tuntud toitude taastoomine toidulauale. Eelkõige rahva tervise heaks.

Kohal olid esindaja FAO-st (ÜRO toitlustus- ja põllumajandusorganisatsioon) Michal 
Demes, maaeluministeeriumist, Slovakkiast, Valgevenest, Saksamaalt, Ungarist, Vene-
maalt. Mõnedki maad jäid kahjuks tulemata suhteliselt väikese etteteatamise aja tõttu, 
kuid kavas on juba uus ja suurem üritus 2017. Üritust finantseeris FAO ning selline võimsa 
ÜRO tähelepanu Sangaste ja rukki vastu on väga erakordne. 

Kokkuvõttes loodi uue rukkiorganisatsiooni algatusrühm, avati oma uus rukki-infoweeb 
FAO weebikeskkonnas ja peeti plaane edasiseks. Võeti plaaniks luua Sangaste Mõisa 
baasil üleeuroopaline rukkikeskus, mille rajamiseks paneks õla alla FAO ja liikmesriikide 
organisatsioonid. Täpset plaani hakatakse välja töötama. 

Sangastele langes valik just seetõttu, et on ainuke kompaktne seni säilinud ja rahvus-
vaheliselt tuntuim rukki aretuskeskus Euroopas. Rühma võõrustas Sangaste loss ja Ruk-
kiküla rahvas. Toitis rahvast restoran ,,Vidrik“.

Osalejad jäid töökeskkonna-, toidu- ja vastuvõtuga väga rahule. Sangaste loss koos Läti 
partneritega on ka rahvusvahelise suurkonverentsi 2018 ,,Rahuleib“ üks korraldaja. Ruk-
kirindel on toimunud ja toimumas väga tähenduslikke asju. 

Meie piirkonna jaoks võib see olla väga oluliseks ja tähtsaks trendiks tuntuse suurenda-
misel ja majanduselu edendamisel. Elame ju vägagi ajalooliselt kuulsal teadustegevuse ja 
põllumajanduse tehnoloogiaarengu punktis ning Eesti kirjanduse-kultuuriajaloo olulisel 
mõjualal.
   Rikkus tuleb rukkist!
Edu meile kõigile!

kAido tAMbErg

Rukis ruulib
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MAIMU TEDER 
7.01.1928 - 3.11.2016

Sügav kaastunne sulle Malle 
armsa poja

HELMUT HEITURI
kaotuse puhul.

Naisansambel Lõbused lesed 
ning Pille, Marika ja Kalev.

Kallist venda ja onu

JAANI

leinab õde Salme perega.

Südamlik kaastunne Evale ja 
lastele peredega.

Mälestame head sugulast 
ja naabrit

JAAN LAUL`u

Südamlik kaastunne omastele.

Silvi laste peredega.

KU U LU T U S E D

Tuul puude ladvus tasa kõigub,
me vaikses leinas langetame pea…

Mälestame head klassikaaslast

HELMUT HEITURIT
Avaldame sügavat kaastunnet 

lähedastele.

Otepää Keskkooli 50. lend ja 
klassijuhataja.

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada...

LEIDA KALJUVALD
Mälestame head 

rõõmsameelset naabrit, 
siiras kaastunne poja perele ja 

lähedastele.

Eda, Vaike ning Valve Puri ja 
Tiiu Veski pered.

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Ehitus- ja remonditööd. Tel. 
5046884 

Üürin 1- või 2-toalist korterit 
Otepääl. Tel. 5280 924

Teostan siseelektritöid. Tel 5353 
6160

Otepää korstnapühkija Aivar Sa-
pelkov, tase 4 (eramajad, korte-
majad, puhkemajad). 5662 8835

Igaveseks kuigi lähed,
mälestus on jääv.

Muld ei seda matta suuda,
meelde meile jääd.

Mälestame endist töökaaslast ja  
avaldame kaastunnet Evele, Tau-
rile ja Taunole kalli abikaasa ja isa

TIIT TIIRIKU
kaotuse puhul.

AS Otepää Veevärk

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Südamlik kaastunne 
Taurile, Taunole ja Evele 

kalli isa ja abikaasa

TIIT TIIRIK`u
kaotuse puhul.

 Ragne ja Helo

Südamlik kaastunne Leale
kalli 

ÄMMA

kaotuse puhul.

Karni-Voor OÜ töökaaslased

Mälestame abikaasat, ema, 
vanaema ja vanavanaema

VALVE TEDER`it
01.12.1927 - 08.12.2016

Leinavad abikaasa ja poeg 
perega.

Avaldame kaastunnet Eevale, 
Aivarile, Lembitule ja Küllile 
lastega armsa elukaaslase, 

isa ja vanaisa 

JAAN PIKK
lahkumise puhul.

Tiiu, Kalev ja Jüri perega.

Teatame kurbusega meile kalli

LEO RAUDSEPP´a
25.08.1946 - 10.12.2016

kaotusest.

Omaksed

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

VALVE TEDER 
01.12.1927 - 08.12.2016

JAAN LAUL 
16.06.1927 - 02.12.2016

Soovime kõigile kaunist jõulurahu!

Head ja edukat Uut Aastat!

       Otepää IRL
ILUSALONG MEIBY BEAUTY
Klassikaline maniküür 
Küünte lakkimine 
Klassikaline pediküür 
Spa pediküür 
Geelküünte paigaldus ja hooldus 
Kulmude keemiline värvimine ja 
korrigeerimine 
Ripsmete keemiline värvimine 
Kunstripsmete paigaldus ja hooldus

Tuuli Tamm 
Telefon 55 646 690 
Kääriku küla, Valgamaa

Häid 
pühi!

Reformierakond 
Valgamaal 

LEO RAUDSEPP 
25.08.1946 - 10.12.2016

Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik 
tellida pangakaarte, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida 
muid lepinguid. 

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja finantsteenuste tingimustega 
saate tutvuda www.swedbank.ee. Lisainfot panga teenuste kohta saate 
helistades meie nõustamiskeskusesse telefonil 6 310 310.

Swedbank Otepääl

Kell 13.00–16.00

Nõustamisteenus:
Pakume nõustaja teenust 
Otepää Linnaraamatukogus

2, 16, 30 jaanuar
13, 27 veebruar
6, 20 märts

Täname õpetaja Esti Kittust 
Puka Kunstikoolist,

meie inspiratsiooniallikat, kes on täiskasvanute 
õppegruppi innustanud ja juhendanud pikemat aega.

Mõistsime, et maalikunst on äratanud meis kõige 
mitmekesisemaid tundeid ja emotsioone.
   Maalimine võimaldab täituda harmoonia ja rahu 
tundega, võtta maha stressi ja sukelduda 
mõttetegevusse.
   Täidab meid energia ja soovide elluviimise tahtega 
ning aitab leida vastuseid tähtsatele küsimustele elus.

Tänulikud õpilased
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26. 
detsembril

kell 10.00

ILMJÄRVE JUMALAILMUMISE KIRIKUS

JÕULUTEENISTUS
TEENIB ISA ANDREAS, ILMJÄRVE KIRIKU PREESTER

Otepää Palveränduri kogudus 
soovib kaunist jõuluaega ja annab teada

Jõululaupäeva jumalateenistus 
24. detsembril kell 16.

Muusikat teevad Heli-Riin ja Lauri, jutlustab pastor Margo Meri

Jõulupidu kõigile  
25. detsembril kell 16.

Nukunäidend Eesli evangeelium, 
ühine jõululaulude laulmine, 

kohvi-teelaud jpm.
Sissepääs vaba!

Uue-aasta jumalateenistus  
1. jaanuaril kell 11.

Ootame külla kõiki vanu ja uusi sõpru! 


