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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Kääriku Spordikeskus alustab 
võistkonnamajade ehitusega

3. detsembril allkirjastasid SA Tehvandi 
Spordikeskuse juhatuse liige Kristjan 
Karis ja Energia ja Ehitus OÜ juhatu-
se liige Kaido Kurvits Kääriku Spordi-
keskuse väljaehitamise viienda etapi 
projekteerimise- ja ehituse riigihanke 
lepingu.

Lepingu objektiks on Kääriku Spor-
dikeskuses viie võistkonnamaja ehitus 
ja ning viimastega seotud teede-plat-
side ja kommunikatsiooide rajamine 
Kääriku Spordikeskuses.

Ehitustegevused kestavad peamiselt 
2020. a jooksul, et sama aasta sügis- ja 
talvehooajaks oleks uued majutushoo-
ned. Igasse hoonesse mahub majutuma 
12 külastajat ning külastajate kasutuses 
saab olema maja koos sauna ja puhke-
ruumiga. Majad hakkavad paikneva 
vastvalminud Kääriku pallimängude 
hoone kõrval nõlva peal. Asukohast 
on mugav ligipääs liikumisradadele, 
Kekkose rajale ning pallimängude halli.

Alates 1.05.2012 haldab Tartu Üli-
kooli omandis olevat Kääriku Spor-
dikeskust SA Tehvandi Spordikeskus 
eesmärgiga ehitada välja Eesti ja lähi-
piirkonna sportlaste saavutusspordi 
ettevalmistuskeskus. Kääriku Spordi-
keskuse staadion oli üks esimesi valmi-

nud spordiobjekte ajaloolises keskuses 
kui 1960. aastal sai valmis staadion, 
mille rajad ja hüppepaik kaeti 1975. 
aastal tehiskatte sportaaniga.

Väljaehitamise eelnevate etappide 
jooksul alates 2013. a on keskuses val-

www.otepaa.ee/ot

5. detsembril avati pidulikult lindi läbilaskmisega 
uuendatud Tehvandi Spordikeskus, kus rekonstruee-
riti staadioni- ja rajavalgustust ning laiendati laskesuu- 
sastaadionit.

2019. aastal uuendati Tehvandi staadioni rollerira-
ja asfaltkatet ning valmis ka uus rolleriraja lõik kait-
seseina tagant laskesuusastaadionile. Samuti liigutati 
tulejoont ja märklaudu kolm meetrit Kunimäe poole, 
viies staadioni stardi- ja finišiala vastavusse Rahvusva-
helise Laskesuusatamise Liidu IBU reeglitega. Lisaks 
valmis ka meediatunnel koos abihoonega.

Laskesuusastaadioni märklauad said rekonstrueeri-
mistööde käigus uue valgustuse ja mõlemad staadio-
nid koos suusaradadega uued LED-valgustid. „Val-
gustus vastab nüüd IBU, FISi ja UEFA nõuetele ning 
annab võimaluse korraldada suurvõistlusi teleülekan-
nete seisukohalt õhtusel parimal eetriajal,“ ütles SA 
Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Jaak Mae. 

„Uuenenud võimalustest saavad osa kindlasti ka 
keskuse igapäevased külastajad,“ lisas Mae.

“Treeningute kvaliteet kindlasti tõuseb. Suureneb 
ka koondiste hulk, kes valivad Tehvandi oma treening-
paigaks,” sõnas Eesti Laskesuusatamise Föderatsioo-
ni peasekretär Hillar Zahkna. “Tänu rekonstrueeri-
mistele saab Tehvandi konkureerida rahvusvaheliste 
võistluste korraldamisele, et tuua laskesuusatamise 
eliit Otepääle. Samuti on märkimisväärne, et saame 
oma sportlastele pakkuda rahvusvahelisi tippvõistlusi 
kodustes tingimustes,” ütles Zahkna.

Veebruari lõpus Otepääl toimuvate laskesuusa-
tamise Euroopa meistrivõistluste läbiviimiseks oli 
vajalik uuendada A-litsentsi, mis tänu rekonstrueeri-
mistöödele võimalikuks sai. “IBU nõuded ja ettepa-

nekud on täidetud ning oleme valmis Euroopa meistrivõistluste läbi-
viimiseks ja võistlustest parima telepildi tootmiseks,” ütles Euroopa 
meistrivõistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. “Eesmärk 
on esmalt Tehvandil edukalt läbi viia 2020. a EM, seejärel 2022. a 
MK-etapp, millega püüame MK-etappide püsikorraldajate seas kanda 
kinnitada,” lisas Nigol.

Greta Külvet
eesti laskesuusatamise Föderatsioon

Tehvandi staadion sai laskesuusatamise EMiks uue kuue

minud välispordiplatsid, sportlasmaju-
tushoone, kunstmurukattega jalgpalli-
väljak, pallimängude hall ning keskuse 
tööks vajalikud garaažid, veetöötlus-
jaam ning reoveepuhastusjaam. Käes-
oleval hetkel käivad ehitustööd uuen-

datud kergejõustikustaadioni, heiteala-
de väljaku, väliujula ja Greeni sauna 
valmimiseks 2020. aasta suvehooajaks.

Kristjan Karis
sa tehvandi spordikeskus 

juhatuse liige

Terevisioon saadab vana 
aasta ära Lõuna-Eestist, 
Otepäält

ETV hommikusaade Terevisioon liigub 
aasta lõpus stuudiost välja – kaks viimast 
saadet 19. ja 20. detsembril lähevad eet-
risse Tartust ja Otepäält.

„Nagu hooaja alguses lubasime, on 
meie hommikune saade lisaks tavapära-
sele stuudiole aeg-ajalt eetris ka uutest ja 
üllatavatest kohtadest – koguni Berliinist 
oleme sel sügisel eetrisse läinud,“ rääkis 
Terevisiooni vastutav toimetaja Reimo 
Sildvee. Nüüd on järg Tartu käes, aasta 
viimane saade läheb aga eetrisse talve-
pealinnast Otepäält.

„Tartus läheme 19. detsembri varahom-
mikul eetrisse Raekoja platsilt. Kohtume 
tuntud tartlastega, räägime Tartu võima-
lustest ettevõtluspaigana ja 2024. aasta 
kultuuripealinnana, meisterdame jõulu-
puule kaunistusi ning õpime päkapiku-
kooli kasvandikelt hiilimist,“ kergitas ta 
saateplaanidelt katet.

Otepääl tuleb 20. detsembril mõistagi 
juttu sportlikest talverõõmudest. „Aga 
võib kohata ka tuntud inimesi avalikkuse-
le võib-olla mitte nii tuntud rollides. Lisaks 
räägime haldusreformist, kiikame maapoo-
di ja -kooli.“ Mõlemas saates kõlab ka hea 
muusika. „Alustame, nagu ikka, kell 6.55, 
et päev saaks hoogsalt alata!“

terevisiooni toimetaja
Kristel trell
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Otepää Vallavalitsuses

02.12.2019

n	 Otsustati korraldada riigihange “Otepää valla täna-

vavalgustuse renoveerimine” järgmiselt: 1. hankemenetluse 

liik – avatud hankemenetlus; 2. riigihanke eest vastutav isik 

– Kajar Lepik; 3. hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik 

(komisjoni esimees), Lea Ruuven, Aado Altmets ja Janno 

Sepp.
n	 Otsustati liita Otepää vallasiseses linnas asuv Tootsi 

katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0125) ja Raja 

katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0407) üheks katast-

riüksuseks.
n	 Anti aktsiaseltsile Eesti Raudtee projekteerimistin-

gimused Kähri külas Vana-Raudtee kinnistul raudteesilla 

ümberehtamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Metsamaahalduse Aktsiaseltsile projekteerimis-

tingimused Raudsepa külas Luiga kinnistul päikeseelektri-

jaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Andres Arrole ehitusluba Pedajamäe külas Gros-

siraja kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
n	 Anti Merle Hurdale ehitusluba Mägestiku külas 

Ees-Raja kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olüm-

piakeskus Tehvandi kinnistul ja Nüpli külas Rongamäe kin-

nistul, Tehvandi kinnistul ja Tehvandi 2 kinnistul asuvale 

ehitisele (Tehvandi staadioni ja suusaradade valgustus ja 

side) kasutusluba.
n	 Anti Ruuna külas Ruuna laut kinnistul asuvale ehitise-

le (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest seitse 

isikut.
n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 

asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enam-

pakkumise võitjaks 30 100 euro suuruse pakkumise teinud 

Ainar Kukk.

09.12.2019

n	 Anti Marius Türkile ehitusluba Neeruti külas Lande 

kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Boris Šamarinile ehitusluba Sarapuu külas 

Männa kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Raido Käärile ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Savikoja tn 1 kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
n	 Anti Mägestiku külas Metsamaja kinnistul asuvale 

ehitisele (abihoone) kasutusluba.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olüm-

piakeskus Tehvandi kinnistul ja Nüpli külas Tehvandi 2 kin-

nistul asuvale ehitisele (meediatunnel ja abihoone) kasutus-

luba.
n	 Seati Elektrilevi OÜ kasuks sundvaldus elektrivõr-

gu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kait-

sevööndi ulatuses Otepää valla omandis olevale Otepää 

külas asuvale Majasoo - Vana-Otepää tee katastriüksusele 

(katastritunnus 55701:001:0283, pindala 8355 m², sihtotstarve 

transpordimaa 100%).
n	 Seati Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele ja 

reformimata riigimaale sundvaldused Elektrilevi OÜ kasuks: 

1) Vana-Otepää külas asuv Tuuliku kinnistu (kinnistu 

registriosa nr 2577040, katastritunnus 63602:001:1820, riigi-

vara registrikood KV9399M1); 2) Vana-Otepää külas asuv 

Uue-Koidu kinnistu (kinnistu registriosa nr 2575140, katast-

ritunnus 63602:001:1810, riigivara registrikood KV9398M1); 

3) Päidla külas asuv Rebase kinnistu (kinnistu registriosa 

nr 2494940, katastritunnus 58202:001:0004, riigivara regist-

rikood KV27720M1); 4) Päidla külas 22158 Elva-Kintsli 

tee kinnistu (katastritunnus 58202:001:0751) ja Oja kinnis-

tu (katastritunnus 58202:001:0570) vahel asuv reformimata 

riigimaa; 5) Kastolatsi külas Naela kinnistu (katastritunnus 

63602:001:0612) ja 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee kinnistu 

AMETLIK INFO

S uur kosmoselaev Maa on koos meie-
ga läbinud jälle ühe Päikeseringi. Tema 
Kõrgus Aeg  on olnud  selle tähelaeva nr 

2019 kapteniks ja admiraliks. 

Oma möödapääsmatus paratamatuses on Aja 
mõõdupuud kõigi meie tegude ja teede määra-
vateks näitajateks. Uued ajad tulevad ja vanad 
lähevad, et seejärel ise uuetele teed anda. Nii 
on see seatud ja nii see igaviku lõpmatuse ring- 
käik on. 

Igale meist on see aasta  läinud temale ainu- 
omaselt ja talle isikupäraselt. Aga ikkagi ja 
sellest erinevast olenemata on see meie kõigi 
ühiselt läbitud ajavoog ja aastaring. Oleme 
siin koos teinud ja näinud, oleme tundnud 
ja kogenud. Aasta lõpuosas on meid kõikki 
ootamas salapärane ja hinge omamoodi ootu-
sega täitev jõuluaeg ja vanarahva näärikaar. 

Jõulu juured on juba väga vanades meie esi-
vanemate tavades ja tunnetustes kinni, millele 
hilisemalt on lisandunud kristlikud mustrid ja 
väärtused. Kokku tähendab see meile siin Eesti-
maal hingerahu ja sisemõtiskluste aega, iseenda 
hinge sügavasse kaevuvette vaatamist ja sugu-
laste iga-aastast kokku käimist. 

Jõulude hingelisus ja nääride rõõmuaeg on 
meis kokku saanud ja pakkumas seda erilist aja-
tunnetust, mida vaid jõulu-nääriaeg näidata ja 
tekitada saavad. Ürgse koosolemise muinasju-
tuhõngudega sisekaemus ja tavade-traditsiooni-
de igikestvus on märksõnaks, mis hinged jõulu-
ajal eriliselt helisema ajab ning sõõrmed märgi-
liste toidulõhnadega täidab. 

Armastus ja jõulutunnetus pidada ka suures 
osas ju kõhu kaudu käima ja nii ta meil ka on! 
Ei kujuta paljud meist seda aega ilma verivors-
ti särinata ja hapukapsalõhnase kojata. Ega ka 
ilma piparkoogita ja jõulukingita. Sest nii on 
meisse aastasadadega juurdunud ja see elab 
veel jõuliselt meis. 

Loomulikult on moodsad ajad alati toonud  
ka uusi tuuli kommetesse ja tavadesse. Eks 

Jõulud ja näärid

SÜNNID

Deivid Leib             28. novembril
Illimar Pähn               1. detsembril
Enric Lentso                1. detsembril

siis nii mõnigi veendunud vegan jätab seda-
kord verivorsti oma jõulumuinasjutust välja ja 
vohmib näiteks kõrvitsakaraskit sojasoustiga 
süüa. Või siis paadunud lageraie eitaja seab  
metsakuuse asemel toas aujärjele hiina plastik-
plandi, millel kiirelt kõdunevad ökoehted kau-
nistuseks otsas. 

Tähtis, et tehakse seda, mis hinge rõõmustab 
ja vaimule  rahu annab. Ajad loovad kombeid ja 
eks nii peabki olema!

Kallis Otepää valla kogukond! Armsad omad 
ja ka head võõrad! Meil on olnud au seilata 
Teiega selles tähelaevas nr. 2019! Meil on olnud  
edukas ja tegus koosaasta! Valmimas on palju 
uut ning ka ette võetud on palju uut! Palju 
ootab veel ka tegemist. 

Oleme nüüd näinud, et uue valla kogukon-
nad on meie liitumisega kohanenud ja sellest 
ka võitmas! Koostöö on käima läinud ja uued 
mehhanismid töötavad üha ladusamalt! Ehk siis 
piltlikult öeldes, on väiksematest ojadest saanud 
kokku jõgi, mis kannab juba ka pisut suuremaid 
laevu, kui ennemalt. 

On loomulik, et igas edenemises on ka seisa-
kuid ja tõrkeidki. Aga mis tahab edasi minna, 
see seda ka teeb, kui ikka tõega tahta! Meie 
Teiega koos tahame tõesti liikuda edasi oma 
kodukantide parema elukorralduse poole ja ini-
mesekesksema ühisvalla poole! 

Soovime meile kõigile rahuhingelist jõulu- 
aega, lõbusat ja õnnetundeohtrat nääriaega 
ning palju kvaliteetaega ka iseendile! Ja aasta-
lõpp, otse loomulikult, tulgu olnud aasta vääri-
line ja uue aasta kohane!

Austusega vallavalitsuse ja volikogu nimel 
HÄÄD VANA-AASTA LÕPPU ning RAHU-
LIST JÕULUAEGA ja LÕBUSAT NÄÄRI-
AEGA soovides:

vallavanem Kaido tamberG
volikogu esimees jaanus barKala

(katastritunnus 63602:001:1361) vahel asuv reformimata riigimaa.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 449 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
n	 Kinnitati riigihanke „Otepää keskväljaku purskkaevu pro-

jekteerimine ja ehitus“ tulemused. Tunnistati riigihanke „Otepää 

keskväljaku purskkaevu projekteerimine ja ehitus“ hanketingi-

mustele vastavaks OSAÜHING TORMIS DISAIN (registrikood 

11232831) pakkumus. Tunnistati edukaks pakkumuseks OSA-

ÜHING TORMIS DISAIN pakkumus maksumusega 137 182,50 

eurot (sisaldab käibemaksu), kui eeldatud hinnaga esitatud pak-

kumus.
n	 Otsustati korraldada avalik ideekorje konkurss Otepää 

linnamäe edasise kasutuse kohta ettepanekute saamiseks. Kon-

kursiga hõlmatud piirkonnaks on Otepää vallale kuuluvad kin-

nistud Linnamäe (katastritunnus 63602:002:1620), Linnamäe 

org (katastritunnus 55601:004:1870), Linnamäe nõlv (katast-

ritunnus 55601:004:0003) ja Linnamäetagune (katastritunnus 

56701:001:0139). Ettepanekuid piirkonna edasiseks arendamiseks 

tervikuna või osade kaupa saab esitada 22. jaanuarini 2020. a.
n	 Anti otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2020. a OTEPÄÄ 

INVAÜHINGU (registrikood 80051618, asukoht Lipuväljak 13 

Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse liikumispuudega isikute 

abistamise korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 

13 asuva hoone I korruse ruum nr 101, suurusega 21,8 m2.
n	 Kanti hallatavas asutuses Otepää Kultuurikeskused maha 

208 ühikut väikevahendeid, summas 6558 eurot.
n	 Kanti Otepää Muusikakoolis maha 89 ühikut väikevahen-

deid, summas 2447,61 eurot.
n	 Kanti Otepää Raamatukogus maha 103 ühikut väikevahen-

deid, summas 754,16 eurot ja 2033 eksemplari raamatuid, summas 

4863,60 eurot.
n	 Kanti Otepää Lasteaias maha 105 ühikut väikevahendeid, 

summas 4065,21 eurot.
n	 Kanti Keeni Põhikoolis maha 83 ühikut väikevahendeid, 

summas 10 530,71 eurot.
n	 Kanti Puka Koolis maha 8 ühikut väikevahendeid, summas 

1576,44 eurot.
n	 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 232 ühikut väikevahen-

deid, summas 10 536,83 eurot ja 114 eksemplari õpikuid, summas 

799,46 eurot.
n	 Kinnitati 2020. aastaks Otepää valla haridusasutuste õppe-

koha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 

Otepää valla koolis 2442,75 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Otepää 

valla koolieelses lasteasutuses 4787,75 eurot lapse kohta aastas; 

1.3 Otepää Muusikakoolis 2520 eurot õppuri kohta aastas. 1.4 

Puka Kunstikoolis 935 eurot õppuri kohta aastas.
n	 Otsustati suurendada ajavahemikul 1. jaanuar - 31. august 

2020. a Otepää Lasteaia sõimerühma Lepatriinu laste arvu kuni 

16 lapseni.
n	 Otsustati anda Otepää medal Addold Adolf Mossinile.

04.12.2019

n	 Anti Lauküla külas Silva kinnistul asuvale ehitisele (PVC-

hall) kasutusluba.

11.12.2019

n	 Anti Puka alevikus Kooli tn 6 kinnistul asuvale ehitisele

(teenuskeskus) kasutusluba.

AMETLIK INFO

Tähelepanu!

Esmaspäeval, 23.12.2019 on Otepää 
vallavalitsus SULETUD.
Teisipäeval, 31.12.2019 on vallavalitsus 
avatud kella 8.00-12.30. 

Otepää Vallavalitsus korraldab avaliku ideekorje 
konkursi Otepää linnamäe piirkonna edasise 
kasutuse kohta ettepanekute saamiseks.

Konkursiga hõlmatud piirkonnaks on Ote-
pää vallale kuuluvad kinnistud Linnamäe (ka-
tastritunnus 63602:002:1620), Linnamäe org 
(katastritunnus 55601:004:1870), Linnamäe 
nõlv (katastritunnus 55601:004:0003) ja Linna-
mäetagune (katastritunnus 56701:001:0139). 

Ettepanekuid piirkonna edasiseks arenda-
miseks tervikuna või osade kaupa saab esita-
da 22. jaanuarini 2020. a. (Otepää valla Evald 
keskkonna kaudu või aadressil vald@otepaa.ee.

Ideekavandid esitatakse vabas vormis, kuid 
need peavad sisaldama vähemalt järgmisi and-
meid:

1. Idee lühikirjeldus, sealhulgas ajakava ja 

Ideekorje konkurss Otepää linnamäe 
piirkonna kohta

Tulles vastu lemmikloomaomanike 
palvetele ja seoses 
Otepää Keskväljaku 
remondiga ei toimu 

Otepääl vana-aasta õhtu ilutulestikku.

seosed teiste projektide või arendustega.
2. Teostamiseks vajaliku investeeringu li-

gikaudne suurus, projekti elluviijad ja rahas-
tusallikad.

3. Idee sotsiaalmajandusliku kasu kirjeldus.
4. Idee teostamiseks vajalikud eeldused, 

sealhulgas Otepää valla ja osapoolte vajalikud 
tegevused.

Ideekavandile saab lisada failidena lisamaterja-
lid – joonised, pildid, võimalusel eelarve ja muu.

Konkursist osavõtu eest tasu ei maksta. Pa-
remateks tunnistatud ideede autoritega asub 
Otepää Vallavalitsus läbirääkimistesse ideede 
teostamiseks.

Lisainfo: arendusjuht Aado Altmets tel. 5196 
4801.

moniKa otroKova

Krahv Bergi innovatsioonikonkurss

Maaeluministeerium, Otepää Vallavalitsus ja 
MTÜ Eesti Rukki Selts kuulutavad välja avaliku 
konkursi krahv Friedrich Georg Magnus von 
Bergi nimelise innovatsioonipreemia laureaadi 
leidmiseks.

Kandidaadi esitamiseks tuleb saata vabas 
vormis koostatud kirjalik ettepanek e-posti aad-
ressile eestirukkiselts@gmail.com. Ettepanekus 
on vaja kirjeldada innovaatilise lahenduse sisu 

ning anda kandidaadi ja esitaja kontaktandmeid. 
Ettepanekuid kandidaatide kohta saab konkursil 
osalemiseks esitada kuni 15. jaanuarini 2020.

Preemia antakse üle 14. veebruaril 2020 San-
gastes. 

Selle sündmusega tähistatakse krahv Bergi 
175. sünniaastapäeva, talirukkisordi ’Sangaste’ 
aretamise 145. aastapäeva ja Eesti Rukki Seltsi 
20. tegevusaastat.
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Otepää südalinnas peeti sarikapidu

Otepää Vallavalitsuse poolt on Kalevi kommipakk 
jõuludeks kõigile lastele vanuses 0-12, kelle rah-
vastikuregistri järgne elukoht on Otepää vald.

Kommipakid jagatakse lasteaia ja kooli jõulu-
pidudel. Kodused lapsed saavad kommipaki kätte 
Otepää Vallavalitsusest ning Sangaste ja Puka 
teenuskeskustest, kuni 31. jaanuarini 2020.

Täiendav info: vanemlastekaitsespetsialist Kristin 
Leht 512 5745, Lastekaitsespetsialist Ene Tuisk 
5341 9003.

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate jõulu-
mesi ootab eakaid vastavalt elukohale kas Otepää 
Vallavalitsuses, Sangaste Teenuskeskuses ja Puka 

Teenuskeskuses kuni 31. jaanuarini 2020.
Täiendav info: 5199 4123, 766 4827 (sotsiaaltöö- 

spetsialist Kersti Tamm). 
Nõuni piirkonna eakad saavad meepurgid kätte 

Nõuni Kultuurima-
jast (lisainfo: Marika 
Viks 5346 5648.

Kes ei saa mee-
purgile järele tulla, 
palume ühendust 
võtta Otepää Valla-
valitsuse sotsiaaltee-
nistusega.

Jumalateenistused 
Otepää valla kogudustes 

jõuluajal 2019

EELK Otepää Maarja kogudus

Pühal Jõuluõhtul, 24.12 kell 17.00  
Otepää kirikus
Esimesel Jõulupühal 25.12 kell 11.00 
Otepää kirikus
Vana-aasta õhtul 31.12 kell 17.00 
Otepää kirikus

EELK Sangaste Andrease kogudus

Pühal Jõuluõhtul, 24.12 kell 16.00 
Sangaste kirikus, kell 14.00 Laatre kirikus
Esimesel Jõulupühal, 25.12 kell 12.00 
Sangaste kirikus
Teisel Jõulupühal, 26.12 kell 12.00 
Sangaste kirikus
Vana-aasta õhtul 31.12 kell 16.00 
Sangaste kirikus, kell 14.00 Laatre kirikus

EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kogudus

Teisel Jõulupühal, 26.12 kell 10.00 Ilmjär-
ve kirikus. Kell 11.00 toimub Kappermäe 
seltsimajas Teise Jõulupüha hommiku-
kohv, kus jõuludest ja traditsioonidest 
kõneleb preester Andreas Põld.

EEKBKL Otepää Evangeelne Vabakogudus 
Palverändur

Esimesel Jõulupühal, 25.12 kell 16.00 
jõulupidu kõigile.

Laste jõulupakid ja eakate mesi

5. detsembril peeti Otepää Lipuväljakul sarikapidu, 
kuna käimas on Otepää Keskväljaku ja Lipuväljaku 
rekonstrueerimine. Tööd kestavad veel detsembris,
Otepää linnasüda peaks lõplikult valmima järgmise 
aasta kevadeks.

Otepää Vallavalitsus esitas 2018. aasta alguses 
rahastamistaotluse EASile projekti „Otepää lin-
nakeskuse väljaarendamine" elluviimiseks. EAS 
otsustas rahuldada. Projekti kogumaksumus on 1,6 
milj eurot, millest EASi toetus on 1,4 eurot. Otepää 
Vallavalitsuse omafinantseering on 238 852,65 
eurot 2 aasta jooksul. Otepää linnasüdame projekti 
arhitektuuriline lahendus leiti ideekonkursi käigus, 
mille võitis lahendus "Kiirendi", autoriteks Kadarik 
Tüür Arhitektid OÜ. Projekteerimistööd teostas 
ViaVelo Inseneribüroo. Riigihanke tulemusena 
ehitab Otepää südalinna Mapri Ehitus OÜ.

"Kuigi Otepääl oodatakse lund, on ilm meid talve 
tuleku venitamisega hoidnud ja projekt kulgeb 
plaanipäraselt. Koos arhitektuuribürooga Kadarik 
Tüür Arhitektid rajame arhitektuurselt ilusa ja 
linnaelanikele ning külalistele senisest märksa 
rohkem kasutatava linnaväljaku. Mida juba täna 
tasub tähele panna, on Eestis ainulaadne kivipar-
kett, mille vormid on valmistatud Saksamaal,“ ütles 
Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit Jaagant.

„Uus Keskväljak on uueneva Otepää keskne 
sümbol ja oluline lüli valla arenguhüppe hoolauas. 

On ütlemata hea meel, et see meil õnnestus ikkagi 
teostada vaatamata ,,vastutuultele“ siit ja sealt. Iga 
samm edasisuunas tähendab ju paigalseisu lõppu,“ 
lisas Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

Uuendatakse Otepää Keskväljaku ja Otepää 
Lipuväljaku ilmet. Tekib kaks puhkeala – Keskväl-
jakul purskkaevu ümbruses ning Lipuväljaku 
servas. Keskväljakule tulevad uued LED-tänaval-
guspostid, haljastusplatvormid, istepingid ja betoo-
nist mängulauad ning kauaoodatud karuskulptuu-
riga purskkaev. Kasvama on pandud ka statsio-
naarne jõulukuusk. 

Teine kogukonna koosolemise ruum avaneb 
Lipuväljakul – varikatuste juurde tuleb laste män-
guväljak, istumiskohad ja Eesti lipu teemalised 
infostendid. Eesti lipu hällile kohaselt ehib Lipuväl-
jakut juba praegu 30 meetrine lipumast, kus lehvib 
sini-must-valge trikoloor. Lipuväljakule on kavan-
datud ka haljastus, siin hakkavad kasvama pärnad, 
haraline ploomipuu, harilik õunapuu, kirsipuu, val-
lamaja-poolsesse servas kasvab ungari sirel. Ka val-
lamaja ette on planeeritud haljastust.

Parkimine on mõnevõrra muutunud – endise 
teenindusmaja ees olevad parkimiskohti küll enam 
pole, kuid uued parkimiskohad on ehitatud nii 
Keskväljaku kui ka Lipuväljaku äärde. Kokkuvõttes 
pole parkimiskohtade arv vähenenud.

Kuna ehitustööd veel kestavad, siis palume 

jälgida ehitusmärke ja vabandame ebamugavuste 
pärast.

moniKa otroKova

12. detsembril tähistab oma 100. sünnipäeva 
Otepää valla kodanik Addold Adolf Mossin, 
kes elab Rootsis, Täbys. Otepää Vallavalitsus 
omistas juubilarile valla medali.

Otepää medal antakse füüsilisele isikule aus-
tusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. 
Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja 
oksüdeeritud. Otepää medali andmise otsus-
tab vallavalitsus.

Valla medalit ja tänukirja läks Rootsi juubi-
larile üle viima vallakodanik Esmar Naruski.

moniKa otroKova

Pärga käisid maha võtmas Mapri Ehitus 
OÜ projektijuht Martin Kabral (paremal) 
ja Otepää vallavalitsuse arendusjuht Aado 
Altmets. 

6. detsembril kuulutas Maaelu Edendamise 
Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees Raul Ro-
senberg välja aasta konsulendi tiitli omaniku, 
kelleks on MESi nõuandeteenistuse loomakas-
vatuse konsulent Marika Oeselg.

„Marika Oeselg on aktiivne ja abivalmis 
nõustaja ning tunnustatud loomakasvatusval-
dkonna ekspert, kelle nõuandeid väärtustavad 
nii pikaajalise kogemusega kui alustavad loo-
makasvatajad,“ iseloomustas aasta konsulenti 
MESi nõuandeteenistuse juht Leho Verk.

Marika Oeselg tegutseb loomakasvatus-
konsulendina peamiselt Lõuna-Eestis. Lisaks 
konsulenditööle on ta Olustvere Teenindus- 
ja Maamajanduskoolis õpetaja ning viib läbi 
mitmeid loomakasvatusvaldkonna koolitusi.

Marika Oeselg on Vidrike küla elanik.

7. detsembril valis Eesti Mesinike Liit (EML) 
oma sügisesel üldkoosolekul 2019 Aasta me-
silaste sõbraks Eesti Vabariigi presidendi Kersti 
Kaljulaidi ning 2019 Aasta mesinikuks Rein 
Männiste.

"Aasta Mesinik" tiitli saanud Rein Männiste 
on arendanud välja väga heal tasemel mesin-
duskeskuse, kus tehakse erinevaid tegevu-
si, alates inventari valmistamisest, erinevate 
meesegude tootmisest kuni mesinduskursus-
te ja praktiliste õppusteni. Rein Männiste on 
pälvinud tunnustuse pikaajalise ning missioo-
nitundelise tegevuse eest Eesti mesinduse 
arendamisel.

Rein Männiste on Sangaste mesinik.

Eesti Mesinike Liit valis 2019 
Aasta mesilaste sõbra ja 
Aasta mesiniku

Otepää valla kodanik Addold 
Mossin saab 100-aastaseks

Aasta konsulent 2019 on 
Marika Oeselg

Otepää Jäätmejaama 
lahtiolekuajad pühade ajal:

22.-26.12.2019  SULETUD
27.12.2019  AVATUD kell 10.00-16.00
28.12.2019  AVATUD kell 10.00-13.00
31.12.2019  AVATUD kell 10.00-18.00

01.01.2020  SULETUD

Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi Otepää Auko-
daniku nimetusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 
31. detsember 2019.

Avaldused Aukodaniku põhjenduste ja eluloo-
liste andmetega tuleb esitada hiljemalt 31. det-
sembriks 2019 Otepää vallavalitsusele e-posti teel: 
vald@otepaa.ee või postiaadressile: Lipuväljak 13, 
67405, Otepää.

Ootameb kandidaate Otepää 
Aukodaniku nimetusele

Tule Otepää Talveturule 
kauplema!

22. detsembril 2019 koos Talvepealinna avami-
sega toimub traditsiooniline Otepää Talveturg.   
Kõik müüjad on oodatud hea ja paremaga Tal-
veturule kauplema. Teid ootab ees sisukas jõu-
lueelne päev ning kehakinnituseks kuum supp.  

Talveturgu korraldab Otepää Naisselts koos-
töös Otepää Kultuurimajaga. Toetab Otepää 
vallavalitsus.Küsi infot ja registreeri kauplejaks:
5615 3357 Ene Raudsepp.

Pühade mõtisklus

Jõulukuul mõtleme ehk veidi enam oma perest ja 
lähedastest. Nendest, kes olemas ja nendest, kes 
juba läinud. Sõbrad on head ja kolleegid vahvad, 
aga jõuluõhtul tahaks ümber laua istuda just nen-
dega, kellega meid seovad pere- ja veresidemed. 

Ja isegi kui see ilmatuma kaua oodatud jõu-
luõhtu ei kujune ideaalseks, vaid ehk hoopiski tra-
distsiooniliselt mitte-ideaalseks, on ometi sidemed 
ja meie ühised mälestused.

Selle sama jõululaua ümber peame silmitsi seis-
ma ka enda ja lähedaste vigade ja nõrkustega ning 
katsuma endas üles otsida seda alandlikku ja tä-
nulikku poolt. Tänulikkusel ja alandlikkusel ei ole 
midagi pistmist allaheitlikkuse ja orjameelsusega. 
Pigem on tegemist headuse ja võimalusega aren-
eda. Ülimalt oluline on mõista, et oleme kõik vaid 
inimesed, ühed miljardite seas.   

Kõrgil inimesel on lagi ees – pole kuhu pürgida 
ja areneda.  On vaid tujud, mitte tunded.

Tegelikkuses lähtuvad inimeste rõõmud ja mured 
ühest ja samast allikast. Selleks allikaks on suhted.

Meie elu kõige õnnelikumad hetked on suure 
tõenäosusega seotud mõne teise inimese või olen-
diga. Ja just suhete puudumisest lähtuvad ka meie 
suurimad mured, meie südamevalu ja unustus.

Sageli on meie suurima mure keskmeks üksin-
dus. Inimesel ei ole hea üksi olla. Üksindus on 
vahva ja nauditav siis, kui tead, et soovi korral 

saad olla kesk sõpru ja lähedasi.
Haruharva on üksindus inimese enese valik. Ük-

sindus kipub põue hiilima meie ellu aastate lisandu-
des ja tervise hääbudes. Meie tavapärased suhted 
katkevad või muutuvad tundmatuseni. 

Üksindus ei ole kindlasti vaid eakate probleem 
– lihtsalt elukaare lõpusirgel kipuvad paljud meie 
lähikondsed kaduma ja nende asemele jääb haigu-
tav tühjus.

Kõneldakse, et käes ja algamas on üksikute ajas-
tu – jookseme läbi elu suures janus end teostada ja 
jätame loomata suhted ja sidemed. Need suhted, 
mis tegelikult loevad. Need mis jäävad ka pärast 
seda kui töö ja saavutused kõrvale jäävad. Päris 
oma inimesed kellega on koos hea olla, kasvõi 
täiesti tasa ja sõnatult.

Kindlasti teame me kõik kedagi, kes võib sel 
kaunil ja hardal ajal olla päris üksi ning ei tihka 
kuidagi abi ja hingekosutust paluda.

Soovin, et leiaksime endas üles soojuse mida 
ka teistega jagada. Palun teil kõikidel märgata ja 
ulatada abikäsi inimesele kes seda tõesti vajab. 
Sageli on ka paljast heast sõnast ja soojast silma-
vaatest enam kui piisav. 

Teise inimese märkamine ja tema tähtsaks pida-
mine on inimeseks olemise mõõdupuu. 

Kaunist ja hoolimist täis elu!
Kadri sommer
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Otepää Teater tähistas 7. detsemb- 
ril teatri asutaja Kalju Ruuveni 100. 
sünnipäeva.
Teatrimehe ja Otepää esimese aukodaniku 
Kalju Ruuveni kalmule olid teda meenutama 
tulnud hulk teatrisõpru kaugelt ja lähedalt. 
Otepää Teatri juhatuse esimees Ene Prants 
ja kauaaegne Otepää teatrijuht Margus Möll 
meenutasid teatripapat soojustundega.

Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala avaldas oma sõnavõtus austust 
Otepää esimesele aukodanikule, meenutades 
suurmehe tegusid siinsel kultuuripõllul. Oma 
mälestusi jagas sõprusteatri Vihti Harrastus-
teatri juht Marit Peura, kellega koos oli teat-
ripäevale saabunud veel Otepää sõprusvalla 
Vihti vallavalitsuse liige ja kultuurijuht Tommi 
Muhli. Kohal olid ka mitmed Vihti teatri näit-
lejad ja väga paljud Otepää Teatri kauaaegsed 
näitlejad. Otepää surnuaial süüdati lahkunud 
näitlejate kalmudel küünlad.

Õhtu eel avati Otepää Kultuurimajas näitus 
„Papa Kalju 100 ja Otepää Teater“, mille 
seadis üles Otepää Kultuurikeskused loo-
mejuht Merilin Kirbits Otepää teatri arhiivi-
materjalide põhjal. Näitus jääb avatuks maja 
külastajatele kuni 1. maini 2020.

Õhtuks oli pea saalitäis teatrisõpru kogu-
nenud Otepää Kultuurimaja Teatristuudio 
esietendusele. Etendati Hendrik Visnapuu 

Otepää teatripäeval meenutati papa Kaljut

näidendit „Lembit Võidumees“, mida omal 
ajal etendati ka Otepää Linnamäel. Etendu-
se lavastasid Merilin Kirbits ja Ene Prants. 
Otepää koolinoortest koosnev Teatristuudio 
tegutseb Merilini ja Ene käe all alates 2018. 
aasta sügisest ning väga edukalt. Etenduse 
lõppedes avaldas publik oma vaimustust ja 
tänu püsti seistes tugeva aplausiga.

Jätkus meenutuste õhtu, kus rännati tagasi 
papa Kalju teatriaegadesse säilinud filmilõi-

kude ja helisalvestiste abil. Pidulaua aitas 
katta Otepää Lihatööstus Edgar. Papa Kalju 
kuulsad oad tõi lauale tema poeg Riido 
Ruuven.

Teatripäeva korraldasid Otepää Kultuuri-
keskused ja MTÜ Otepää Teater.

valdur sepp
otepää vallavalitsuse kultuurispetsialist

Foto: valju aloel

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg

21. detsembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas Eakate jõululõuna. 
Naudime ansamblite Lõõtsa Väntsutajate ja Perepilli jõulukontserti, 
sööme jõulupraadi.  Jõululõuna tasu 5 eurot, anna enda tulekust 
kindlasti teada +372 5662 6481 Merle. Kui praadi ei soovi, võib kont-
serti kuulata tasuta!

21. detsembril kell 20.00 Talvepidu ansambliga KRUUV. Meeleolukad 
vahepalad, fotonurk ja fotograaf, loterii. Avatud Kohvik/Baar. Broneeri 
laud 5662 6481 Merle. Pilet 10 eurot.

22. detsembril Otepää Kultuurimaja pargis Talvepealinna pidustused. 
11.00-14.00 TALVETURG. Müügil head ja paremat/Loterii/Soe supp. 

Broneeri müügikoht +372 5615 3357 Ene.
12.00 TALVEPEALINNA PIDUSTUSED: kontsert, kus esinevad Otepää valla 

Talvekoor, Esteetika tantsukooli päkapikud, Linetantsijate lumesadu. 
Lisaks jõuluvanade kokkutulek ja Talvepealinna tiitli üleandmine!

11.00-13.00 KUUMADE JOOKIDE FESTIVAL. Leiuta lahe kuum jook ja tule 
osalema. Žürii valib lemmiku. 

11.00 – 15.00 Kultuurimaja fuajees „Lendkala akvaariumikalade päev“. 
Kohal on Saaremaa akvaariumikalade aretaja, paljundaja ja kasvataja 
VELLO VIDEVIK, kellel on aastakümnete pikkune kogemus ja ta on val-
mis vastama kõigile teie küsimustele. Kaasas on palju erinevaid kalu, 
keda on võimalik endale soetada. Kultuurikuuris pesitseb Jõuluvana!

27. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas segakoor EVEKO jõulu-
kontsert. Tasuta.

17. jaanuaril kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis Vaike muusika õhtu 
koos Kärt Antoniga. Tasuta. Avatud kohvik.

22. jaanuaril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas „Koertenäitus“, mitteametlik 
koeranäitus, kus võivad osaleda nii tõukoerad kui ka tõutud koerad. 
Võimalus nendele, kelle lemmikul tõutunnistust ei juhtu olema.
Oma lemmiku saad registreerida: kallaskarita@gmail.com. Lisainfo 
+37258292930 Karita. Sündmus kõigile pealtvaatajatele TASUTA.

25. jaanuaril kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis „VI Talveöölaulupidu“. 
Maagilisel talveööl lauldakse muinasjutulises pargis eesti keelseid 
laule koos solistide Alen Veziko, Allan Kasuk, Margit Tali ja Jorma 
Riivaldiga. saateks Margit Tali Bänd. Sündmus on TASUTA.

31. jaanuaril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas „Kuldse Poisi heategevuslik 
kontsert“. Laval Karijärve keelpilliorkester ja üllatused. Kontserdi tulu 
läheb Kingitud Elu fondi. Piletitulu on annetuse põhine.

Puka Kultuurimaja
Lisainfo +3725274812 Helgi Pung

Veiko Ratas kutsub sind Puka Kultuurimajja seltskonnatantsu algajate 
kursusele. Tundide algus jaanuar 2020, toimub kolmapäeviti. Anna 
enda huvist teada Helgile +3725274812.

31. detsembril kell 24.00 Puka Kultuurimaja pargis ILUTULESTIK, tervita-
me aastat 2020!

11. jaanuaril taidlejate tänuüritus.
15. jaanuril kell 18.00 Puka Kultuurimajas VIDEVIK ehk õhtu tuntud 

inimesega: Pirjo Levandi (laul), Kaido Kodumäe (kitarr). Lugusid 
armastusest, elust ning muusikat Eesti, Argentiina ja Inglise he-
liloojatelt. Pilet 5 eurot. 

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo +372 53008226 Marina Pulver

11. jaanuaril kell 11.00 Sangaste Kultuurimajas Küünlategemise õpituba, 
osalustasu 6 eurot. Töötuba viib läbi Kaabsoo küünlakoda. Kaasa võib 
võtta nõusid, kuhu küünal teha. Registreeri ennast +37253008226 
Marina.

24. jaanuaril kell 20.00 Uue aasta pidu ansambliga “Super Stereo”. Toomas 
Krall ja Renel Sikk esitavad tantsuhitte läbi aegade kuni tänapäevani 
välja, kaasaegses esituses. Kütkestavalt rütmikas tantsumuusika, mis 
särab teie silmades sama tuliselt, kui rütm teie jalgades. Meeleolukad 
vahepalad kõhutantsijatelt Iris Balady. Pilet 5 eurot. Kohal Kairi tordid. 
Laudade broneerimine +37253008226 Marina.

  7. veebruaril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas näitetrupp Poolvillased 
Viljandimaalt H.Wuolijoki näidendiga " Niskamäe naised". Lavastaja 
Leila Säälik. Etendus on kahe vaatuseline, kestab 1h 20 min. Pilet 5 
eurot. Avatud kohvik Kairi Tordid.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo +37253465648 Marika Viks

28. detsembril kell 20.00 Vana-aasta lõpupidu koos Tauri Anniga. Oodata 
on üllatusi! Pilet 8 eurot.

  8. jaanuaril kell 18.00-20.00 Nõuni kultuurimajas “Julgeoleku, koorikul-
tuuri ja Nõuni seosed”. Külas Vilve Maide, tunnustatud dirigent. 
Toimub loeng, ettekanne ja arutelu. Registreerimine on soovituslik: 
https://forms.gle/QgTtFrRpd9CBwhBBA. Koostöös Tartu Ülikooli 
elukestva õppe keskusega toimub kokku 7 loengut. TARTU ÜLIKOOLI 
TÄIENDUSÕPPE TÕEND väljastatakse neile, kes on osalenud kõigil 
loengutel.

KultuuriKalender

Retrobesti juubelifestival saab hoo sisse 2020. 
aasta 26. ja 27. juunil ikka Lõuna-Eestis Püha-
järve ääres. Viiendat korda toimuv ajastufesti-
val pakub sel korral mitmeid erikavasid Eesti 
ja välismaa artistidelt. 

Välisartistidest astuvad ühise erikavaga üles 
Hermes House Band ja Mambo kuningas Lou 
Bega. Staarid kohtusid 2014. aastal telesaa-
tes "Fuerteventura", said suurteks sõpradeks 
ja asusid maailma vallutama kombineerides 
Lou Bega ladina rütmid ja Hermes House 
Bandi peohitid. Nii saab uhkes eriprogrammis 
kuulda selliseid suuri peohitte nagu "Country 
Roads", "Rythm of the Night" ja "Mambo 
No.5". 

Lõuna-Eestisse toob taas uskumatut ener-
giat Saksamaa suurte areenide peaesineja ja 
fantaasiarikaste lavanumbrite autor DJ BoBo. 
Kontserdi jooksul saab kuulda Saksamaa ühe 
müüduima artisti ajatuid hitte nagu näiteks: 
"There Is A Party", "Freedom", "Somebody 
Dance With Me", "Feeling", "Everybody" ja 
laulud uuelt albumilt KaleidoLuna. Otepää-
le saabub ka 1980ndate üks kõige edukamaid 
lauljaid Sandra, kes oma karjääri jooksul 

on müünud üle 30 miljoni albumi. Rohkete 
auhindadega pärjatud artist esitab Retrobes-
til hitte "Maria Magdalena", "Hiroshima", ja 
"Everlasting Love". 

Järgmisel suvel tuleb Retrobestil laienda-
tud koosseisuga lavale ansambel Smilers, kes 
erikavana esitab lugusid oma kõige esimeselt 
viielt albumilt. Kõlavad lood nagu "Lähme 
sõidame", "Läbi elu" ja "Mõistus on kadunud". 
25. juubelit tähistab ajastufestivalil ansam-
bel JAM. Paar aastat tagasi Retrobestiks taas 
kokku tulnud bänd salvestas uued põhjad oma 
hittlugudele ja andis emotsionaalse ning mee-
leoluka kontserdi. Juubelisünnipäeval on JAM 
koosseisus Mihkel Mattisen ja Juss Tamm, 
koos esitatakse hitte nagu "Ootan tuult", "See 
viis", "Tants, mida tantsisime", "Ainus tee", 

"Sinuga koos" ja "Sünnipäevalaul". 
Lisaks astuvad juubelifestivalil lavale ka 

Vennaskond, Anne Veski, Justament, 2 Quick 
Start ja Singer Vinger. Artistide nimekiri pole 
veel täielik ja sünnipäevaüllatusi on oodata 
veelgi. Peale hea muusika on Retrobest tuntud 
mõnusa seltskonna ja meeleolu poolest, mida 
aitavad hoida suurepärased õhtujuhid ning 
lisategevused festivalialal. 

Piletimüük aadressil www.retrobest.ee ja 
Piletilevis ning Ticketeris. Vaid detsembris on 
piletihind alates 27 eurot.

Restrobesti piletid otepäälase kaardiga 
soodsamalt! Soodushinnaga pileteid saab osta 
kuni 2. veebruarini 2020 või kuniks pileteid 
jätkub. Võimalik osta 1 pilet otepäälase kaardi 
kohta. 

Viies Retrobest tuleb välisartistide ja erinumbritega

Otepääl oli külas Kanal 2 „Sööma!“ uudistesaade. Vaata saab 
Otepää-teemalist saadet Kanal 2st 22. detsembril kell 9.30!

Innovaatilises Sööma! uudistesaates saab infot ja teadmisi 
kõigest, mis on seotud toiduga: uued toiduained, köögitarvikud, 
söögikohad, toidukauplused, toiduohutus ja veel paljustki muust 
huvitavast ning vajalikust.

Saade Sööma! on Kanal 2 ja Kanal 11 eetris alates 2019. aasta 
detsembrist ning järelvaadatav Kanal 2 Veebi TV, Eesti Messide 
Youtube, Facebooki ja Instagram TV kanalitel.

Lisainfo: https://www.eestimessid.ee/söömatv

moniKa otroKova

Kanal 2 saatesari „Sööma!“ 
oli Otepääl külas

150 aastat tagasi (20. XII 1869) sündis Otepääl kirjanik, 
ajakirjanik, kooliõpetaja Otto Grossschmidt. Surnud 1941.

Tuntud on tema luuletus " Pühajärv ".

Kuulen sinu laente laksu,
Sala vete kohinat,
Näen su vaikse voode pinnal
Päikse kiiri helkivat.
.............................
...............................
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Eestil on sel talvel au võõrustada tõelist suurvõistlust 
– Euroopa lahtiseid meistrivõistlusi laskesuusatami-
ses. 25.02 – 1.03 Otepääl toimuvatel meistrivõistlus-
tel pakuvad kõigile spordisõpradele tasemel sporti ja 
elamusi nii Eesti kui maailma tipplaskesuusatajad. 

Eesti koondis on tänavust hooaega alustanud silma-
paistvate tulemustega. Regina Oja ja Rene Zahkna 
näitasid suurepärast sõitu paarissegateates, Grete 
Gaim sõitis välja oma karjääri parima tulemuse . Alles 
oma esimest laskesuusahooaega alustanud endine 
murdmaasuusataja Raido Ränkel on kiiresti kohane-
nud ja võistleb juba koos maailma tippudega. Kogu 
Eesti koondise jaoks on Euroopa meistrivõistlused 
märgilise tähtsusega, mistõttu plaanivad kõik Otepääl 
kodupubliku ees starti tulla. Võistlustest võtavad osa 
ka tippsportlased teistest riikidest.

Ettevalmistused juba käivad, näiteks sai Tehvandi 
staadion võistluste jaoks täiesti uue kuue – nii staadio-
nile kui rajale paigaldati oluliselt võimsam valgustus. 
Uuendati ka rolleriraja asfaltkatet ning valmis uus rol-
leriraja lõik kaitseseina tagant laskesuusastaadionile. 
Samuti liigutati tulejoont ja märklaudu kolm meetrit 
Kunimäe poole, viies staadioni stardi- ja finišiala vas-
tavusse Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu IBU 
reeglitega. Lisaks valmis meediatunnel koos abihoo-
nega. „Tehvandi Spordikeskus täitis suurvõistluste eel 
kõik Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu nõuded 

Järgmised laskesuusatamise Euroopa 
meistrid selguvad Otepääl

ning oleme Euroopa meistrivõistluste läbiviimiseks 
igati valmis,” ütles Euroopa meistrivõistluste korral-
duskomitee esimees Aivar Nigol.

Laskesuusatamine muutub maailmas üha populaar-
semaks ja suurvõistlusi jälgivad nii staadionitel koha-
peal kui telepildi vahendusel laiad massid. „Eesmärk 
on esmalt Tehvandil edukalt läbi viia 2020. aasta 
EM, seejärel 2022. aasta MK-etapp, millega püüame 
MK-etappide püsikorraldajate seas kanda kinnitada. 
Kümme aastat tagasi tundus suurvõistluste korralda-
mine kauge unistusena, aga nüüd oleme selleks või-
melised,” lisas Nigol. Parima suurvõistluse elamuse 
saab Otepääl staadionil ja raja ääres omadele kaasa 
elades.

Euroopa lahtiste meistrivõistluste piletid on juba Pile-
tilevist saadaval. 2019. aasta lõpuni kehtib piletitele 
täiendav -15% soodustus!

Võistlus toimub talvisel koolivaheajal, seega saavad 
kõik kuni 19-aastased pealtvaatajad rajal võistlust 
nautida TASUTA. 

Rohkem infot leiab kodulehelt www.otepaa.biathlon.
ee. Tule ela omadele  kaasa ja saa osa tõeliselt suurest 
spordipeost!

Greta Külvet

16. jaanuaril 1960 anti Tartu südalinnas start esi-
mesele Tartu-Kääriku suusamatkale, millega sai 
alguse tänaseks päevaks suusatalve tähtsünd-
muse staatuse saavutanud Tartu Maraton. 5

Väikese initsiatiivgrupi pikast suusamatkast 
sai aastatega tuhandeid spordisõpru kokku toov 
suusamaraton. Tippnumbrid pärinevad aastast 
1986, mil registreerus ligikaudu 12 000 osavõtjat 
üle Nõukogude Liidu.

Tartu Maraton on läbi aastakümnete olnud 
nii Tartu kui ka Eesti maineürituseks ning on 
välja teeninud talvise laulupeo nime, mis kirjel-
dabki kõige paremini selle ürituse õhkkonda. 
Maratonile on oodatud kõik: väiksemad saavad 
suusarõõme nautida ja medalid kaela laupäeval 
Tähtvere spordipargis toimuvatel lastesõitu-
del, Tartu Maratonil aga astuvad ühiselt starti 
tuhanded tippsuusatajad, agarad harjutajad 
ning matkasellid üle maailma.

Tartu Maratoni programmis on lisaks 63 km 
pikkusele distantsile ka 31 km sõit. Nimetatud 
distantsidel saab end proovile panna ka möödu-
nud sajandi suusavarustusele mõeldud klassis 
Tartu Maraton Vintage.

Tartu Maratoni rada algab Tehvandi staadio-
nilt (31 km start on Arulas) ja lõppeb Elva lähis-
tel Tartumaa Tervisespordikeskuses. Seda pee-
takse maailma üheks paremaks klassikasõidu 
maratonirajaks.

Täpselt nädal enne Tartu Maratoni toimuvad 
avatud raja sõidud ja Tartu Teatemaraton, mis 
järgivad põhipäeva trassi. Eelüritustel on või-
malik suusatada ka vabatehnikas. Päev enne 
põhiüritust toimuvad Tartus Tähtvere spordi-
pargis lastele TILLUsõit ja MINImaraton.

Mullu võttis Tartu Maratoni üritustest osa 
üle 7000 inimese. Keskmiselt hea talve korral 
ootavad korraldajad 47. Tartu Maratonile vähe-
malt tuhatkond suusatajat enam.

Info ja registreerimine www.tartumaraton.ee.

Tartu Maraton saab 60-aastaseks

Mõned tähtsamad 
sündmused Tartu Maratoni ajaloost

1960 – Toimus esimest korda, trass Tartust 
Käärikule.

1964 – Tartu Maratoni finišipaigaks sai 
Otepää, kuna Kääriku ei suutnud enam finišee-
rijate hulka vastu võtta.

1967 – Esmakordselt võistlus ka naistele.
1976 – Esmakordselt raja ettevalmistamine 

mootorsaaniga.
1980 – Esmakordselt said kõik osavõtjad star-

dinumbri ja kõikide tulemused kanti protokolli; 
rada pöördus 180 kraadi – Matult Tartusse.

1986 – Maratoni lõpetas rekordarv osavõtjaid 
– 9858 (registreerunuid ligikaudu 12 000). Tartu 
Maraton nimetati Nõukogude Liidu parimaks 
spordiürituseks.

1994 – Tartu Maraton võeti maailma pari-
maid suusamaratone ühendava organisatsiooni 
Worldloppet 13. liikmeks.

1996 – Programmi lisandusid avatud raja 
sõidud.

1997 – Programmi lisandus 33 km pikkune 
distants ja 63 km start toodi Matult Otepääle.

1999–2004 – Worldloppeti peakorter Tartus.
1999 – Tartu Maraton tunnistati Eesti Turis-

mifirmade Liidu poolt Eesti parimaks turis-
miobjektiks.

2010 – Tartu Maraton tunnistati SA Lõu-
na-Eesti Turism parimaks turismiobjektiks.

2012 – Toimus esimene Tartu Teatemaraton
2013 – Püstitati viimase 25 aasta rekord – 

maratonile registreerus üle 11 000 suusataja.
2016 – Worldloppeti peakorter taas Tartus.
2019 – Põhipäeva programmi lisandus möö-

dunud sajandi suusavarustusega Tartu Maraton 
Vintage.

tanel runGi
mtü Klubi tartu maraton 

Maraton 1981.    eesti spordimuuseum
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Otepää valla sündmuste
www.otepaa.ee 

 Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JAANUAR

03.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30. Ansambel Ampullid. Info: www.pyhajarve.
com.

04.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Aimar Pihlak. Info: www.pyhajarve.com.

08.01.2020 Nõuni Kultuurimajas kell 18.00-20.00 
Nõuni Haridusakadeemia loeng - Vilve Maide "Jul-
geoleku, koorikultuuri ja Nõuni seosed". Iga loeng 
koosneb kahest osast:1. Loeng/ettekanne. 2. Arutelu
TASUTA.

08.01.2020 Valgamaa suusasari 1. etapp Tehvandil 
(vabatehnika) start kell 18.00. Võistlus (NM8-NM60), 
matk (ilma ajavõtuta). Osavõtt tasuta. Täpsem info ja 
juhend sarja kohta: www.valgamaasl.ee. Korraldab: 
Karupesa Team.

10.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com

11.-12.01.2020 Väike Munamäe suusakeskus. FIS ENL 
ja Balti karikasarja 2. etapp mäesuusatamises - FIS 
Baltic Cup 2020. Korraldajad: mäesuusaklubi Tartu 
Slaalom, Eesti Suusaliit ja Läti Suusaföderatsioon.

11.-.12.01.2020 Tehvandi spordikeskuses. Eesti noor-
te meistrivõistlused (Sprint ja KL distantsid). Korral-
daja: MTÜ Karupesa Team / Eesti Suusaliit. Lisainfo: 
www.suusaliit.ee.

11.-12.01.2020 Apteekrimäel NKS IV etapp 2019/20. 
Suusahüpped, kahevõistlus. Korraldab: Eesti Suu-
saliit. Lisainfo: www.suusaliit.ee.

11.01.2020 Puka taidlejate tänuüritus.

11.01.2020 kell 11.00 Sangaste Kultuurimajas küünla-
tegemise õpituba, osalustasu 6 eurot. Töötuba viib 
läbi Kaabsoo küünlakoda. Kaasa võib võtta nõusid, 
kuhu küünal teha. Registreeri +37253008226 Marina.

11.01.2020 Tehvandi Spordikeskuses kell 17.00. 6. 
Suusahullude Öömaraton. 18 km ja 36 km klassikat. 
Registreerimine ja juhend: www.suusahullud.ee/
oomaraton-2020/

11.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com.

11.01.2020 Ööklubis Comeback kell 22.00  Smi-
lers - LÄHME SÕIDAME ehk Tulevad nii Pets 
kui Margus ja Priit! Tähelepanu: bänd alustab 
kell 24.00. Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/2721794707832635/

13.01.2020 SA Tehvandi Spordikeskuse koolitus-
ruum. Projekti Tasuta koolitus tööotsijale infotund 
toimub kell 11.00. Vajalik etteregistreerimine ! Kon-
takt 56 62 44 41 või liia.tinno@jmk.ee. Vaata ka meie 
kodulehte www.jmk.ee.

15.01.2020 kell 18.00 Puka Kultuurimajas VIDEVIK 
ehk õhtu tuntud inimesega: Pirjo Levandi (laul), Kai-
do Kodumäe (kitarr). Pilet 5 eurot. 

17.01.2020 kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis 
„Vaike muusika õhtu koos Kärt Antoniga“. Tasuta. 
Avatud kohvik.

17.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Kaido ja Ain. Info: www.pyhajarve.com.

18.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com.

18.01.2020 Ööklubis Comeback kell 22.00. Laval 
heidab sädemeid Eesti kuumim naisartist LIIS 
LEMSALU BÄND. Särtsu lisab sahisevate suusahitti-

DETSEMBER

20.12.2019 Puka saunas kell 15-20 Jõulusaun koos 
piparkookide ja glögiga. TASUTA. Korraldab: MTÜ 
Puka Kogukond. Lisainfo: Anneli Uffert 513 5961.

20.12.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com.

21.12.2019 Tehvandi spordikeskuses kell 10.00 Alexe-
la - Hawaii Express Noortesari murdmaasuusatami-
ses  I etapp. Korraldaja: MTÜ Karupesa Team / Eesti 
Suusaliit. Lisainfo: www.suusaliit.ee.

21.12.2019 Otepää Kultuurimajas kell 12.00 Lõõtsa 
Väntsutajate ja Perepilli imeline jõulukontsert tun-
tud rahvamuusikutelt. Esimest korda teada olevalt 
tehakse jõulumuusikat teppo lõõtsadel. Laval on ka 
uhked akordionid, võrratu laulja ning parim viiuldaja.
Repertuaar väga mitmekülgne. Kontsert on TASUTA.

21.12.2019 Otepää Kultuurimajas kell 12.00. Eakate 
jõululõuna. Naudime ansamblite Lõõtsa Väntsuta-
jate ja Perepilli jõulukontserti, sööme jõulupraadi. 
Osalustasu 5 eurot, anna enda tulekust teada +372 
5662 6481 Merle. Kui praadi ei soovi võib kontserti 
kuulata Tasuta! 

21.12.2019 Otepää Kultuurimajas kell 20.00. Talve-
pidu ansambliga KRUUV. *Meeleolukad vahepalad. 
*Fotonurk ja fotograaf. *Avatud kohvik ja baar. Pilet 
10 eurot. Broneeri laud: +372 5662 6481 Merle. 
Lisainfo: kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg 5662 6481.

21.12.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com

22.12.2019 Otepää Kultuurimaja pargis Talvepea-
linna pidustused. Otepää saab talvepealinnaks 23. 
korda!

11.00-14.00 TALVETURG. Müügil head ja paremat/
Loterii/Soe supp. Broneeri müügikoht +372 5615 
3357 Ene

12.00 TALVEPEALINNA PIDUSTUSED: kontsert, 
kus esinevad Otepää valla Talvekoor, Esteetika tant-
sukooli päkapikud, Linetantsijate lumesadu. Lisaks 
jõuluvanade kokkutulek ja Talvepealinna tiitli üleand-
mine!

11.00-13.00 KUUMADE JOOKIDE FESTIVAL. Leiuta 
lahe kuum jook ja tule osalema. Žürii valib lemmiku. 
Kultuurikuuris pesitseb Jõuluvana!
Lisainfo: kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja 
Merle Soonberg 5662 6481

24.12.2019 EELK Sangaste Andrease kirikus kell 16.00
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus. Laatre kirikus kell 
14.00.

24.12.2019 EELK Otepää Maarja kirikus kell 17.00
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus.

25.12.2019 EELK Otepää Maarja kirikus kell 11.00
Esimese Jõulupüha jumalateenistus.

25.12.2019 EELK Sangaste Andrease kirikus kell 12.00
Esimese Jõulupüha jumalateenistus.

25.12.2019 Eesti EKBK Liidu Otepää Evangeelne Va-
bakogudus Palverändur kell 16.00. Esimesel Jõulu-
pühal jõulupidu kõigile soovijatele.

25.12.2019 Ööklibis Comeback kell 22.00. Jõulu-
ro(og)ck: laval on Shanon PÕHJAMAINE ÖÖ ehk 
Tähtede peal, mööda linnuteed! Tähelepanu: bänd 
alustab kell 24.00. Lisainfo: https://www.facebook.
com/events/400563817323455/

26.12.2019 Pekist Priiks Tartu matk toimub vah-
vatel Lõuna-Eesti radadel Otepäält Tartusse. (kell 
7.30-18.00). Teekond kokku ca 42 km. Stardimaks 23 
eurot, sisaldab, transporti, kottide transporti, sauna 

Tamme staadioni spordihoones, supipoissi rajal, jooki 
ja piirakaid. REGISTREERIMA: https://www.sportos.
eu/ee/et/pekist-priiks-tartu-2019/

26.12.2019 EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kogudus 
kell 10.00 Teise Jõulupüha teenistus. Kell 11.00 toi-
mub Kappermäe seltsimajas Teise Jõulupüha hom-
mikukohv, kus jõuludest ja traditsioonidest kõneleb 
preester Andreas Põld.

26.12.2019 EELK Sangaste Andrease kirikus kell 12.00
Teise Jõulupüha jumalateenistus.

27.-28.12.2019 Otepääl Eesti meistrivõistlused laske-
suusatamises 2019-20 I etapp.

27.12.2019 Otepää Kultuurimajas kell 19.00. Segakoor 
EVEKO jõulukontsert. Lisainfo: kultuurimaja peren-
aine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg 5662 6481 
Tasuta.

27.12.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30. Ansambel Privil. Info: www.pyhajarve.com.

28.12.2019 Tehvandil Eesti Meistrivõistlused murd-
maasuusatamises 5/10 F 2019 (FIS võistlus). Korral-
daja: MTÜ Karupesa Team / Eesti Suusaliit. Lisainfo: 
www.suusaliit.ee.

28.12.2019 Nõuni Kultuurimajas kell 20.00. Vana-aas-
ta lõpupidu koos Tauri Anniga. Oodata on üllatusi! 
Pilet 8 eurot. Lisainfo: Marika Viks 5346 5648.

28.12.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com.

31.12.2019 Aastavahetuspakett Pühajärve Spa&Puh-
kekeskuses. Majutus, spa kasutamine, jpm. Pidulik 
buffeeõhtusöök pokaali veiniga, elav muusika (Härra 
Kuu), tantsijad, õhtujuht Lauri Drubinš. Aastavahe-
tus pokaali vahuveini ning ilutulestikuga. Vaata lisa: 
www.pyhajarve.com.

31.12.2019 EELK Sangaste Andrease kirikus kell 16.00
Vana-aasta õhtu jumalateenistus. Laatre kirikus kell 
14.00.

31.12.2019 Sangastes kell 13.00. Aastavahetuse 
safari Sangaste imemetsades. Aastavahetuse sa-
farile on oodatud kõik need, kes usuvad imedesse 
uusaastaööl. Külalisi ootab kuuse otsimine lumises 
imedemetsas ja metsloomade toitmine, jõuluvana 
külastus ja kingituste lunastamine, salapärane San-
gaste loss ja kummitused, kuum maasaun ja karastav 
suplus lumes, pidulik õhtusöök Sangaste Rukkiküla 
hõrgutistega, kangemad ja lahjemad joogid, võimas 
ilutulestik aastavahetusel, öine kelgutamine, uusaas-
tapidu hommikuni. Lisainfo: https://www.facebook.
com/events/595832577856340/

31.12.2019 EELK Otepää Maarja kirikus kell 17.00
Vana-aasta õhtu jumalateenistus.

31.12.2019 AASTAVAHETUSE LÕBUS JA MEELE- 
OLUKAS PIDU KUUTSEMÄEL 31.12.19! Lõbus ja vah-
va aastavahetuse tähistamine saab toimuma taas 31. 
detsembril vabariigi populaarseimas suusakuurortis 
– Kuutsemäel! Saab suusatada valgustatud lumistelt 
nõlvadelt otse uude aastasse! See on pidu, kus kihi-
sev vahuveini voolab ning rikkalik buffeelaud on loo-
kas nagu aastavahetuse peole kohane peab olema. 
Kuutsemäe kokad katavad buffetlaua maitsvate hõr-
gutavate ning baarmenid segavad maitsvaid kokteile.

31.12.2019 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Aimar Pihlak. Info: www.pyhajarve.com.

31.12.2019  kell 24.00 Puka Kultuurimaja pargis 
ILUTULESTIK, tervitame aastat 2020!

 VEEBRUAR

01.-02.02.2020 Tehvandi spordikeskuses Eesti 
meistrivõistlused (sprint ja KL distantsid). Korralda-
ja: MTÜ Karupesa Team / Eesti Suusaliit. Lisainfo: 
www.suusaliit.ee.

01.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com.

02.02.2020 Puka kogukonna köögis kell 9.00 Tervise-
sari "Tervis tuleb aedviljadest" - sibula päev. Koolitaja: 
Iina Kalbri. Osaluspanus: 5 eurot. Eelregistreerimine: 
tel. 513 5961. Toetab: Valgamaa Omavalitsuste Liit.

05.02.2020 Tehvandil Valgamaa suusasari 3. etapp 
(vabatehnika) start kell 18.00. Võistlus (NM8-NM60), 
matk (ilma ajavõtuta). Osavõtt tasuta. Kokkuvõttes 
parimatele auhinnad. Täpsem info ja juhend sarja 
kohta: www.valgamaasl.ee. Korraldab: Karupesa 
Team.

dega DJ VAIDO PANNEL. Tähelepanu!: Bänd alustab 
kell 24:00! Soovitame!: Kirjuta šveitserile ja reservee-
ri laud! / info@comeback.ee
Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/399628474319971/

19.01.2020 Puka kogukonna köögis kell 9.00. Tervise-
sari "Tervis tuleb aedviljadest" - kapsa päev.  Kooli-
taja: Iina Kalbri. Osaluspanus: 5 eurot. Eelregistreeri-
mine: tel. 513 5961. Toetab: Valgamaa Omavalitsuste 
Liit.

19.01.2020 kell 13.00 Kuutsemäel FIS WORLD SNOW 
DAY - RAHVUSVAHELINE MÄESPORDI TUTVUS-
TAMISE PÄEV! Ainult sellel päeval TASUTA tutvus-
tavad algõppe tunnid, suusa- ja lumelauaspordiga 
saavad tutvust teha eelkõige algajad. Registreerimi-
se info 6.01.2020. Lisainfo: https://www.facebook.
com/events/392011328351455/

22.01.2020 kell 18.00 Otepää Kultuurimajas „Koerte-
näitus“, mitteametlik koeranäitus, kus võivad osale-
da nii tõukoerad kui ka tõutud koerad. Oma lemmiku 
saad registreerida: kallaskarita@gmail.com. Lisainfo 
+37258292930 Karita. Pealtvaatajatele TASUTA.

22.01.2020 Tehvandil Valgamaa suusasari 2. etapp 
(klassika) start kell 18.00. Võistlus (NM8-NM60), 
matk (ilma ajavõtuta). Osavõtt tasuta. Täpsem info ja 
juhend sarja kohta: www.valgamaasl.ee. Korraldab: 
Karupesa Team.

24.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30. Ansambel Privil. Info: www.pyhajarve.com.

24.01.2020 kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas Uue 
aasta pidu ansambliga “Super Stereo”. Toomas 
Krall ja Renel Sikk esitavad tantsuhitte läbi aegade. 
Meeleolukad vahepalad kõhutantsijatelt Iris Balady. 
Pilet 5 eurot. Kohal Kairi tordid. Laudade broneerimi-
ne +37253008226 Marina.

25.01.2020 kell 20.00 Otepää Kultuurimaja pargis 
„VI Talveöölaulupidu“. Maagilisel talveööl lauldakse 
muinasjutulises pargis eesti keelseid laule koos so-
listide Alen Veziko, Allan Kasuk, Margit Tali ja Jorma 
Riivaldiga. saateks Margit Tali Bänd. TASUTA.

25.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com.

31.01.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Aimar Pihlak. Info: www.pyhajarve.com.  

31.01.2020 kell 18.00 Otepää Kultuurimajas „Kuldse 
Poisi heategevuslik kontsert“. Laval Karijärve keel-
pilliorkester ja üllatused. Kontserdi tulu läheb Kingi-
tud Elu fondi. Piletitulu on annetuse põhine.
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www.otepaa.ee 

07.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Ansambel Ampullid. Info: www.pyhajarve.
com.

07.02.2020 kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas näite- 
trupp Poolvillased Viljandimaalt H.Wuolijoki näi-
dendiga "Niskamäe naised". Lavastaja: Leila Säälik. 
Etendus on kahe vaatuseline, kestab 1h 20 min. Pilet 
5 eurot. Avatud kohvik Kairi Tordid.

07.-09.02.2020 Otepääl. Kahevõistluse maailmaka-
rikasari meestele, kahevõistluse naiste kontinen-
taalkarikasarja etapp.

Reedel, 7.02. kell 11.00 ja 14.00 eelvõistlused 
Tehvandi HS97 (pealtvaatajatele tasuta). Kell 18.00 
avatseremoonia.

Laupäeval, 8.02. Tehvandi HS97 kell 10.00 hüpped 
– mehed ind., kell 12.00 hüpped – naised ind.
Tehvandi staadionil kell 13.45 suusatamine 10 km  – 
mehed, kell 14.30 suusatamine 5 km  – naised.

Pühapäeval, 9.02. Tehvandi HS97 kell 9.15 hüpped 
– naised ind., kell 11.00  hüpped -  mehed ind.
Tehvandi staadionil kell 13.30 suusatamine 5 km – 
naised, kell 14.15 suusatamine 10 km  – mehed.

08.02.2020 Otepää vallas A1M Motorsport Otepää 
Rahvasprint 2020. Lisaks rahvasportlastele on 
stardis ralliautod ja krosskardid. Pealtvaatajatele 
tasuta! Võistlussõitudega alustatakse 10:00! Täp-
sem info raja ja ajakava kohta ilmub üks nädal enne 
võistlust. Võistlustele saab registreeruda alates 
15.01.2020 interneti aadressil: www.autosport.ee/
rallyreg. Jälgi meid FB-s: https://www.facebook.
com/events/2607088266050403/

08.02.2020 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Meele-
lahutuslik BINGO. Kell 19.00 avatakse uksed, kell 
20.00 hakkab Bingo. Sissepääs 6 eurot sisaldab 3 
esimese mängu piletit ning suupisteid.Broneeri laud 
56626481 Merle või kultuurikeskused@otepaa.ee.

08.02.2020 Juubeliüritus "5. Pühajärve matkamara-
ton tõukekelkudel". Start ja finiš on Pühajärve su-
pelrannas.  Kell 10.00 ühisstart poodiumikohtadele 
ja rahvamatkajaile. 12.00 ühisstart rahvamatkajaile 
(ajavõtuta). 14.00 ühisstart rahvamatkajaile (ajavõ-
tuta). Lisainfo: Imre Arro, 527 2701, imre@loodustu-
rism.ee, www.loodusturism.ee.

08.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Lavassaare Trio. Info: www.pyhajarve.com.

08.02.2020 Ööklubis Comeback kell 22.00 
Traffic. Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/960387044360573/

09.02.2020 Otepää - Arula - Palu - Elva. Avatud Rada 
ja Teatemaraton. Kell 9.00  63 km ja 8. Tartu Tea-
temaratoni start Otepääl Tehvandi Spordikeskuse 
staadionil. Kell 11.00  31 km start Arula teeristis, kell 
12.00  16 km start Palult.

11.02.2020 kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Kures-
saare Linnateatri lasteetendus „NAKSITRALLID“. 
Etendus on ühes vaatuses, ca 45 minutit, sihtrühm 
alates 5. eluaastast. Pilet 9 eurot / sülepilet 4 eurot / 
suurperede kaardiga -25%, piletid müügil Piletimaa-
ilmas, Otepää Turismiinfos ja Otepää Kultuurimajas. 
Lisainfo ning piletite broneerimine  +372 5662 6481 
Merle või merle.soonberg@otepaa.ee.

13.02.2020 kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas sõb-
rapäeva kontsert lauluansambliga MALK ehk me 
armastame laulda koos. Malk on acapella lauluan-
sambel, mis on kokku tulnud aastal 2016 sooviga 
lihtsalt laulda koos. Koosseisu kuuluvad: Ave Kruus-
maa, Ain Kruusmaa, Jaan Ilisson, Katrin Karus, Kuno 
Oja, Lembi Oja, Lii Peterson, Marko Punnar. Tasuta!

14.02.2020 kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis 
vaikse muusika õhtu koos Lee Johanna ja Joosep 
Sauliga. Tasuta. Avatud kohvik!

kalender 19. dets. – 31. märts

14.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com.

15.02.2020 Otepääl Euroopa XI SAUNAMARATON.

15.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Aimar Pihlak. Info: www.pyhajarve.com.

15.02.2020 Ööklubis Comeback kell 22.00 NII KUUM 
ON TUNNE ehk Kas tuled kui saad? Laval tõelise 
megashowga üks ja ainus 2 QUICK START. Mustad 
kleidid loevad üle ja kingitusi jagavad VDJ ARNO 
KUKK & DJ ROBERT PIHELGAS. Tähelepanu!: Bänd 
alustab südaöösel. Soovitame!: Kirjuta šveitserile ja 
reserveeri laud! / info@comeback.ee. Lisainfo: htt-
ps://www.facebook.com/events/446978072684824/

16.02.2020 Otepää - Arula - Palu - Elva. 47. Tartu 
Maraton. Kell 9.00  Otepääl Tehvandi Spordikeskuse 
staadionil  63 km start. Kell 12.30 Arula teeristis 31 
km start.

19.02.2020 Tehvandil Valgamaa suusasari 4. etapp 
(klassika) start kell 18.00. Võistlus (NM8-NM60), 
matk (ilma ajavõtuta). Osavõtt tasuta. Täpsem info ja 
juhend: www.valgamaasl.ee. Korraldab: Karupesa 
Team.

20.02.2020 Otepää Kultuurimajas kell 19.00 Kalle 
Sepp ja Mikk Tammepõld.  Ühiselt antakse 11 kau-
nist kontserti erinevais Eesti paigus ja esitatakse nii 
omaloomingut kui ka teiste artistide tuntud palasid. 
Pileti hind eelmüügist on 12 eurot, kontserdi päeval 
ning kohapeal 15 eurot.

21.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com.

21.02.2020 Sangaste Kultuurimajas Eesti Vabariigi 
102. aastapäeva kontsert.

22.02.2020 kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Eesti 
Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulik 
kontsert. Otepää vallavolikogu esimehe Jaanus 
Barkala ja vallavanema Kaido Tambergi vastuvõtt. 

22.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Ansambel Ampullid. Info: www.pyhajarve.
com.

22.02.2020 Ööklubis Comeback kell 22.00 Ter-
minaator. Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/784741295272327/

26.02.-01.03.2020 Tehvandi staadionil IBU Euroopa 
lahtised meistrivõistlused laskesuusatamises.

Kolmapäeval, 26.02. kell 15.45 meeste 20 km indi-
vidual, kell 19.15 naiste 15 km individuaalsõit.

Neljapäeval, 27.02. kell 16.00 segapaaris teatesõit. 
kell 19.00 segateatesõit.

Laupäeval, 29.02. kell 11.30 meeste 10 km sprint, 
kell 14.30 naiste 7,5 km sprint.

Pühapäeval, 1.03. kell 11.30 meeste 12,5 km jälitus-
sõit, kell 13.30 naiste 10 km jälitussõit.
Korraldaja: Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon.

28.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Ansambel Nööp. Info: www.pyhajarve.com.

29.02.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Aimar Pihlak. Info: www.pyhajarve.com.

MÄRTS

26.02.-01.03.2020 Tehvandi staadionil IBU Euroopa 
lahtised meistrivõistlused laskesuusatamises.

Pühapäeval, 1.03. kell 11.30 meeste 12,5 km jälitus-
sõit, kell 13.30 naiste 10 km jälitussõit.

06.-08.03.2020 Otepääl ja Käärikul Eesti Ettevõtete 
Talimängud 2020.

06.03.2020 kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis 
vaikse muusika õhtu koos Margit Taliga. Tasuta. 
Avatud kohvik.

06.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Aimar Pihlak. Info: www.pyhajarve.com.

06.03.2020 Ööklubis Comeback kell 23.00 TALVI-
NE NÄDALALÕPP ehk Täna rokin väljas! Laval 
lustib Eesti elegantseim meesartist ja miljonite 
lemmik KOIT TOOME koos bändiga. Eriti särtsaka 
tantsumuusikavaliku paiskab tantsupõrandale DJ 
ERLEND AAV. Lisainfo: https://www.facebook.com/
events/657242281465044/

07.03.2020 Sangaste Kultuurimajas tantsuõhtu. Esi-
neb Raen Väikene.

07.03.2020 kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Mee-
lelahutuslik MÄLUMÄNG. Laudkondade vaheline 
mälumäng, kuhu kuulub 6-10 liiget. Ühe inimese 
pilet 6 eurot. Laual suupisted ning esimene märjuke. 
Parimale laudkonnale motivatsioonipakett. Uksed 
avame 19:00, mälumäng algab 20:00. Eelregistreeri 
laudkond kultuurikeskused@otepaa.ee või helista 
+37256626481 Merle. Avatud kohvik!

07.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Ansambel Privil. Info: www.pyhajarve.com.

07.03.2020 Ööklubis Comeback kell 23.00 LUMI & 
NAISED ehk Kaunite kokkutulek! Südamed paneb 
põksuma naistelemmik STEFAN koos bändiga. Särt-
su ja hoogu lisab DJ RAIGO BRAUER. Lisainfo: htt-
ps://www.facebook.com/events/402897063756848/

08.03.2020 Munamäe sportnõlval Alexela noorte 
alpisarja V etapp/ Eesti noorte meistrivõistluseds 
slaalomis. Lisainfo: www.suusaliit.ee.

13.-15.03.2020 Tehvandi Spordikeskuses Skandi-
naavia karikas (miniturniir). Murdmaasuusatamine. 

Korraldaja: MTÜ Karupesa Team / Eesti Suusaliit. 
Lisainfo: www.suusaliit.ee.

13.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Ansambel Kruiis. Info: www.pyhajarve.com.

14.03.2020 Sangaste Kultuurimajas Otepää valla 
laululaps 2020.

14.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com.

14.03.2020 Ööklubis Comeback kell 22.00 Eesti 
vanim klubi kutsub sünnipäevapeole! SUPERSÜN-
NIPÄEV ehk 26 AASTAT PÖÖRAST PIDU! Tähti 
täis öö lööb särama ja meeletusteks annab põhjuse 
KARL-ERIK TAUKAR BAND. Eriti särtsaka tantsu-
muusikavaliku läbi aastate teevad DJ-d ARNO KUKK 
& VAIDO PANNEL. Lisainfo: https://www.facebook.
com/events/2686829631338275/

15.03.2020 Apteekrimäel noorte karikasarja IX 
etapp 2019/20. Suusahüpped, kahevõistlus. Korral-
dab: Eesti Suusaliit. Lisainfo: www.suusaliit.ee.

20.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Ansambel Ampullid. Info: www.pyhajarve.
com.

21.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Aimar Pihlak. Info: www.pyhajarve.com.

27.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Ansambel Nööp. Info: www.pyhajarve.com.

28.03.2020 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 
20.30 Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com.

29.03.2020  Otepääl laskesuusatamise Eesti 
meistrivõistlused ja Värska Originaal noortesarja 
IV etapp. Ühisstart (supersprint).
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Veeda aastavahetus 
Pühajärve Spa &  
Puhkekeskuses!
Restoranis rikkalik buffeeõhtusöök 
pokaali veiniga, elav muusika  
Härra Kuult, Duende tantsijad,  
õhtujuht Lauri Drubinš, südaööl 
ilutulestik ja pokaal vahuveini
Peo algus kl 19

Pubis salatibuffee, elav muusika  
Aimar Pihlakult, südaööl ilutulestik  
ja pokaal vahuveini
Peo algus kl 19

Vajalik on laudade broneerimine tel 766 5500  
või sales@pjpk.ee!

78€
Hind ühele 
inimesele

37€
Hind ühele 
inimesele

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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Koolieelse ettevalmistuse 
rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2020. a sügisel 
kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää Güm-
naasiumis jaanuaris 2020.

Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste 
laekumise järjekorras tähtajaks koolile laekunud 
avalduste alusel.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 
9. jaanuar 2020 kell 15.00.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@nuus-
taku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli 
kantselei lahtioleku- aegadel kantseleisse.

Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel 
(valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/ blanketid/
avaldus eelkooli vastuvõtmiseks“).

Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning 
õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust aval-
duses märgitud kontaktide kaudu.

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on 
Tiie Jaaniste.

1. september oli tänavu Puka kooli ajaloos mär-
gilise tähtsusega, Puka Keskkoolist sai jälle põhi-
kool ja kooliga ühines sel kevadel just 55-aastaseks 
saanud Puka lasteaed, alustasime koos tegutse-
mist ühise nime all Puka Kool. 

Nagu iga ühinemisega, nii ka siin tuli teha 
mitmeid töökorralduslike ja isikkoosseisulisi muu-
datusi, lisaks püüda mahutada kahe maja tegemi-
sed ühte kalendrisse. Selle õppeaasta üheks ees-
märgikski sai seatud kooli ja lasteaia koostöö suu-
rendamine ja ühiste traditsioonide loomine. Eks 
iga uus asi vajab aega settimiseks ja arenemiseks. 
Veel üheks suuremaks väljakutseks on kooliosa 
kolimine vanast ajaloolisest majast uuemasse koo-
limajja kokku, hõivates ka osa senisest perearsti-
keskusest. Detsembri alguses sulgeme vana koo-
limaja ukse.

Kool alustas septembris 83 õpilasega, lasteaias 
on 26 last. Oleme arvuliselt Otepää valla kõige 
väiksemad, see annabki meile aga võimaluse üks-
teist paremini märgata ja teineteisele vajadusel 
toeks olla. Tänaseks on esimene trimester juba 
koolis käidud ja lisaks usinale õppimisele ette 
võetud ka mitmeid kooli- ja klassiväliseid tegemi-
si. Oleme võõrustanud huvitavaid külalisi, kes on 

meie koolitunde rikastanud või meid millegi põne-
vaga kokku viinud. Nii said 5.-8. klassi tüdrukud 
Maaeluministeeriumi projekti „Peakokad koolis“ 
raames osa Siilisahvri peakoka Reimo Hannilo 
kokandustunnist, koolilapsed koos isadega tut-
vusid Rakvere Politseimuuseumi korraldatud 
töötoas politseitöö argipäevaga, mis jääb korrali-
kule kodanikule ehk enamasti varjatuks ja pidasid 
maha ka näidistänavarahutuse lahingu, lasteaia- 
lapsed käisid koos isadega Võrtsjärve Limno-
loogiakeskuses kalu uurimas, lastevanematele ja 
koolitöötajatele käis oma lugu jutustamas kirjanik 
Sass Henno. 

Kõik koos olime aktiivselt tegutsemas üle-ees-
tilisel „Maal elamise päeval“, lapsed esinesid 
väikese kontserdiga ja toimus kooli traditsioonili-
ne mardilaat, sedakorda õues, nii said ka alevi ela-
nikud meie laadalt head ja paremat soetada. Koo-
liajalehe toimetus oli selleks puhuks valmis saanud 
õppeaasta esimese ajalehenumbri „Puka Tuuled“. 
Esmakordselt tähistasime koos Otepää muusika-
kooliga 1. oktoobril rahvusvahelist muusikapäe-
va, muusikakooli õpilased rõõmustasid meid väga 
meeleoluka kontserdiga. Taas on ka keskkonnaha-
riduskeskus läbi aasta meie õppetööd toetamas ja 

Puka kooli toimetusi

Maapiirkondades on vajadus kaa-
saegse ja kvaliteetse internetiühen-
duse järele väga suur ja mõistes seda 
probleemi kutsus Eesti Andmeside-
võrgu AS 2019 aastal ellu projekti 
Internet Koju, mille raames sooovi-
takse viia valguskaabliühendus või-
malikult paljude Lõuna-Eesti elani-
keni.

Kvaliteetne valguskaabliühendus 
ei tohiks olla vaid suuremates linna-
des elavate inimeste privilleg vaid 
kõigil peaks olema võrdne õigus 
saada oma koju või töökohta kaa-
sagne internetiühendus ning maa-
elavatel inimestel ei tuleks leppida 
4G-ühendusega, mis pole mõeldud 
püsiühenduseks.

Eesti Andmesidevõrgu AS on 
võrguettevõte, mille on ellu kutsu-
nud kohalike omavalitsuste ühendus 
Eesti Andmesidevõrk. Meie eesmär-
giks on parandada kiire ja stabiilse 
interneti kättesaadavust Lõuna-Eesti 
elanikele ning asutustele, mis vastab 
kaasaegse infoühiskonna ootustele.

Tänaseks on Eesti Andmeside-
võrk kinnitanud eelplaneeringu ning 
esimese arenguetapi piirkonnad, 
kuhu rajatakse kaasaegne valguskaa-
bli ühendus. Sellega seoses on palju-
del nüüd viimane võimalus projek-
tiga liitumiseks, et saada kaasaegne 
ja kvaliteetne valguskaabliühendus 
endale koju või töökohta ning seda 
koos mitme erineva sideoperaatori 
teenustevalikuga.

Internet Koju projektiga liitujate-
le on valguskaabliühendusi väljae-
hitatud juba Kastre ja Kanepi vallas 
ning Elva linnas tehakse põhivõrgust 
liitumisväljavõtteid liitujate ühenda-
miseks.

Otepää linn ja Otepää valla mõned 
piirkonnad on samuti kinnitatud 
arenduspiirkondadeks ja hetkel 
on koostamisel ehituse eelprojekt, 
millega luuakse põhivõrgust liitumis-
väljavõtteid. Esimese arenguetapi 
piirkondadega saab tutvuta kodu-
lehel www.internetkoju.ee  ja seal 

Otepää linna elanikud saavad kvali-
teetse ja kaasaegse internetiühenduse

on võimalik kohe ka liitumisleping 
sõlmida. Peale ehituse eelprojekti 
valmimist Internet Koju projektiga 
enam Otepää linnas ja vallas kinna-
tud piirkondades liituda ei saa, sest 
liitumisaadressidega tuleb arvesta-
da juba eelprojektis võrgu väljavõ-
tete tegemisel. Hilisem liitumine on 
võimalik vaid erilahendusena, mille 
puhul liitumistasu suurus on vahemi-
kus 2000-8000 eurot sõltuvalt konk-
reetsest liitumisaadressist.

Paljud piirkonnad Otepää vallas 
on veel ka arenduspiirkondadeks 
kinnitamata, kuna piirkonna baas-
võrk on puudulik. Täitmata on riiklik 
eesmärk, mis näeb ette, et baasvõrk 
tuuakse riikliku tellimuse alusel 1,5 
km kaugusele elanikest. Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeerium 
on aga asunud seisukohale, et baas-
võrgu arendamine hajaasustustes 
ei ole otstarbekas ning hajaasustu-
se elanikele valguskaabli ühenduse 
rajamine ei ole vajalik. Loodame, et 
see seisukoht tulevikus muutub ning 
riigipoolselt nähakse ka hajaasustus-
te olulisust kaasaegsete internetiü-
henduste rajamiseks.

Internet Koju projekti peamiseks 
eeliseks on, et rajatakse konkreet-
sest sideoperaatorist sõltumatu kaa-
saegne valguskaabliühendus, mis on 
liituja kinnisvarale tulevikuväärtus 
tagades elu- või töökohas kvaliteet-
se sideoperaatorite teenusevalikuga. 
Liitujal on seega alati võimalik valida 
endale kõige sobilikum ja ka soodam 
teenusepakkuja.

Internet Koju projektiga saab 
liituda kodulehel www.internetkoju.
ee sõlmides liitumislepingu.

Ehituse eelprojekt peaks valmima 
jaanuari lõpuks ja jaanuari lõpuni 
saab ka liituda. Infot saab nii meie 
kodulehelt, kui meie kliendito-
elt telefonil 6 225 237 igapäev kell 
11-15ni ja küsimiste puhul võib ka 
kirjutada internetkoju@eestiandme-
side.ee.  Hanna Kaplan

eesti andmesidevõrgu as

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

Otikesed rändasid teisel advendi-
hommikul ringi ja otsisid maad, kus 
on kõige paremad jõulud. 

Reisiti Mehhikosse, kus kestavad 
lõbusate laulude ja tantsudega jõu-
lud lausa terve kuu. Need on ju küll 
toredad jõulud? Kui aga külalised 
Mehhikost meie lastele toredat tant-
su õpetasid, selgus, et see on meie 
laste jaoks liialt lärmakas. 

Seejärel reisiti Havaile, kus tuuak-
se jõulupuu kohale laevaga ja jõu-
luvana ise tuleb… surfilauaga! Kõik 
on ju jõuludeks olemas? Ent siiski: 
kui külla tulid Havai lapsed ja hakka-
sid havaikeelset jõululuuletust õpe-
tama, osutus see meie laste jaoks 
liiga keeruliseks. 

Reisiti ka veel Indiasse – seal joo-

väiksemad klassid on saanud juba KIK projektiga 
toetatud töötubadest osa võtta. Suurematel seisa-
vad veel erinevad õpetlikud käigud ees.

Lisaks kodumaistele tegemistele oleme sel 
õppeaastal osalised kahes rahvusvahelises pro-
jektis. Ühe õppeaasta kestev NordPlus Junior 
projekt „Kalade tähtsus meie elus“ koostöös kahe 
Läti kooliga on juba õpilasvahetuse näol hoogsalt 
käima läinud. Teine, kaks aastat kestev Erasmus+ 
projekt „Suhtlemine on kunst“ Poola kooli juh-
timisel ning koostöös Läti, Rumeenia ja kahe 
Türgi kooliga on saanud avalöögi projekti läbivii-
jate kohtumisega Poolas. Edasi töötab koolipere 
ühiselt juba järgmiste kohtumiste õnnestumiste 
nimel. Ülesandeid on mõlemas projektis omajagu, 
aga kõik aitavad arendada koostööoskust ja esine-
misjulgust, toetavad keeleõpet ja annavad teadmi-
si nö kastist väljaspool.

Praegu on nii koolimajas kui lasteaias kuulda 
hoogsat jõuludeks valmistumist. Soovime omalt 
poolt ilusat jõuluootust ja hoogsat sammu uude 
aastasse.

marGot Keres
puka Kooli direktor

Otepää lasteaia lapsed uurisid, 
kus on kõige paremad jõulud

gamaal peaks küll valitsema jõulura-
hu? Selgus hoopis, et Indias ei olegi 
jõulupuud ja liiklus on nii tihe, et jõu-
luvana võib seal kergesti ära eksida. 
India lapsed näitasid, kui tihe liiklus 
on Indias ja juhtuski nii, et jõuluvana 
jäi rikšade vahele ekslema. Nüüd oli 
asi selge – ruttu kuuse juurde ja ikka 
oma emakeelseid luuletusi ja laule 
õppima!

Pole oluline, kas oled Indias või 
Mehhikos, Havail või Eestis – kõi-
ge paremad jõulud on seal, kus on 
Sinu jaoks kallid inimesed. Imelist 
jõuluaega! 

otikese rühma õpetajad pilvi 
ja leana

Foto: piia rauKas

Armsad sõbrad! 

Soovime meile kõigile 
rõõmsaid jõule 

ja toredat uut aastat!

Nõuni kultuurimaja 
väikesed ja suured 

päkapikud.



19. detsember  201910

Tänavune Jalgpalliklubi FC Otepää hooaja lõpeta-
mine toimus taas FC Otepää sünnikohas Kääriku 
Spordikeskuses. Vaatasime tagasi lõppevale hoo-
ajale, tunnustasime meie klubi tublimaid jalgpal-
lureid ja tänasime klubi sponsoreid ja koostöö-
partnereid. Kui varasemalt on hooaja lõpetamisi 
ilmestanud humoorikad vahepalad, siis sel korral 
rääkisid video vahendusel oma lõppenud hooajast 
peamiselt FC Otepääst tuule tiibadesse saanud 
mängijad ja nende vanemad (videokokkuvõtted 
leiab FC Otepää Facebooki ja Youtube lehelt) ning 
treenerid. Nimelt oli see meie klubi jaoks esimene 
kasvatajaklubi hooaeg. Suur rõõm on kuulda, et 
mängijad on oma valikutega rahul ja naudivad uusi 
väljakutseid tugevamas konkurentsis ning endiselt 
osaletakse erineval moel ka FC Otepää tegemistes. 
Soovime teile kõigile põnevat ja emotsioonideroh-
ket teekonda oma unistuste poole liikumisel!

FC Otepää noorte jaoks oli aga hoolimata muu-
tustest väga edukas hooaeg. Oleme endiselt noorte 
jalgpallis Lõuna-Eestis arvestatav tegija – erine-
vatelt turniiridelt tõi meie järelkasv sel hooajal 7 
esikolmiku kohta. Noorte rahvaliiga võistkond, 
kes mängib jalgpalli puhtalt lõbusa ajaveetmise 
eesmärgil, võitis kõik mängud! Sel aastal 10ndat 
korda toimunud laste jalgpalliturniir Otepää Cup 
on paljude Eesti klubide jaoks iga-aastane põhjus 

Toimus FC Otepää hooaja lõpupidu

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

80 aastat suusahüppeid Apteekrimäel

taas Nuustakule tulla ja parimaid jalgpalli mängi-
mise tingimusi nautida. 

FC Otepää esindusmeeskond kordas 2019 aastal 
oma ajaloo parimat tulemust ja võitis taas III liiga 
lõunatsooni. Teist korda ajaloos mängisime Ale 
Coq Arenal, aga esimest korda Väikeste karika-
võistluste finaalis. Sel korral jäi võidukarikas veel 
Otepääle toomata, kuid palju ülilahedaid mälestu-
si ja väike peatükk taas FC Otepää ajalukku said 
siiski kirja.

Sellest hooajast on FC Otepääs jälle tegusid 
tegemas mängija nimega Ojaste... nimelt liitus 
meiega Valgast pärit väravavaht Ermo Ojaste, kes 
tegi auhindade jagamisel peaaegu puhta töö võites 
kolm auhinda – ilusaim värav (ca 85 meetri kaugu-
selt oma karistusalast), parim uustulnuk ja kasuli-
kuim mängija!

Et hooaja lõpetamisel ikka nalja ka saaks astus 
pärast tunnustamisi lavale Estonia Comedy stand-
up artist Roger Andre ning peo lõpetasime taas 
auhindade loosimise ja tordisöömisega. Pidu pani 
hooajale ilusa punkti ja soovime kõigile klubi män-
gijatele ja nende peredele ning meie toetajatele 
rahulikku jõuluaega ning kohtumiseni juba uuel 
hooajal!

FC otepää

Lume tasandamine Apteegimäe triangu-
latsioonitorni külge kinnituval trampliinil.

ilmunud 24.01.1938 "postimehes".

80 aastat tagasi (27. XII 1939) peeti vastvalminud Apteekri-
mäe suusahüppetrampliinil avavõistlused. Mäelt oli või-
malik sooritada 23 pikkuseid hüppeid.

1934. aastal ehitati Apteekrimäele 26 meetri kõrgune 
triangulatsioonitorn. Esimene suusahüppetrampliin, mis 
oli kinnitatud triangulatsioonitorni külge, ehitati Apteekri-
mäele 1938. aasta jaanuaris.

Praegu korraldab mäel treeninguid Otepää Spordiklubi.
ot

 FC Otepää mängijad hooaja lõpetaminesel.

Otepääle saabus suur merekonteiner, kuhu laa-
diti peale erinevaid asju. Abisaadetis läks teele 
Ida-Ukraina lastekodusse.

„Lasteriided lähevad Kramatorski lastekodus-
se Antoška, lisaks viiakse riideid ka teistesse 
sõjapiirkonna asulatesse. Just enne koorma 
saatmist saime info, et abi vajab ka üks va-
nadekodu,“ selgitas Vello Iir Otepää Kinnas-
punktist. „Meil oli palju riideid ühest Soome 
vanadekodust, mis mõned aastad tagasi kinni 
pandi, sinna läks 40 suurt kotti. Kastidesse läksid 
lasteriideid, naisteriideid, meesteriideid, neid oli 

kokku umbes 300 banaanikasti.“
Kinnaspunkt kogus ka piirkonnast sooje kin-

daid ja sokke, neid toodi neid 2 banaanikasti 
jagu.

„Peaaegu kogu kaup oli Otepää Kinnaspunkti 
varudest, lisaks tõi 15 kasti Galina Belous, kes 
soovis saata asju oma kodumaale. 

Ukrainas tegeleb asjade jaotamisega Svetla-
na Baranenko. Eesti poolt tegeleb sellega MTÜ 
Toeta Ukrainat,“ lisas Vello Iir.

moniKa otroKova

Otepää Kinnaspunkt saatis Ukrainasse abi
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Südamlik kaastunne 
Aili Tammissaarele kalli ema

ASTA KÕRVENI

kaotuse puhul.

Marguse Spordibaasi pere

Südamlik kaastunne Kaupole, 
Kairele, Katrinale ja Kerstinile 

armsa ema, ämma ja vanaema 

EHA OJAVEE 
surma puhul.

Tiie ja Ants

Mälestame armsat tantsumemme

EHA OJAVEED

ja avaldame kaastunnet Kairele 
ja Kaupole perega.

Memmederühma "Vesiroos" 
endised tantsijad.

Avaldame kaastunnet 
lähedastele kauaaegse naabri

ILMAR OTT-i

kaotuse puhul.

Mälestab Külliki laste 
ja lastelastega.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Jalad on astunud, 
jäljed on sügaval pinnas. 

Sellest, mis tehtud, 
palju kestma jääb.

Mälestame tegusat 
tantsuõpetajat

EHA OJAVEED
Südamlik kaastunne lähedastele.

Pühajärve koolipere

Südamlik kaastunne õpetaja 
Kaire Ojavee perele 

EHA OJAVEE

lahkumise puhul.

Otepää Gümnaasiumi 
esimene klass

Mälestame kaasteelist ja sõpra

EHA OJAVEED

ja tunneme kaasaomastele.

Endise suusakooli pere.

KU U LU T U S E D

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Aeg ühiseid rõõme 
ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad 

meelde jätab.

Südamlik kaastunne
Kairele perega kalli

EHA OJAVEE
kaotuse puhul.

Heivi, Tiiu ja Vesiroosi tantsijad.

Südamlik kaastunne Kairele kalli 

EHA OJAVEE 

kaotuse puhul.

Kolleegid OG algklasside majast.

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja 
pelletit. Info mob 5119782.

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed tööva-
hendid. Aivar tel. 56628835

Müüa saematerjali, voodri-, põran-
da- ja terrassilauda. Trans.tasuta!
Tel. 5258911

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

Elektritööd, tel. 5205016

Puhastame teie maad ja metsad 
võsast. 53314966

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu 
tasuta. 505 6107

Puhastame teie kraavid ja põl-
luservad võsast. Samuti võtame 
rendile kasutuseta põllu- ja karja-
maad. Sobivad ka pikemalt kasu-
tuseta olnud maad. Heizung.oy@
eesti.ee. Tel 5113543

Niko Nordica Company OÜ otsib 
õmblejaid Elvas asuvasse õmb-
lusettevõttesse. Töötasu tükitöö 
alusel 790-1000.- Info 53861139.

Müüa lõhutud küttepuid (lepp, 
kask, metsakuiv) koos veoga. Tel. 
509 3453

Müüa 3-toaline korter, Otepää 
Kopli 8. Üld 65,8 m². Info 5664 
5815

Müüa küttepuud, kogus alates 
2,5m³, gsm-5165251

Ehitusettevõte pakub tööd. 
5215 278

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

• peakokale/vanemkokale

• kokkadele

Avaldus ja CV esitada:
ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info: www.tehvandi.ee 
ja telefonil 520 4152.

Ajajõgi voolab, lõpeb leinatee,
Sinu hingesoojus kaua meeles veel.

IMBI TÄPSI

Mälestame armast peresõpra 
läbi mitme aastakümne. 

Südamlik kaastunne Üllarile
ja Viivile.

Perekonnad Lindsaared ja Eha.

Südamlik kaastunne Virgele ja 
Kaupole ema, Evile õe

EHA OJAVEE

kaotuse puhul.

Endise Mõrtsuka küla rahvas.

Südamlik kaastunne 
Üllar Täpsile kalli 

EMA

surma puhul.

Otepää Saunaklubi

Lahkunud tantsujuhti, 
vaikinud südant me kalliks peame. 

Meeles püsib üha,
mida jõudsid elus teha head...

EHA OJAVEE
25.10.1937 - 04.12.2019

Mälestavad austusega Otepää 
Postimaja tantsurühma tantsijad 
ja Sidevellede Ilme, Varju, Katrin 
ja kõik teised isetegevuslased.

Siiras kaastunne omastele.

Mälestame toredat naabrimeest

MATTI NAUDI´t

Avaldame kaastunnet Ellule, 
Piretile ja Meelisele perega.

Ilse, Voova, Tiiu, Janika ja Tiina.

Mälestame Otepää tantsumemme

EHA OJAVEED

Avaldame kaastunnet omastele.

Otepää Kultuurikeskused ja 
Otepää kultuurirahvas.

Mälestus Sinust on kaunis ja kallis...

Avaldame kaastunnet Hellele 
perega vanaema

ELLI REBANE
04.02.1932 - 15.12.2019

surma puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ.

Soovin kõigile oma tänastele ja tulevastele klientidele
rõõmsat jõuluaega!

Täitugu ka Teie pisemadki soovid!
Suur tänu, et olete oma kinnisvara usaldanud minu kätesse!

Teid tervitab kutseline maakler Janek Moros.

Kui soovid nõu või kinnisvara müüki pakkuda, siis võta ühendust:
tel. 529 4294, info@varaleidja.ee. www.varaleidja.ee.

Jääme sind

EHA OJAVEE
meenutama tänutundega, 

tantsides sinu loodud tantsu
 "Pühajärve valss".

Nõuni kultuurimaja rahvatantsijad 
läbi mitmete aastakümnete.

OÜ Scanwood

MADRATSITE, KUMMUTITE 
JA VOODITE LAOMÜÜK!

POCKET ORTOPEEDIK 
VEDRUMADRATSITE 

SOODUSHINNAD:

  80x200 hind 139.-  nüüd   99.-   
  90x200 hind 149.-  nüüd 109.-
120x200 hind 169.-  nüüd 139.-   
140x200 hind 189.-  nüüd 149.-
160x200 hind 209.-  nüüd 159.-   
180x200 hind 249.-  nüüd 169.-

www.scanwood.ee, 
info@scanwood.ee. 
Tel: 58094554

Täname südamest kõiki, 
kes meie poe ette parkimiskohad lõid.

Meie koos Teiega jõudsime ära oodata.
Täname!

otepää lihatööstus edgar oü
Karni-voor oü

Avaldame kaastunnet Kaupole 
perega ema,vanaema ja ämma

EHA OJAVEE

kaotuse puhul.

KÜ Kopli 8
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Tähelepanu, saunaomanikud – tulekul on XI Euroopa Saunamaraton Otepääl!

XI Euroopa Saunamaraton stardib 15.02.2020. Piletid saabuvad müüki Piletilevisse jaanuarikuus.

Head saunaomanikud, palun teatage valmisolekust saunamaratonil osaleda hiljemalt 06.01.2020 
e-postile: saun@otepaa.ee.

Iga saunaomanik saab osalemistoetuse 200 eurot, rahva lemmiksaun saab lisaks preemia 300 eurot.
Lisainfo: Merle Soonberg tel 5662 6481.


