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Mõtteid Eesti Vabariigi
88. aastapäevaks

Kaheksakümmend ja kaheksa aastat on
inimese jaoks väga pikk aeg, riigi jaoks
aga üpris üürike. Liiati veel, kui sellest
ajast on tulnud enam kui viiskümmend
aastat priiuseaadet vaid südames hoida
ja alluda võõrale võimule ja vaimule.
Nõnda siis oleme üsna noorukese
riigi kodanikud ja pole saanud maitsta
pikalt rahupõlve ja heaolu, nagu naaberriik Rootsi, kes sõda ega võõrvallutust pole kogenud enam kui kakssada
aastat. Või siis Šveits, kus vabadusvõitlus jääb pea seitsme sajandi taha,
Wilhelm Telli aegadesse.
Meie maalgi on kangeid mehi ja naisi
jagunud aegade tulles ja minnes. Ei ole
kodumaine Kalevipoeg madalam mees
kui Põhjala viikingid või juba kord
mainitud helveetslaste legendaarne
vibukütt. Aga ometi on ajalugu meid
heitnud tulle ja vette ning igal EW
aastapäeval imestan ikka ja taas, et me
üldse alles oleme. Ehk nagu prohvet
Jeremia ütleb:“see on Issanda suur
heldus, et me pole otsa saanud, sest
Tema halastused pole lõppenud.“
Arvukamad ja suurema asualaga
rahvad on kadunud ajaloohõlma ja
sulanud teiste sekka, nende keelest ja
meelest kõnelevad meile vaid vanad
ürikud. Meie olemasolu on siin Ida ja

Lääne piiril on imeasi, saati siis veel
iseseisva või nagu Vabariigi algaegadel tavatseti öelda – rippumatu riigina.
Riigina, kellel oma keel ja kirjandus,
rahvuskeelne kõrgharidus ja kultuur
– kõik see, mis on iseseisvaks äraolemiseks vältimatult vajalik.
Ei suuda uskuda, et ajaloo kulgemisel
juhus lihtsalt mängib täringuid ja meile on korduvalt kuus silma trehvanud.
Pigem usun varjulolevat Tarkust ja
Jõudu, kes ajaloo kulgu suunab ja keda
ühed Jumalaks kutsuvad ning teised
sama raevukalt selle nimetuse vastu
seisavad. Et olgu igaühel oma õigus
hõlma all ja kohus kotiga seljas...
Vabariigi aastapäeva aegu vaadatakse
tihti tagasi. Endisaja vabadusvõitluse ja
Jüriöö, ärkamisaja aatemeeste ja tõrvikukandjate, rahvuslipu ja Vabadussõja
peale. Õige ja hea seegi – kes ei mäleta
minevikku, see elab ilma tulevikuta. Ja
rahvast, kes olnut ei hinda ja tuleviku
peale ei looda, pole kauaks kestma
jäämas.
Olen sellel aastapäeval pigem tulevikku vaataja ja arvan seal nägevat nii
mõndagi. Ennekõike valikuid, mida
keegi meie eest teha ei saa ega tohigi.
Ehkki soovijaid leiduks. Eurotarkpäid
ja multikulturaliste, globaliseerijaid
ja nende vastaseid, trendijumalaid ja
neid, kes hea meelega taas muinasaega
pöörduksid. Lisaks meie head ja suured naabrid, kes alati arvavad õiguse
olevat vähema venna eest mõelda ning
otsustada. Ning seda ainuõigel teel...
Soovin lehelugejaile EW 88. aastapäeval sedasama, mida Jumal muistse

Eesti taasiseseisvumise 15.
sünnipäeva puhul autasustas president Arnold Rüütel
paljusid inimesi riigile osutatud teenete ning omariikluse taastamise ja edendamise eest.

aja rahvale. Et meie ei pöörduks alpuse
poole. Et me ei killustuks omavahel
taplevateks kildkondadeks ja kampadeks. Et me ei maaliks enestele kuradit
seinale, et oleks mida karta ja pikapeale
veel ka austama hakata. Et me ei peaks
kirjutama taas uusi rehepapiraamatuid
ja tõdema otsekui peeglisse vaadates
– sellised me olemegi! Ja pikapeale samastuma juba tahtlikult nendega, kes
pigem väljanaermist vajavad.
Et me ei oleks nagu see noor lumelaudur Torino mängude aegu, kes telestuudios, müts silmini, deklareeris
– lumelauatermineid polevat võimalik
eesti keelde tõlkida ja tulevat kasutada
inglisekeelseid mõisteid. O tempora, o
mores! Oh ajad, oh kombed!
On ikka võimalik tõlkida küll! Kui
Cicero keel maakeelde paindub, saati
siis veel püha lehm – inglise keel. Vaja
on vaid oma keelest ja rahvusest lugu
pidada. Sest omaeneste keskelt võrsuv
alpus võib rohkem kahju tuua, kui mitu
välisvaenlast ühtekokku. Kalevipoeg lõi
sortse ja sarvilisi servi lauaga. Teisigi
kutsumata külalisi – olgu Paju lahingus,
landesveeri sõjas või Sinimägedes – on
meie mehed osanud vääriliselt vastu
võtta.
Jälgigem siis, et albid ja ahviprohvetid
ei saaks meelevalda meie eneste keskel
– sel kombel võime veel kaua püsida
ad maiorem Dei gloriam. Jumala suurimaks auks. Tema auks, kes meid
loonud ja alal hoidnud!

Meie piirkonnast said kõrge riikliku autasu:

Riigivapi III klass

Jüri Kork

Riigivapi V klass

Jüri Stepanov
RIINA PILL

„Ma tahan kuulda, mida Jumal,
Jehoova räägib!
Sest Tema kuulutab rahu oma
rahvale ja ütleb oma vagadele,
Et nad ei pöörduks alpuse poole!“
Psalm 85:9

ÕNNITLEME!

Valgetähe IV klass

EELK Sangaste koguduse õpetaja
IVO PILL

Eduard Aamer

Talvemuinasjutt Torinos
Kolm suusatamise olümpiakulda Otepääle
Olümpiasangarid saabuvad koju

Heikki Kadaja

Esmaspäeva, 27. veebruari õhtul võtab Lõuna-Eesti Torinost saabuvaid
olümpiakangelasi vastu Otepää keskväljakul.
Kell 21 algab rahvapidu
Umbes kell 23 saabuvad olümpialased.

Aivar Nigol
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Peomeeleolu aitavad luua Hellad velled, N-Euro ja Maret Aruoja showtantsijad. On üllatused ja ilutulestik.
Õhtut juhivad Kristjan Hirmo – Sky
+ ja Madis Kivilo.
See on meie kõigi suur pidu – tule ja
saa osa !

Vambola Sipelgas

Kas kolm järjestikust olümpiakulda Otepää-suguse väikelinna jaoks pole palju?
Andrus Veerpalu: „Ei ole palju! Otepää on üks paremaid treeningukeskusi, kus on väga
head võimalused nii suviseks harjutamiseks kui ka talvel suusatamiseks. Oleme tõestanud, et see on hea koht treenimiseks.“
(Vastus ajakirjanike küsimusele Torino olümpiamängudel)
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Vabast riigist, Vabariigist ja
inimesest meie riigis

E

esti Vabariik on tähistamas oma järjekordset sünnipäeva oma teisel hingamisel. On olnud aegu paremaid, on olnud
halvemaid. Mis on lõhutud, on jälle taastatud
ja see on olnud tema looja – Eesti Rahva enamuse tahe. Meie rahvast tema suuremas osas
ühendab veri. Veri aga on sõnadeta mälu. Just
kollektiivsele mälule toetudes on säilitanud
oma jõu idee oma riigist ja just mälu ning tahe
on selle riigi taasjõustanud!
Eesti riik loodi I maailmasõja keeristes kahe
surnuaia vahele ja ka neelati mitmekümneks aastaks selle kahe surnuaia zombide,
Nõukogude Liidu ja Suur-Saksamaa poolt. Riik
on tõusnud ja õigus võidutsenud! Kuid milline
on rahvas selle riigi argipäevas?
G. Bernard Shaw on öelnud, et elus on kaks
traagikat, millest üks on teie südamesoovi mittetäitumine ja teine selle täitumine. Kas osal
inimloomustel on eripärane kiiks olla rahulolematu siis, kui asjad halvasti ja ka mitte olla
rahul siis, kui asjad on justkui hästi? Ju vist.
Kui palju me tegelikult näeme enda ümber
virisemist lihtsalt virisemise pärast ja halamist
halamise enese pärast?! Eks siis 700 aastat
õudset orjaaega suitsutare musta ja madala
lae all on osale meist jätnud geenidesse ühe
magusmasohhistliku kannatajageeni. No pole
viga, sest otseselt see ei tapa tema kandjat, küll
aga mõjub poognana positiivsemate kaaskodanike närviviiulile.

TEISED MEIST

Meie Vabariigi võime tõusta fööniksina tuhast
on iseenesest õppetund positiivsusest ja tahte
võidust. Vabariigil on tema kodanike nägu ja
tema peegelpilt on meie endi nägude kogum.
Kirudes või kiites oma riiki, räägime iseendist ja iseendile. Ja tegelikult, jättes kõrvale
iluvead, ei ole see meie koondnägu kõige hullem! Vaadakem kas või selle maa mitmekesist
ja ilusat loodust, kogukonna edukaid liikmeid
spordiareenidel ning laulupidude ühismeelt!
Eesti inimene oskab teha tööd, armastab ilu
ja suudab end vajadusel kontsentreerida tulemuseks ning suudab end väljendada suurepäraselt isetegevuses ja kaunites kunstides. Kui
kogukond suudab kasvatada taolisi inimesi,
nagu on Kristina, Pärt või Viiralt, ei saa see
riik olla rikkis ja mäda.
Riikluse mõte on ja saab olla vaid omaenda
rahva parema äraolemise ja jätkusuutlikuse
tagamine ja ehitamine. Riiki tuleb arendada ja
parendada oma laste tulevikku silmas pidades.
Lapsed on meie elavad sõnumid ajale, mida
me ise ei näe, aga püüame õieti aimata.
Armsad kaaskodanikud Eestimaa lõunas!
Tervitagem meie riiki ja üksteist tema tähtpäeval, tundkem uhkust oma riigi ja rahva üle
ja tegutsegem nii, et vabariik oleks alati vaba
riik! Oskus mõista, oskus nautida ja oskus
õieti oma tulevikku planeerida olgu Eestimaa
märk!
Vabariigi terviseks!
KAIDO TAMBERG
Sangaste vallavanem

Otepää võib saada suusaässade
büstidega purskkaevu

Head Otepää valla
kodanikud!
Nii, nagu iga uue aastanumbri saabudes, nii
on ka meie ajaloo tähtpäevadel kombeks mõtiskleda oma maast ja rahvast. Mis riik see on,
millised me ise oleme?
„Elame õnnelikul ajal!“ hõiskas spordikommentaator Torinos, kui Eestile oli tulnud kolmas kuldmedal. Imesaavutusega said hakkama
meie oma Otepää suusatajad, suusakuninganna Kristina Šmigun ja suusakuningas Andrus
Veerpalu. Kõlab uhkelt, kui kuuleme meediakanaleist, et võitis EESTI, ja veel uhkemalt
– võitis Otepää.
Andrust saime juba kodulinnas õnnitleda,
Kristina tulekut veel ootame. Lehtedest võib
lugeda imelugusid, kuidas teiste riikide ajakirjanikud uurivad, et mis maa see Eesti on, kus
asub ja mis inimesed seal elavad?! Ja meilgi
paisub rind uhkusest – need oleme MEIE!
Üle hulga aja tunneme koosolemisest rõõmu
ja kokkuhoidmise vajadust.
Ühtehoidmisele kutsus üles juba 135 aastat tagasi Otepääl elanud ja siin pastorina
töötanud Jakob Hurt. „Arvab keegi, et tema
iseenesest üksi ja iseenesele üksi elab, … siis
eksib ta rängalt. … Veab üks ühele, teine teisele poole, siis lõhume ja lautame enam kui
kui kogume ja kasvatame.“
See mõttetera sobib ka tänasesse päeva.
Jätkem poliitilised kemplemised ja rõõmustagem koos meie sportlastega. Otepää vallavalitsus püüab oma igapäevase tööga teha
vallakodanike elu paremaks. Muresid jätkub,
aga neid tuleb lahendada, et meil endil ja meie
lastel oleks tulevikus parem elada.
Eesti Vabariigi 88. aastapäeva puhul õnnitlen ja tervitan kõiki otepäälasi ja meie külalisi
ning kõiki Otepää Teataja lugejaid. Palju õnne
ja jõudu teile kõigile!
Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!
Austusega Otepää vallavanem JAANUS RAIDAL

Otepää uuendab sõprussuhteid Ekeröga

Savisaar külastas Otepää postkontorit

Vabariigi aastapäeva eel saabus Rootsist
Otepääle sõpruskommuuni Ekerö delegatsioon,
kuhu kuuluvad Ekerö linnapea Inger Linge, linnanõukogu opositsiooni liider Ulrik Andersen,
linnanõukogu kultuuri (ja spordi)komisjoni
esimees Lennart Ljungblom ning kultuurikomisjoni liige Solveig Brunstedt.

Veebruari algul tutvus majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar Eesti Posti
Lõuna ja Edela piirkonnaga.
Ta huvitus postiteenuste kvaliteedist ja vestles postitöötajatega nende töös esinevatest
probleemidest.
Otepääl vaadati üle kohaliku postkontori suuremahuliste remonditööde kava.

(OT)

(OT)

Otepää vald sai riigilt maad
Vabariigi valitsus kiitis 16. veebruaril heaks
Pilkuse külas asuva Pilkuse-Tamme maaüksuse andmise Otepää valla munitsipaalomandisse.
Pilkuse-Tamme maaüksus pindalaga 2,6
ha antakse sotsiaalmaana Otepää valla munitsipaalomandisse avaliku supluskoha ning
külarahva ühisürituste korraldamise koha
maana.
(OT)

Alates suvest renoveeritakse Otepää keskväljakut, mis kohalike elanike seas idanenud idee kohaselt võiks kanda hoopis
Olümpiaväljaku nime.
Et Olümpiaväljak pelgalt nimeks ei jääks, võiks vallavanem
Raidali meelest platsi keskele rajada Kristina Šmiguni, Jaak
Mae ja Andrus Veerpalu büstidega purskkaevu. Esialgu on
see idee tasandil, millele otsitakse toetust.
SL Õhtuleht

Otepää Veevärgi eksjuhti karistati
rahatrahviga
Prokurör lõpetas ametiseisundi kuritarvitamises kahtlustatud
Otepää Veevärgi tegevdirektorina töötanud Neeme Ernitsa
kriminaalasja ja kohustas teda riigile tasuma 19 200 krooni.
Kriminaalasi alustati kahtlusega, et Ernits on kinnitanud väidetavalt ﬁktiivseid arveid ja saatelehti, mille põhjal AS Otepää
Veevärk tegi alusetuid makseid. Nüüd lõpetas prokurör Milvi
Väin kriminaalasja, kuna Ernitsa süü on väike ja avalik menetlushuvi puudub.
Ernits lahkus ametist enne menetluse lõpetamise määruse
koostamist.
SL Õhtuleht

Jaanus Raidali uus superpalk kustutas ametnike palgatõusu-lootuse
Otepää vallavanema ametipalk on teinud opositsiooni ettepanekul hiigelhüppe, tõustes 16 000 kroonilt 27 000-le. Vallavanem Jaanus Raidal on rahul, kuigi tema palgatõus „sõi“ ära
kogu vallavalitsuse tänavuse palgafondi tõusu ning vallavalitsuse tippametnikud lahkuvad üksteise järel töölt.
Volikogu esimees Ants Manglus (Rahvaliit) rääkis LõunaLehele, et vallavanema palga suuruseks pakkus koalitsioon 19
000 krooni, mis tähendanuks 3000-kroonist tõusu. „Opositsiooni nimel tegi 27 000-kroonise palga ettepaneku Jaanus
Barkala (Res Publica, endine volikogu esimees). Hääletamisel
opositsiooni oma võitis tänu sellele, et seda toetas Maie Niit
(Keskerakond) koalitsioonist.“...
LõunaLeht

Rahvaliit algatas Jaanus Raidali
umbusaldamise
Eelmisel neljapäeval toimunud Otepää vallavolikogu istungil
esitas volikogu liige Jüri Kork Rahvaliidu fraktsiooni poolt
ettepaneku algatada umbusaldusavaldus vallavanem Jaanus
Raidali suhtes.
Seitsme allkirjaga avalduses öeldi, et vallavalitsus ei täida
nõuetekohaselt talle seadustega pandud kohustusi. Allkirja
andsid Ivari Viigimets, Miia Pallase, Ann Kull, Jaan-Kaarel
Kukk, Ants Manglus, Olev Matt ja Jüri Kork.
Umbusaldusavaldus oli hääletusel eilsel erakorralisel volikogu istungil.
(OT)

Järgmises lehes: olümpiasangarite vastuvõtt Otepääl,
Otepää volikogu erakorraline istung, Sangaste volikogu, kooli- ja külauudised jpm.

Otepää raekoja ees lehvis Soome lipp
Hiljuti Vihti vallavanema ametisse asunud Petri
Härkönen oli huvitatud ühise tegevuse taasaktiviseerimisest ning kohtumistel otsitigi selleks häid
ideid. Näiteks külaskäik Otepää gümnaasiumi viis
mõttele taasalustada õpilasvahetust. Pakuti välja,
et üks Otepää kooli klass võiks õppida terve nädala
Soomes ja soomlased omakorda tulla nädalaks meie
kooli.
Enne kojusõitu proovis Vihti vallavanem, kelle
vend Arto võitis 1984. aastal Los Angelese olümpiamängudel odaviske, Tartu maratoni rada.
Vihti vald asub poole tunni tee kaugusel Helsingist
Turu suunas. Valla pindala on 567 km², seal elab
26000 inimest.
ARVO SAAL

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

Toimetus: Arvo Saal ja Aili Miks
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid

3X ARVO SAAL

Eelmisel nädalavahetusel viibisid Eestis Otepää
ja Palupera sõprusvalla Vihti vallavanem Petri
Härkönen (pildil paremal) ja ajalehe Vihdin Uutiset
peatoimetaja Vesa Valtonen. Nende auks oli Otepää
talvepealinna lipu asemele heisatud Soome lipp.
Kohtumisel Otepää vallavalitsuses kiitsid nad
kõigepealt meie suusatajate esinemist Torinos ja
imestasid, et nii väikeses vallas saab olla nii palju olümpiavõitjaid. Esmakordselt Otepääl olnud
Härkönenile andis lühiülevaate Otepää valla tegemistest vallavanem Jaanus Raidal.
Eelmise sajandi kaheksakümnendate-üheksakümnendate aastate aktiivne sõprusvaldade vaheline
ametlik läbikäimine taandus viimasel kümnel aastal
põhiliselt üksikisikute ja taidlejate külaskäikudeks.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 9. märtsil.
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Teguderohke aasta 2005 Paluperas

Projekti “Palupera Põhikooli renoveerimine” (Kohalike Omavalitsuste Investeeringute
Toetus, Riikliku Arengukava meede 4.6) raames teostati mõisahoones renoveerimistöid
mahus 1,4 miljonit krooni (omaosalus sellest
304000 krooni). Tööd tegi AS Tevo.
Projekti “Palupera mõisapargi ja tiikide
ümbruse rekonstrueerimine” raames korrastati tiigi ümbrust ja paigaldati mõisaparki
seljatoega pingid. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseeris projekti
62000 krooniga, kohalik omavalitsus lisas
7000 krooni.
Palupera vanas pritsimajas valmis Palupera küla seltsimaja ja avlik internetipunkt.
Projektijuht MTÜ “P-Rühm” sai toetuse Riikliku Arengukava meede 6 (Sapard), lisaks
omaosalus.
Osalesime Eesti Külaliikumise Kodukant
projektis “Külaturism, üks võimalus kogukonna arenguks”, mille raames tutvustati väljaantud infokogumikus Eestimaa üht atraktiivset külaturismi ala – Hellenurme-Palupera
piirkonda. Projektijuht MTÜ “P-Rühm”.
Palupera põhikool viis ellu kaks projekti: “Keskkond ja mina” (toetajaks Sihtasutus
Keskkonnainvesteeringute Keskus 23000
krooni, lisaks omaosalus 10000 krooni) ja
“Sportlik-kultuuriline koolivaheaeg” (toetajaks Kultuuriministeerium 5000 krooniga,
lisaks omaosalus 2700 krooni). Tiigrihüppe
SA toetas Palupera põhikooli 5800 krooniga,
kohalik omavalitsus lisas 6800 krooni ja tulemuseks oli kahe arvutikomplekti ost.
Juulis toimus looduseuurija Al. Th. von
Middendorffi järjekordne mälestuspäev Hellenurmes (2 päeval, akadeemiku 190. sünniaastapäeval), kus osales umbes 150 ornitoloogiahuvilist inimest. Ürituse rahastamisel
osales Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute
Keskus 24000 krooniga.
Valmis Palupera mõisa endise linnumaja
restaureerimise projekt (arhitekt Jaak Reinula).
Projekti “Hellenurme küla joogi- ja
reoveetrasside rekonstrueerimine” raames
rekonstrueeriti 520 jm. veetrassi ja 134 jm.
reoveetrassi. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseeris projekti 392000
krooniga, kohalik omavalitsus lisas 140000
krooni. Töid teostas OÜ RST VALGA.
Novembris avati Hellenurmes Lõuna-Eesti
Hooldekeskuse esimene elukorpus.
Alustati uue projektiga “Nõuni kultuurimaja renoveerimine” (uste ja akende vahetus,
sisetööd). Taotlus esitati Hasartmängumaksu
komisjonile. Projekt jätkub 2006. aastal.
Viidi ellu projekt “Elva jõgi – veetee Emajõe Jõeriiki”, mille raames ehitati välja Elva
jõe veetee Hellenurmest Emajõeni. Projekti
eesmärkidel rajati veetee esimene puhkekoht
Lustimäele (piknikukoda, lauad-toolid, ujuvsild veeturistide randumiseks, lõkkekoht
grillirestiga, prügikast, käimla, stend). Rahastajaks Phare CBC ja kohalikud omavalitsused.
Jätkati Lustimäe puhkekoha heakorrastustöödega (raie, kaks rida treppe, sild üle
jõe). Töid finantseeris Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 23000 krooniga,
lisaks kohaliku omavalitsuse omaosalus 3000
krooni.
Rekonstrueeriti Päidla tuletõrje veevõtukoht. Projekti maksumus 15000 krooni, töid
teostas OÜ Bergermaster.
Algas osalus projektis “Elva puhkepiirkonna tuntuse parandamine ja külastatavu































Vallas registreeriti 11 sündi. Sündis seitse
poissi ja neli tüdrukut. Üheteistkümne lapse
hulgas oli 2 paari kaksikuid, mõlemas poiss
ja tüdruk, mõlemad pere kaheksas ja üheksas
laps. Esiklaps sündis vaid ühes peres, teised
olid vastavalt pere teine (2 sündi) ja kolmas
(4 sündi). Lastele pandi nimeks Andri, Eliisa,
Ergo, Erika, Geiri, Karel, Karin, Lauri, Marko,
Markus ja Mathias.
Demograafiast: vallaelanike arv 01.01.2005
– 1182, aasta jooksul registreeriti sünde 11,
surmajuhtumeid 20, sisseränne valda 37
ja väljaränne vallast 17 fakti. Elanike arv
31.12.2005 oli 1192.
Korraldati järjekordne emadepäeva-eelne
heakorrapäev.
Paigaldati 16 pakendijäätmete kogumise
konteinerit (MTÜ Eesti Pakendiringlus).
Remonditi 42 km vallateid, ehitati 68 m
uut asfaltkatet. Paigaldati uusi liikluskorraldusmärke.
Viis majapidamist/organisatsiooni vallas
said mastivimplite omanikeks.
Osaleti Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse (VVV
SA) töös ja Tartu Maratoni nelikürituse korraldamisel. VVV SA tähistas oma kuuendat
sünnipäeva.
Posti kojukannet hakkas korraldama
Lõuna regiooni Elva piirkondlik postkontor,
nüüdsest on “Postimehe” vahel meil lugeda
ka “Tartu Postimees”.
Hellenurme külaraamatukogus asus juhatajana tööle Asta Jõesaar.
Valla kodulehekülg www.palupera.ee sai
uue näo.
1. septembrist lõpetati Palupera põhikooli
Nõuni filiaali tegevus.
Juulis sai Nõuni kultuurimaja (end. Päidla Muusika- ja Lauluseltsi maja) 100. aastaseks.
Toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised. Kohaliku elu korraldamist jätkavad senised vallajuhid.














Huvitegevus, kultuuri- ja spordielu, vaba
aja sisustamine elavnes jätkuvalt
Valgamaa talimängudel saavutas Palupera
vald II grupi arvestuses esikoha, üldkokkuvõttes tuli II koht.
45. Hellenurme võrkpalli karikamängudel
osales 3 nais- ja 5 meeskonda, peakorraldajaks vallavalitsus, eestvedajad Sulev Pallon,
Toivo Lepik, Kalju Noorhani.
Toimusid jä rjekordsed Leigo jä rvemuusika kontserdid ja järveteatri etendus
W.Shakespeare “Suveöö unenägu”, eestvõtja
endiselt Leigo peremees Tõnu Tamm.
XI mälumänguturniiril Palupera valla
karikale osales 10 võistkonda, neist 5 Valgamaalt. Valgamaa meisteriks tuli võistkond
Bach Otepäält. Karikavõistluse parim võistkond oli Tartu Kvart. Eestvedajad Sulev Pallon, Toivo Lepik, Kalju Noorhani ja Kalev
Lõhmus.
Nõuni külaseltsi eestvõtmisel taastati
Nõuni võrkpalliväljak ning korraldati heakorrapäev ja toimus võrkpalliturniir “Põrsas
Cup I” (peaauhind 20 kg kaaluv põrsas),
eestvõtja Ruta Reim.
MTÜ Tantsuklubi “Mathilde” liikmed
(juhataja Elsa Komleva), Vaike Rajaste, Kai
Valtna, Luule Kahu, laiendas tegevust: lisaks
19. sajandi tantsule (16 osalejat grupis) tantsitakse nüüd ka kaasaegsemaid tantse – tantsutrupp “Helles” (14 osalejat, juhendaja Merike
Allik). Tegutsemist alustas veel naisansambel
“Helles” (Merike Allik, 6 osalejat), näitering
“Muhkel” (Anita Pavlova, 5 osalejat) ja kapell
koos solistiga (akordion, kitarr, kontrabass,
kannel). Uuest aastast võeti oma tiiva alla ka
Hellenurme meeskvartett.
Palupera põhikool, tegevuskohaga Palupera mõisahoones, osales külastusmängus
“Unustatud mõisad”. Kuuel külastuspäeval
olid avatud näituste-, ajaloo- ja käsitöötuba,
kooli söökla, tegutsesid giidid ja sepp, oli
taidlust. Mõisahoonet külastas 400 inimest.
Valda läbis roheliste rattaretk “Kuidas
elad, Otepää?”. Üks laagripaikadest asus
Leigol.
Pensionärid käisid ekskursioonidel Kilingi-Nõmme Mini-Zoos (külastati ka Taagepere
lossi, Helme ordulinnuse varemeid) ja Võrumaal (Rõuge ürgorg ja jaanalinnukasvatus,
Suur Munamägi, Piusa koopad ja keraamikatöökoda, Setu talumuuseum jm.).
Valiti Palupera valla Memm 2005 – Saale
Aun, kes osales 2006. a. maakondlikul Memme valimisüritusel.
Toimus Palupera-Puka-Sangaste piirkondlik laste Laulukaruselli eelvoor Nõuni
kultuurimajas.
Palupera valla esindusvõist-kond osales
Pühajärvel Kuldkala 2005 püügivõistlusel ja
Tartu Maratoni neliküritusel.
Aprillis tähistas Hellenurme meeskvartett
(juhendaja Merike Allik) oma 10. sünnipäeva.
Korraldati ise ja osaleti mitmetel seminaridel ning koolitustel.














26. jaanuaril toimunud Puka vallavolikogu istungil võeti vastu
valla 2006.a. eelarve. Eelarve mahus 18 364 974 krooni tulusid
ning kulusid on võrreldes möödunud aastaga kasvanud ligi
11 %.
Tulude pool ei sisalda täiendavalt eelarvesse taotletavaid
vahendeid, need lisatakse eelarvesse hiljem, kui on olemas
reaalsed summad. Eelarve kasvu võimaldab tulumaksu suhteliselt suur laekumise kasv 2005. aastal, lisaks oleme sellel
aastal olnud planeerimisel veidi optimistlikumad. Loomulikult
tuleb arvestada laekumise võimalikke tagasilööke, kuid sellisel juhul tuleb kiirelt asuda kulusid piirama. Tervikuna pean
planeeritud tulusid realistlikuks ja ootame nende plaanipärast
laekumist.
Kulude jaotuse põhimõtetes suuri muutusi ei ole toimunud.
Asutused, mida Puka valla eelarvest ﬁnantseeritakse, on võrreldes 2005. aastaga jäänud samaks. Kuna varasematel aastatel on töötasude kasv olnud väike ja elukalliduse tõus olnud
suurem, kavandasime töötasude fondi kasvuks sellel aastal
kuni 10 %.
Oluline tõus on toimunud teede remondiks kavandatud vahendites ja seda tänu riigi rahaliste vahendite kasvule. Seoses
kütuste hindade tõusuga 2005. aastal on nende kulutuste osakaal 2006. aasta eelarves kasvanud.
Sotsiaaltoetuste osas on toimetulekutoetusteks eraldatud
summa vähenenud, kuid samas on vähenenud ka toetuse
taotlejate arv. Lapse sünnitoetus kasvas sellest aastast 3 korda, so 3000 kroonini ning tingib täiendava rahaliste vahendite
vajaduse.
Reservfondi 334 419 krooni on mõeldud ettenägematute kulude katmiseks ning fondidest taotletud summade kaasﬁnantseerimiseks. Kahjuks on see number väiksem kui 2005. aastal,
aga see eeldab vallavalitsuse ja allasutuse töötajatelt aktiivset
tegevust väljastpoolt eelarvet vahendite hankimisel.
Kokkuvõttes on suur osa kuludest suunatud haridussektorisse, nagu varasematelgi aastatel kokku 61 %, mis on rohkem
kui 2005. aastal. Majandustegevusele kulub 13 %, kuid see
number ei kajasta investeeringuid. Sotsiaalhoolekandele kulub eelarvest 8 % ja kultuurile 6 %. Volikogu ja vallavalitsuse
kulutuste katteks kulub 5 % eelarvest.
HEIKKI KADAJA
Puka vallavanem
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Palupera, Puka, Otepää ja
Sangaste vallavalitsused soovivad eeluuringu eesmärgil saada teada (projekt „Virtual Community of the Valga-Valka
Region“) võimalikke õhuinternetiga liituda
soovijate hulka ja asukohti.
Sõltuvalt soovitava püsiühenduse kiirusest
(kuni 512 kbps) ja liituja asukohast on prognoositav kuumakse praeguse info alusel kuni
315 krooni liituja kohta ja vastuvõtuseadmete
hind on 1000-7000 krooni (sõltub asukohast
ja seadmete valikust!).
Huviliste hulga ja täpse maksumuse selgumisel on valdadel võimalik arutada seadmete
ostu toetamist. Samuti on plaanis aidata kõigil soovijatel määrata oma asukoht GPS abil
(asukoha koordinaadid, kõrgus merepinnast
- vajalik registreerumisel).
Huvilistel palume registreeruda järgmiselt:
•
Sangaste ja Puka vallas oodatakse
avaldusi vallavalitsuses sekretäri juures.
•
Palupera vallavalitsus palub huvilistel
võtta ühendust telefonil 767 9501 või 517 4740
(vallavanem Terje Korss).
Kõigil on võimalik registreeruda ka elektrooniliselt aadressil: info@virtual-community.
info.

PUKA KESKKOOL
PUKA KUNSTIKOOL
ÕPILASLIINID
OSTETUD TEENUS-HARIDUS

KULUD

Oli projektiaasta



Muid ettevõtmisi ja fakte

TULUD

Palupera vallavanem Terje Korss loetleb valla olulisimaid
sündmusi möödunud aastast.

se suurendamine” (Phare CBC, kohalikud
omavalitsused), mille raames viiakse läbi
Elva puhkepiirkonna külastatavuse uuring
(objektideks sealhulgas ka Hellenurme ja
Palupera mõis), antakse välja puhkepiirkonda tutvustav mahukas ja esinduslik trükis,
luuakse piirkonda tutvustav interaktiivne
mäng, postkaart jms.
Jätkus koostöö rahvusvahelise projekti
“Development of Baltic Tourist Network in Via
Hanseatica Development Zone” partneritega
(rahastajaks INTERREG III B jt. partnerid).
Projekti kestvus 2004 – 2007. Via Hanseatica
mõjualasse jääb ka Palupera vald.
Ainsa omavalitsusena Valgamaalt osaleti
MTÜ ETNA Eestimaal projektis “Ettevõtluse juured – rohujuure tasandil tegutsevate
maanaiste/ettevõtjate võrgustikud – uued
võimalused rahvusvahelisest koostööst”.
Partnernaised leiti Taheva, Otepää ja Puka
vallast.
Arendusnõustaja abiga saime rahastada 11
kolmanda sektori projekti kogumaksumusega
510000 krooni.

Lühiülevaade Puka valla 2006.
aasta eelarvest
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4

23. veebruar 2006

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
Määrati kahele raske puudega inimesele
hooldajad.
Tunnistati kehtetuks 7 korraldust seoses
hoolduse lõpetamisega.
Anti korraldus Hellenurme sigala rekonstrueerimisprojekti projekteerimistingimuste väljastamiseks.






Puka vallavalitsuses
Määrati teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks Puka valla munitsipaalomandis olevatele hoonetele ja rajatistele: Aakre
pumbamaja 5691 m 2 ; Aakre Lasteaed-Algkooli hoone ja võimla 23028 m 2 ; Aakre
biotiigid 22038 m 2 ; Kuigatsi külamaja
3483 m2; Aakre rahvamaja 27710 m2.
Kinnitati õpilaskoha maksumused lapse
(õpilase) kohta kuus: Aakre Lasteaed–Algkoolis 2070 krooni (laste ja õpilaste arv
kokku 57); Puka Keskkoolis 884 krooni
(õpilaste arv 222) ja Puka Lasteaias 2399
krooni (laste arv 40).
Anti nõusolek Osaühingule Päikesepõld
Aakre külas asuvate Kuivati maaüksus
10279 m 2; Küüni maaüksus 2930 m 2 ja Puutöökoja maaüksus 1360 m 2 erastamiseks.
Lubati teostada raadamine Rebaste külas
asuvatel Ruusamäe ja Mihklimäe kinnistutel.
Ühele isikule maksti lapse sünni puhul
sünnitoetust.
Seoses hooldaja tööleasumisega lõpetati
ühel puudega isikul hooldus.
Tartu Käimisklubi korraldab käesoleva
aastal 27. mail Valgas üheteistkümnendat
korda Bruno Junk’i mälestusvõistlusi. Osa
võtavad ka külalisvõistlejad Lätist, Soomest,
Venemaalt, Poolast ja Slovakkiast. Puka Vallavalitsus toetab ürituse läbiviimist 2000
krooni ulatuses.
Otsustati väljastada kasutusluba Aakre
külas asuvate Aktsiaseltsi Bacula omandis
olevatele toiduainete käitlemise ruumidele (kubatuur 4253 m3 ja tootmispind 960
m2).
















Otepää vallavalitsuses
Otsustati väljastada kasutusluba Tartu
Ülikoolile kuuluvale Kääriku keskasula
reoveesüsteemile, reoveepuhastile asukohaga Otepää vald Kääriku küla; OÜ-le Annimatsi kuuluvale majutus-toitlustushoonele
Otepää vald Sihva küla Annimatsi; Eva
Kuusikule kuuluvale apteek-elamule asukohaga Otepää vald Otepää linn Munamäe
tn 3; OÜ-le Jaotusvõrk kuuluvatele 10 kV
maakaabelliinidele ja komplektalajaamale
Arula külas Kuutsemäe maaüksusel seoses
Äärmusliku Spordi AS liitumisega; OÜ-le
Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinile
Kääriku külas seoses Toomas Asseri kinnistu liitumisega; OÜ-le Jaotusvõrk kuuluvale
elektripaigaldisele Sihva külas seoses Olari
Kõivu kinnistu liitumisega; OÜ-le Sihva
Puit kuuluvale töökoda-garaažile, kaarhallile ja puidukuivatile asukohaga Otepää
vald Sihva küla Pühajärve Puidutööstuse
maaüksusel; OÜ-le Jaotusvõrk kuuluvale
Mäha AJ 0,4 kV kaabelliinile Mäha külas;
OÜ-le Jaotusvõrk kuuluvatele Kaga 10/0,4


kV mastalajaamale, 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinidele Nüpli külas; OÜ-le Jaotusvõrk
kuuluvale Tornikalda 10/0,4 kV mastalajaamale Kääriku külas.
Otsustati kehtestada Otepää Teataja
uued reklaami ja kuulutuste hinnad.
Otsustati kinnitada kriisireguleerimismeeskond: Jaanus Raidal, Kristjan
Rõivassepp, Aare Matt, Aarne Steinbach,
Aivar Pärli, Harri Tromp, Neeme Nurmoja,
Andres Arike, Toomas Vahrušev.
Otsustati täiendada Otepää Vallavalitsuse 08.08.2003 korraldust nr 2-4-541.
Otsustati algatada detailplaneeringud:
Kondisoo, Koorejaama, Laane, Palupera
tee 6 (lihtsustatud korras), Raja, Rebase
ja Lepassaare kinnistutel.
Otsustati vastu võtta Mäekalda, Köörimäe, Suur-Poslovitsa ja Raja kinnistute
detailplaneeringud.
Otsustati kutsuda tagasi SA Otepää Tervisekeskuse nõukogu liikmed ja määrata
uued nõukogu liikmed: Toomas Tein, Evi
Lill, Ann Kull, Vambola Sipelgas, Aare
Matt.
Otsustati kutsuda tagasi SA Otepää
Spordirajatised nõukogu liikmed ja määrata uued nõukogu liikmed: Silver Eljand,
Miia Pallase, Aare Matt, Rein Vikard, Silver Ambos.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜ-le
Jaotusvõrk Papimäe alajaama 0,4 kV kaabelliinide rajamiseks Otepää külas; OÜ-le
Jaotusvõrk Indrek Kappi võrguühenduse
taastamiseks Kruusaasugu maaüksusel
Kastolatsi külas.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Jaotusvõrk 0,4 kV kaabelliini asukohaga Pilkuse küla Lepiku
maaüksus Otepää vald ehitusprojekti
koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Indrek
Kappi võrguühenduse taastamiseks Kastolatsi küla Kruusaaugu maaüksus Otepää
vald ehitusprojekti koostamiseks; Merike
Pinn´ile tiikide asukohaga Sihva küla
Otepää vald Kösti maaüksus ehitusprojekti koostamiseks; AS-le UPM-Kymmene
Otepää tootmishoonete laiendamiseks ja
palgisorteerimisliinipüstitamiseks asukohaga Pühajärve küla Savikalda maaüksus
Otepää vald ehitusprojektide koostamiseks;
Tanel Laissaar'e elamu ja abihoone asukohaga Nüpli küla Otepää vald Väike-Räba
maaüksus ehitusprojektide koostamiseks.
Otsustati jagada Ala-Kösti, Uue-Tõrve,
Kösti, Kasesaare, Looritsa, Pursa, Tammuri I, Tammepõllu, Mõtsniku, Looritsa
II, Tammuri II, Luha ja Arula Veski katastriüksused.
Otsustati muuta Lipuväljak 13 üürimäärad.
Otsustati anda nõusolek Ilmjärve külas Silla kinnistu metsa raadamiseks 0,2
ha ulatuses seoses elamu, kaevu, tiigi ja
juurdepääsutee ehitamisega.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse
06.10.2004 korraldust nr 2-4-590.
Otsustati kehtestada mootorkelguradade
ettevalmistamise ja hoolduse tasu.
Otsustati katta alates 01.02.2006 Otepää
vallas elavate 5.-9. klassi õpilase koolilõuna
maksumusest 2 krooni ja 10 senti Otepää
valla eelarvest kuni 2005/2006 õppeaasta
lõpuni.
Otsustati anda nõusolek MTÜle Fän
Clab viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 03.06































14.07.2006. a.; Võru Spordikoolile viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil Audentese Erakooli Otepää filiaalis projektlaager
ajavahemikus 31.07-05.08.2006.a. ja 21.0826.08.2006.a.; MTÜle võimlemisklubi
Rütmika viia läbi lastelaager Otepää valla
haldusterritooriumil ajavahemikul 24.0706.08.2006.a.; MTÜ-le Spordiselts Kalev ja
K. Palusalu Spordikoolile viia Otepää valla
haldusterritooriumil Kääriku Spordibaasis
läbi spordilaager ajavahemikul 16.-25. juuli
2006. a.
Otsustati maksta 31 valla kodanikule
ühekordset abiraha.
Otsustati peatada Otepää Vallavalitsuse
07.12.2005 korralduse nr 2-4-671 alusel väljastatud ehitusloa kehtivus kuni 15. märtsini 2006. a.
Otsustati jätta algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Köörimäe,
Suur-Poslovitsa ja Raja kinnistute detailplaneeringule.
Otsustati väljastada sõidukikaart FIE
Alar Untile.
Otsustati anda nõusolek MTÜle Klubi
Tartu Maraton korraldada 12. veebruaril
2006.a. 36. Tartu Maratoni Avatud Raja
üritus ja 19. veebruaril 2006. a. 36. Tartu
Maraton stardiga Otepääl, Tehvandi Spordikeskuse Suusastaadionil, Otepää valla
territooriumil.
Otsustati mitte rahuldada Enn Salundi
vaiet.
Otsustati anda 2006. aastal Otepää
medalid kodanikele: Uno Kikkas, Harald
Veeroja, Maila Hõrak ja Evi Lill.
Otsustati kutsuda tagasi SA Tehvandi
Spordikeskus nõukogu liige Aivar Nigol ja
nimetada uueks nõukogu liikmeks Jaanus
Raidal.


Sihtasutus Valgamaa Fond jagas
preemiaid
Tänavune elutööpreemia pälvis
Palupera valla spordi- ja kultuuritöö aktivist Sulev Pallon (pildil). Ta
on aastaid olnud aktiivne spordivõistluste
korraldaja-eestvedaja,
osaleb tegusalt küla- ja vallaelu
arendamises, kogunud kaante vahele mahuka kodu-uurimismaterjali
raamatu “Hellenurme aegade peeglis” ning ilmutamiseks Hellenurme-Palupera spordiajaloo.





Spordialase aastapreemia sai Valga politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskonna vanemkonstaabel Kunnar Vahi ja tervishoiualase aastapreemia Sangaste valla perearst Tatjana Laadi.
SA Valgamaa Fond nõukogu esimees, Riigikogu liige Rein Randver
annab preemiad pälvinud isikutele tänukirjad üle Eesti Vabariigi 88.
aastapäeva kontsertaktusel 22. veebruaril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.











Sangaste vallavalitsuses
Eraldati kultuuriprojektide toetamiseks
3500 krooni.
Kinnitati Sangaste seltsimaja ruumide
kasutamise hinnakiri.
Tunnistati kahe koolibussiliini tellimise
riigihanke edukaks pakkumiseks aktsiaseltsi ATKO Liinid pakkumine.
Moodustati Keeni Põhikooli hoolekogu
koosseisus Neeme Jääger, Riina Kirsimäe,
Aldo Korbun, Tiina Kukk, Airi Linde, Jane
Trifanov ja Aavo Vällo.
Kinnitati vallaasutuse Sangaste Pansionaat töötajate koosseis.
Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus neljakümnele isikule kogusummas 48
323 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus viiele
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 1000 krooni.
Anti 2006. aastaks maamaksuvabastust
neljakümne kaheksale vastava avalduse esitanud isikule kogusummas 6096 krooni.
Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
Määrati koolitoidutoetus ühele õpilasele
ning lõpetati koolitoidutoetuse maksmine
viiele õpilasele.
Määrati ühele puudega isikule hooldaja.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele
isikule kogusummas 1898 krooni.
Võõrandati Aare Muisole Mägiste külas
asuv Ladva elamu ja Pringi külas asuv Raua
elamu kogumaksumusega 20 000 krooni.






Aastakümnete-pikkuse haridus- ja
kultuuritöö eest tunnistati Otepää
valla aukodanikuks Maila Värk
Maila Värk, sündinud Tallinnas 29. aprillil 1941, on lõpetanud Tõrva
keskkooli (1959) ja Tartu Riikliku Ülikooli saksa keele õpetaja erialal
(1964). Eri aegadel on ta end täiendanud viiel rahvusvahelisel keelekoolitusel Saksamaal ja Austrias.

Otepää gümnaasiumis on Maila Värk töötanud 42 aastat,
mitmekülgselt andeka pedagoogina on ta juhendanud õpilaste
karaktertantsuringi 20 aastat (1970-1990), olnud meie sõprusvaldade Vihti (Soome) ja Tarpi (Saksamaa) kontaktisik Otepääl, tõlk
ning õpilas- ja kultuurivahetuste korraldaja (1989- praeguseni).
Tänu sellele algas järjepidev kultuuri- ja keelegruppide vahetus
Otepää ja mainitud riikide vahel. Maila abil on esinemas ja meie
valda tutvustamas käinud väga lai
ringkond inimesi alates algklassilastest, lõpetades tuntud juhtivtegelaste
ja eakate kultuuriinimestega.
Maila Värk on pälvinud paljusid autasusid ning aunimetusi, sealhulgas
vabariigi Aastaõpetaja. Ta on saksa
keele õpetajate seltsi ja Forseliuse
Seltsi tegevliige. Pühajärve Haridusseltsi rahvakoolis alustas 2006. a.
jaanuarist saksa keel kursusega keelehuvilistele.







Kahekordne olümpiavõitja
Kristina Šmigun on Otepää aukodanik
Kristina Šmiguni edu Torino taliolümpiamängudel tõi talle Otepää valla aukodaniku nimetuse.
Selleks muutis volikogu autasude
jagamise korda ning otsustas anda
tänavu välja kaks valla aukodaniku nimetust.
Kahekordne olümpiavõitja Kristina
Šmigun on toonud Otepääle palju medaleid mitmetelt suurvõistlustelt.







Otsustati nimetada Linnade Päevale Otepää Valla esindajatena
Ants Manglus ja Jaanus Raidal.
Otsustati nimetada Otepää Vallavalitsuse liikmeks Kristjan
Rõivassepp.
Otsustati omistada aukodaniku nimetus Maila Värkile.
Otsustati toetada loa andmist Uuemõisa kinnistu üleandmiseks
Pak-Ehitus OÜ-le.













Palupera vallavolikogus

Nimetati Puka Kunstikooli hoolekogu esindajaks Kajar Tilga.
Tehti järgmised muudatused Puka valla eelarvest makstavate
täiendavate sotsiaaltoetuste korda: sünnitoetuse suuruseks 3000
krooni, ranitsatoetuseks esimesse klassi astujale 300 krooni; huvialakoolis õppiva lapse õpilaskoha maksumusest kompenseeritakse
50% ulatuses alates teisest õppeaastast).
Kehtestati vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse liikme (kes ei
tööta ametnikuna) tööülesannete täitmisel tehtud kulutuste ning
istungi tööst osavõtu hüvitise maksmise kord
Kinnitati Puka valla 2006. aasta eelarve tulude ja kulude lõikes
mahus kokku 18 364 974.14 krooni.


Sangaste vallavolikogus



Võeti vastu sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palupera vallas ja kinnitati toimetulekutoetuse arvestamise kulude
piirmäärad.
Otsustati osaleda SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse
töös.
Määrati Palupera valla 2005. aasta eelarve täitmise aruannet
ja OÜ Palu-Teenus raamatupidamisaruannet kontrollima OÜ Juristibüroo Fides.
Võeti vastu Palupera valla 2006. aasta eelarve.
Kinnitati valla teenistujate palgamäärad.










Puka vallavolikogus
Otsustati jätta samaks Puka vallas kehtivad maamaksumäärad
ning kehtestatud maamaksuvabastus.





Volikogu istungite protokollide ja Puka valla õigusaktidega saab tutvuda Puka
valla raamatukogudes, vallamajas ja valla kodulehel.

Otsustati maksta osaühingule Sanva vallaeelarvest 203 000
krooni suurune ühekordne toetus Sangaste alevikus asuva Sangaste
katlamaja rekonstrueerimise kulude katmiseks.
Määrati vallavanema Kaido Tambergi palgamääraks 15 000
krooni kuus.
Otsustati anda Sangaste alevikus Sangaste vallamaja hoones
asuvad äriruumid kaubandustegevuseks üürile ASM Külitse osaühingule.
Otsustati osta Balti Investeeringute Grupi Pank aktsiaseltsilt
Tiidu külas asuv elamu hinnaga 15 000 krooni.
Otsustati võtta vastu 2006. aasta vallaeelarve mahus 17 681
457 krooni.
Muudeti vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korda.
Määrati katastriüksuse sihtotstarve viiele maaüksusele.










Otepää vallavolikogus





Otsustati nimetada Linnade Liidu volikogusse Otepää Valla
esindajana Ants Manglus.
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SÜNNIPÄEVAD

veebr u a r i s

Natalie All
Nüpli
Hilda Lille
Vidrike
Jelisaveta Käppe
Tõutsi
Hermine Karu
Otepää
Leida-Aliis Kütt
Sihva
Alma Kelt
Pühaste
Ludmilla Rebane
Puka
Helmi Türk
Puka
Leida Teder
Otepää
Maimu Kaarna
Aakre
Jevdokia Jegorova Palamuste
Elmar Täär
Kääriku
Endel Lõõndre
Puka
Õie Oja
Otepää
Arnold Koovik
Puka
Helmi Parkja
Puka
Vilma Tamm
Nüpli
Maimu Härma
Puka
Hugo Kaldalu
Otepää
Endla Odraks
Puka
Laine Roosaar
Pilkuse
Lembit Pilv
Otepää
Marie Vutt
Kastolatsi
Linda Toom
Otepää
Richard Võsu
Otepää
Albert Suu
Palupera
Arthur Lillipuu
Puka
Klarissa Nurmes
Otepää
Eha Tõnissoo
Puka
Endla Kapp
Otepää
Karl-Voldemar Jääger Otepää
Ariadna Vink
Sangaste
Laine Voolaid
Hellenurme
Laine Pastak
Vana-Otepää
Aino Veske
Sihva
Vambola Lepasaar Risttee
Alide Kubi
Märdi
Renate Eller
Lauküla
Elmar Kergand
Otepää
Endla Kivi
Otepää
Laine Toots
Räbi
Julius Luik
Lauküla
Kalju Kõiv
Otepää
Aino Lüütsepp
Pedaste
Aleksander Kapp
Otepää
Salme Kanarik
Ruuna
Laine Uibopuu
Sangaste
Helvi Ott
Neeruti
Asta Makke
Tiidu
Laine Soots
Rebaste
Valve Parik
Otepää
Juhan Raudsepp
Räbi
Valter Luuse
Otepää
Leida Kapp
Otepää
Virve Hütt
Restu
Leili Leppund
Rebaste
Maria Vanahunt
Keeni
Salme Puura
Otepää
Harald Veeroja
Otepää
Ilse Ader
Otepää
Jaan Parik
Otepää
Nikolai Saarmann Puka
Valentina Pall
Lutike
Hudo Henno
Puka
Aksel Laaneser
Otepää
Heino Mõttus
Otepää
Elka Mikkin
Puka
Endla Künnapää
Risttee
Aksel Kasemets
Otepää
Kalju Laaving
Otepää
Urve Koger
Otepää
Velda Pallon
Hellenurme
Vello Sirel
Lauküla
Karin Lõosalu
Ädu
Selma Praosk
Sangaste
Lea-Lehte Pall
Keeni
Laine Varik
Keeni
Eha Joona
Keeni
Evi Kets
Otepää
Endrik Zimbrot
Restu
Tõnis Ilves
Rebaste
Aita Künnapuu
Sangaste
Lia Raudsepp
Otepää
Vilve Kõiv
Otepää
Imbi Nurmetu
Puka
Koit Möldre
Märdi
Malle Jääger
Lossiküla
Aino Vaske
Ädu
Saima Möldre
Märdi
Lüüdia Laks
Pühaste
Helve-Ernestiina Nigula Otepää
Jaan Uibopuu
Ädu
Leili Varjun
Keeni
Teemu Kõiv
Mäeküla
Sulev Kõrran
Otepää
Valdeko Viks
Nõuni
Leili Danilas
Otepää
Anu Salundi
Märdi
Elvi Sarv
Otepää
Ants Riit
Soontaga

27.02.1906
04.02.1912
11.02.1912
18.02.1912
24.02.1913
26.02.1915
4.02.1916
6.02.1918
01.02.1919
16.02.1919
23.02.1919
27.02.1919
8.02.1920
10.02.1920
24.02.1920
19.02.1921
27.02.1921
10.02.1922
19.02.1922
01.02.1923
03.02.1923
04.02.1923
08.02.1923
13.02.1923
14.02.1924
20.02.1924
07.02.1925
14.02.1925
15.02.1925
20.02.1925
22.02.1925
02.02.1926
05.02.1926
22.02.1926
23.02.1926
26.02.1926
26.02.1926
12.02.1927
12.02.1927
19.02.1927
22.02.1927
24.02.1927
28.02.1927
02.02.1928
04.02.1928
05.02.1928
07.02.1928
07.02.1928
08.02.1928
20.02.1928
22.02.1928
27.02.1928
01.02.1929
07.02.1929
08.02.1929
16.02.1929
21.02.1929
27.02.1929
28.02.1929
03.02.1930
13.02.1930
18.02.1930
02.02.1930
23.02.1930
23.02.1930
26.02.1930
04.02.1931
04.02.1931
06.02.1931
12.02.1931
15.02.1931
21.02.1931
28.02.1932
01.02.1933
12.02.1933
16.02.1934
11.02.1935
19.02.1935
01.02.1936
02.02.1936
02.02.1936
04.02.1936
05.02.1936
06.02.1936
08.02.1936
16.02.1936
18.02.1936
19.02.1936
20.02.1936
24.02.1936
28.02.1936
22.02.1937
13.02.1938
24.02.1938
08.02.1941
09.02.1941
13.02.1941
17.02.1941
17.02.1941
19.02.1941

100
94
94
94
93
91
90
88
87
87
87
87
86
86
86
85
85
84
84
83
83
83
83
83
82
82
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
74
73
73
72
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
68
68
65
65
65
65
65
65

Rahvastikusündmustest
Sangaste vallas 2005. aastal
mujal on elanike arv vähenenud. Täpsemaid muutusi võib igaüks lugeda järgmisest tabelist.

Millel põhinevad andmed?
2003. aastast alates annan iga aasta alguses ülevaate muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul. Aluseks on andmed, mille saan
riiklikust elanikeregistrist
ehk rahvastikuregistrist.
Kuigi viimastel aastatel
Küla nimi
on vigade hulk registris
Keeni küla
vähenema hakanud, on
Sangaste alevik
Tiidu küla
selles tänaseni vananenud
Lauküla
andmeid, kuna inimesed
Restu küla
vahetavad oma elukohta
Lossiküla
Ädu küla
kiiremini, kui andmeid
Kurevere
registris. Seetõttu on tõeSarapuu
näoline, et kõik artiklis
Mäeküla
Pringi küla
rahvastikuregistri põhjal
Vaalu küla
toodud arvud ei vasta
Risttee küla
tegelikkuses üks-üheselt
Mägiste küla
KOKKU
tõele. Samas on elukoSh. mehi
havahetus kahepoolne
naisi
protsess, toimub nii tulek
kui ka minek. Pilt, mille rahvastikuregistri arvud
annavad, on üldjoontes siiski õige.

Valla elanike arvu kahanemine jätkub
Sangaste valla elanike arv on viimastel aastatel
pidevalt vähenenud. Selle põhjuseks on nii väljaränne (mehhaaniline iive) kui ka negatiivne
loomulik iive (suremus ületab sündimust).
2005. aastal vähenes Sangaste valla elanike arv
59 inimese võrra, neist 19 suri ja 40 inimest lahkus mujale. Peamiselt asuti elama Valga linna (8
inimest); Järvamaale (8); Tallinnasse (6) ja Tartu
linna (3). Valgamaa teistesse omavalitsustesse
(sh Otepääle) asus elama 5 inimest. Mindi ka
Tartumaale, Saaremaale, Võrumaale, Pärnusse
ja Viljandisse või registreeriti oma elukoht Soome
Vabariigis. Eelmisel aastal surnutest olid 13 meesja 6 naissoost; kolm meest lahkusid elust enne
vanaduspesionile jäämist.
Eelmisel aastal lisandus valla elanike nimekirja
36 inimest, sh. 14 vastsündinut, kelle esimese elukohana registreeriti Sangaste vald ja 2 beebit, kes
kirjutati sisse peatselt peale sündi. Sündinutest
9 olid poisid ja 7 tüdrukud. Tüdrukutele pandi
nimeks Gaidy, Gairy, Melina, Signe, Mairita,
Lisete ja Kristelle ning poistele Romet, Marten,
Erik, Renar, Chris Marcus, Ander, Andrias, Silver
ja Ralf.
Mujalt Eestist saabus meile inimesi Valga linnast
(4), Otepäält (3) ja mujalt Valgamaalt (1), Tartust
(3) ja Tartumaalt (5), aga ka Lääne-Virumaalt,
Raplamaalt, Tallinnast ja Järvamaalt. Ühel inimesel puudus üldse rahvastikuregistris registreeritud
elukoht.
Kokku vähenes 2005. a. Sangaste valla elanike
arv 23 inimese võrra. Erinevalt eelmisest aastast oli
enamus vähenemist meeste arvel (kadu 18 meest
ja 5 naist). Sellest hoolimata elab registriandmete
põhjal Sangaste vallas 27 meest rohkem, kui naisi.
Külade kaupa vaadates on elanike arv kasvanud
vaid Ädu külas 4 inimese, Kureveres 2 inimese
ning Restu külas ja Risttee külas 1 inimese võrra;

Aili Emmus
Harri Reimann
Leo Margus
Helju Väliste
Lembit Karu
Villu Illak
Anna Rästa
Väino Kutsar
Tiiu Meema
Anna Uhanova
Ain Salve

Nõuni
Mäelooga
Aakre
Nõuni
Puka
Neeruti
Otepää
Tiidu
Nüpli
Keeni
Sihva

23.02.1941
26.02.1941
26.02.1941
28.02.1941
05.02.1946
10.02.1946
13.02.1946
17.02.1946
20.02.1946
23.02.1946
28.02.1946

SÜNNID
Andreas Valgepea
Marek Ander Narusk
Martin Alep
Lana Marie Oja
Katriin Ostrak
Carina-Stella Hurt
Brit-Carmen Tikkar

19. jaanuar
30. jaanuar
30. jaanuar
06. veebruar
04. veebruar
10. veebruar
10. veebruar

65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60

Elanike arvu võrdlus Sangaste vallas külade
kaupa.
Elanike arv
01.01.2003
seisuga
385
251
148
142
110
100
73
80
75
58
54
44
37
27
1584
791
793

Elanike arv
01.01.2004
seisuga
371
256
148
137
110
99
68
70
67
60
56
47
39
32
1560
793
767

Elanike arv
01.01.2005
seisuga
364
250
151
128
108
90
67
65
65
65
55
44
43
31
1526
783
743

Elanike arv
01.01.2006
seisuga
359
244
150
126
109
85
71
67
59
63
54
41
44
31
1503
765
738

Allikas: rahvastikuregister
Nagu tabelist näha, on Keeni küla ja Sangaste alevik kaks suurimat keskust, kus elab kokku 40 %
Sangaste valla elanikest. Need külad on suurimad
ka laste, pensionäride jt. elanikkonnagruppide
arvu poolest.

Kes elavad Sangaste vallas?
Lapsi, kes ei pea veel koolis käima, so alla
7aastased lapsed, oli 01.01.2006. a. seisuga 109.
Neist 25 last elab Sangaste alevikus ja 23 last
Keeni külas. Tiidu külas elab 14 koolieelses eas
last, Restu külas 10, Laukülas 9 ja Ädus 7 last.
Mujal on väikelapsi vähem.
Sangaste vallas oli 31.12.2005 a seisuga nö. sisse
kirjutatud 189 koolikohustuslikku last. Põhikooli
õpilasi oli kokku 191 (neist 2 on üle 17aastased),
keskkooli/gümnaasiumi õpilasi või kutsekooli õpilasi peale põhikooli lõpetamist oli 62. Neist 62st 10
õpib Valgamaa Kutseõppekeskuses, 7 Vana-Antsla
Kutsehariduskeskuses ning 6 õpilast nii Otepää
kui ka Valga Gümnaasiumis. Kokku on erinevaid
koole, kus Sangaste lapsi ja noori õpib, 25 (sh.
õhtukoolid).
Keeni Põhikoolis õppis aasta lõpus 148 last. Vahe
eelnevalt toodud arvudega tuleneb sellest, et Keeni
koolis käib 3 last, kes pole Sangaste valda sisse
kirjutatud ning üks õpilane, kes on ületanud koolikohustusliku vanuse. Väljaspool Sangaste valda
õpib 45 põhikooli õpilast, neist 5 last elab ja õpib
välismaal. Ülejäänud 40st õpivad 9 last Otepää
Gümnaasiumis ja 9 Pühajärve Põhikoolis; 5 last
Valga Gümnaasiumis ja 5 last Puka Keskkoolis.
Enamus õpilastest - 67 elab Keeni külas.
Sangaste alevikus elab 40 õpilast; Tiidu külas 29
õpilast ja Laukülas 22 õpilast. Vähemalt 10 õpilast
elab veel Mäekülas, Restus, Lossikülas, Pringis ja
Mägistes.
Võimalikke üliõpilasi on umbes 26. Samuti
pole mul täpseid arve töötute, töötavate ja koduste inimeste kohta. Tõenäoliselt on koduseid
(alla 3aastase lapsega kodus olevaid vanemaid
või puuetega inimeste tööealisi hooldajaid) 53
inimest. Minule teadaolevalt töötab 461 valla
elanikku ja ametlikku töökohta ei ole 141 valla
elanikul. Midagi ei oska ma arvata 46 inimese
tegevuse kohta.
Töövõimetuspensionäre on 77, kuid see arv
ei pruugi samuti täpne olla, sest kõik inimesed
pole kindlasti minule teada ning mõnel võib
olla ka töövõimetuspensioni aeg lõppenud.
Vanaduspensionäre (sh. näiteks mitme lapse
kasvatamise tõttu varem pensionile saanud naised
ja tervistkahjustaval tööl töötanud mehed) oli 1.
jaanuari 2006. aasta seisuga 327 ja ennetähtaegseid vanaduspensionäre (st. need mehed, kes jäid
pensionile enne 63-aastaseks saamist) 6 inimest.
Kõige rohkem pensionäre elab Keeni külas: 57
eakat; Sangaste alevikus ja Laukülas elab kummaski 32 pensionäri; Tiidu külas ja Lossikülas
kummaski 24 eakat ning Restus 20 eakat.
Rahvastikuregistri andmetel elab 2. jaanuari
2006. a. seisuga Sangaste vallas 37 muust rahvusest inimest (23 venelast, 6 ukrainlast, 5 soomlast,
1 isur ja 2 muudest rahvustest isikut).
Sangaste valla sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Rahvastik 2005
Valgamaal sündis 316, suri 530, seisuga
1.01.2006 oli elanikke 35769.
Elanike arv suurenes ainult Palupera vallas 28
inimese võrra, teistes vähenes.
Otepää vallas registreeriti 2005. aastal 34 uut
ilmakodanikku, nendest 20 olid poisid ja 14 tüdrukud. Suri 53, elanikke 4310 (1.01.2006).
Palupera vallas registreeriti 11 uut ilmakodanikku, nendest 7 olid poisid ja 4 tüdrukud. Suri
36, elanikke 1194.
Puka vallas registreeriti 16 sündi, nendest
10 olid tüdrukud ja 6 poisid. Suri 20, elanikke
1901.
Sangaste vallas registreeriti 13, nendest 7 olid
poisid ja 6 tüdrukud. Suri 17, elanikke 1503.
(OT)

Otepää valda 5000 kodanikku
Tervitame Otepää valla uusi kodanikke (detsember 2005 – veebruar 2006):
Henry Anton, Lisette Caroline Anton, Sven Anton, Lilian Holts, Vaino Kreitzberg, Ardo Kubjas,
Endla Leis, Irina Marahanova, Piret Ojalepp,
Paavo Otsus, Rasmus Ruusmaa, Kaie Sallok,
Andres Talts ja Paul Toomas.
Otepää vallavalitsus

Puka valla töötugiisiku
kolme kuu tegemistest
Kätte on jõudnud aeg, et teha kokkuvõtteid.
Töötugiisiku ülesanneteks on töötute julgustamine ja toetamine aktiivsel tööotsingul, info
jagamine vabadest töökohtadest ja pakutavaist
koolitustest. Meie pakume inimlikku toetust ja
praktilist abi dokumentide vormistamisel(CVde, avalduste kirjutamisel), vajadusel korraldame tööklubisid ja individuaalnõustamist.
Töötugiisiku juurde võivad pöörduda registreeritud töötud ja tööotsijad, lastega kodus
olevad emad, puudega inimese hooldajad,
puudega isikud, mitteametlikult töötavad täiskasvanud, töövõimelised pensionärid ja nn
eelpensionärid, madalapalgalised või osalise
koormusega töötavad isikud, põhikooli ja keskkooli lõpetajad(alates 17. eluaastast) ning ka
ettevõtjad, kes otsivad endale tööjõudu.
Kuue kuu jooksul on kogetud nii rõõme kui
ka muresid. Nii mõnigi pikaajaline töötu on kaotanud motivatsiooni enesetäiendamiseks ning
tööturule tagasipöördumiseks. Seda on väga
kurb tõdeda, kuid ka neid kliente peab julgustama ja toetama enesekindluse ja motivatsiooni
taasleidmisel edaspidisteks tööotsinguteks.
Tööklubisid on detsembrist veebruarini läbi
viidud üheksa. Neis osales kolm klienti. Üks
osaleja oli väga aktiivne ning julgustas teisigi
grupi liikmeid agaramalt kaasa lööma nii testide aruteludes kui avaldama ka arvamust uue
tööturutoetuste ja -teenuste seaduses töötutele
pakutavatest uutest teenustest.
Alustatud on ka individuaalnõustamist tööklubi metoodika põhjal töötutele, kes vajavad
individuaalset lähenemist. Aktiivselt on nad
käinud vastuvõttudel, uurimaks vabu töökohti,
koolitusvõimalusi ning informatsiooni tööturu
teenuste kohta. Olen vahendanud töötutele
infot vabadest töökohtadest ja mõnigi klient on
tööandjatega ühendust võtnud.
Töötulemustena märgiksin ära, et valla piires
on viimase kolme kuu jooksul tööle asunud veel
kaks pikaajalist töötut. Lisaks on mõnedki pikaajalised töötud väga aktiivselt asunud tegelema
töökoha otsinguga, täites igakuiselt esitatavaid
kuuaruandeid tööotsingu kohta. Üks töötu osaleb TTA Valgamaa osakonna poolt pakutaval
kokanduskursusel.
Töötugiisik teeb koostööd ka mitmete
tööandjatega ja TTA Valgamaa osakonnaga,
saamaks informatsiooni vabadest töökohtadest, koolitustest ja teavet Valgamaa tööturul
valitsevast hetkeolukorrast. Endiselt on oodatud info vabadest töökohtadest ettevõtete
juhtidelt ning meeldiv oleks, kui töötugiisikule
pakutaks võimalusi edaspidiseks koostööks ja
infovahetamiseks.
Ootame oma vallast kõiki töötuid ja teisi huvilisi kohtuma töötugiisikuga. Lisainfo telefonil
5345 9681 või Puka vallavalitsuses K 8-13; 1416 ja N 8-13; 14-16.
SAIMA KÕVASK
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Puka Rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Politsei tabas kalapeolt
kümme joobes juhti
Pühajärvel toimunud kalapeo ajal korraldati Otepääl ja selle lähiümbruses
politseioperatsioon, mille ajal kontrolliti
autojuhtidel joovet 642 korral.
Tabati üks lubadeta ja kümme joobes
juhti ning kuus kiiruseületajat. Joobes
juhtide süül juhtus kaks liiklusõnnetust.
“Politseil oli eelmise aastaga võrreldes
tööd rohkem, kuna sel aastal oli joobes
inimesi varasemast arvukamalt,” ütles
Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Aivar Pärli.
Joobes juhtide süül juhtus Otepää
vallas kaks liiklusõnnetust, milles inimesed õnneks viga ei saanud. Tõsiseim
liiklusõnnetus juhtus laupäeval kella 17
ajal, kui Otepää-Kääriku-Kurevere tee 11.
kilomeetril kaotas möödasõidul juhitavuse BMW ja põrkas külgepidi kokku koolilapsi vedanud bussiga Scania. BMW
roolis oli alkoholijoobes Raini (s. 1979).
Järvel osutasid meditsiinitöötajad abi
ka ühele alajahtunud tünnisaunalisele.
Politseil oli palju tööd ka peale kalapidu, sest päev lõppes mõnelegi peolisele alkoholi liigtarbimisega ja kojusõidu
asemel tuli tegemist teha hoopis korrakaitsjatega.
Peo ajal avastati kaks maastikusõidukijuhti korda rikkumast. Üks neist sõitis
looduspargi territooriumil, teisel juhil
puudus juhiluba ja sõidukil oli ülevaatus
tegemata.
Politseioperatsioonist võttis osa 26
Lõuna Politseiprefektuuri politseiametnikku ning üks kaitseliitlane. Otepää
lähiümbruses tagas liiklusturvalisust 16
julgestuspolitseinikku.

Otepää messiväljapanekule
lisas sära olümpiamängude
kuldmedal

J

aanuari lõpul kutsus aktsiaseltsi
Bacula juht Vahur Vuks külalisi-kontrollijaid, et ette näidata
vanast karjalaudast ümber ehitatud
tootmishoonet ja saada tööstusele kasutusluba.
Kontrollimise käigus saadi täpne
ettekujutus moositootmise käigust.
Ametnikud soovisid teada, mis ja kus
saab olema. Uuriti isegi hoiuruumi põrandale tekkinud kriimustusi ja nõuti
seletusi taara pesemisel tekkivate veepritsmete kohta ning vaadati ka katlamaja ja remondiruumi. Ringkäigu lõpul
kirjutati kasutusloale alla ja tootmine
uues kohas võib alata.
AS Bacula tegi seni moosi rendipinnal, kohalikult puidutööstuselt oli
renditud osa endisest laudast. Kuna
ruumide omanik kavandab puiduettevõtte laiendamist, siis ostetigi tühjalt seisnud karjalaudad. Üks neist on
nüüd remonditud, mitu ootab veel
korrastamist.
Puka vallavanem Heikki Kadaja oli
ehitusega väga rahul: “Endine karjalaut

ARVO SAAL

Järgmisel aastal täitub Puka meesansamblil 50. tegevusaasta. Selle aja jooksul on esinetud paljudes rahvamajades,
võetud osa konkurssidest, vokaalansamblite päevadest jpm. Puka meesansambli kuulutas Valga Kultuurkapitali
ekspertgrupp 2004. aasta tegijaks.
Praeguses koosseisus on staažikamad
lauljad Enno Pung ja Ants Ilves, kes on
laulnud peaaegu 20 aastat. Hea on tõdeda, et ka nooremad mehed ei pea paljuks kord nädalas kooslaulmiseks kodunt
välja tulla. Ka Mati Kõiv on laulnud juba
aastaid. Ta ei jõua tihtipeale enne lauluproovi koduntki läbi minna, sest töökoht
asub kaugel. Kõige viimasena tuli laulma
Peep Harju. Olles kunagi esinemas Rõngus, kuulsid mehed, et laval laulab mees
häälega, mis just nendel puudu. Nii ta
nüüd ongi siin ja temagi ei pea paljuks
tulla õhtuti kolm kilomeetrit jalgsi rahvamajja, et õppida selgeks uus laul.
Laulud õpetab selgeks juba pikemat
aega meil töötanud Sille Lõõndre. Tema
on see, kes ütleb, kui kõvasti ja kuidas
laul peab kõlama.
Sügisel saadi info, et Riias toimub rahvusvaheline Baltikumi vokaalansamblite
konkurss ja panimegi oma meesansambli sinna kirja. Läti ja Leedu on seda
konkurssi korraldanud juba mitmeid aastaid ja nüüd kaasati ka Eesti.
Möödunud nädalal tuli üllatusena
teade, et meie mehed valiti Eestit esindama. Eestist saab osa võtta viis ansamblit, Leedust kümme, Lätist viisteist.
Vokaalansamblite konkurss toimub Riias
20. mail. Praegu käivad läbirääkimised ja
projektide kirjutamised, et katta ansambli
kulutused, sest kõik kulud (sõidu-, söögija ööbimiskulud) peab katma osavõtja
ise.
Soovime meie meestele tugevat närvi,
head esinemist ja loodame, et neil läheks
kõige paremini.

AS Bacula alustab moositootmist
Aakres uues tootmishoones

Bacula juht Vahur Vuks näitas külalistele uue tootmishoone sisseseadet.

on muutunud tänapäevaseks tööstuseks
ja hea, et ka ülejäänud tühjadel lautadel on peremees, kes neid korras hoiab.
Pealegi on siin palju laienemisruumi.”
Uut tootmishoonet tutvustanud Vahur
Vuks tunnistas, et Aakre ei suuda anda

piisavalt tööjõudu. Moositootmise kohta aga ütles ta ühele uksele näidates:
„Tooge marjad siia selle ukse taha, mina
võtan kõik vastu. Euroopa Liidus ei tohi
midagi raisata.“
ARVO SAAL

Võiduauto jäi esimest korda Otepääle
Üheksandale Pühajärve Kalapeole tuli laupäeval, 11
veebruaril ligikaudu 6000 inimest, neist lõi Kuldkala nime
kandval püügivõistlusel kaasa 3448 kalastajat. Kuldkala raames toimuvast võistkondlikust võistlusest võttis osa 380
neljaliikmelist võistkonda.
Esmakordselt Kuldkala ajaloos jäi peavõit Otepääle. Võitjaks
osutus 26aastane Maido Kartau. „Järvel puurisin ühe augu
ning saingi selle ainukese auto, mis oli,” räägib Maido.
Võidukala jäi õnge otsa juba pool tundi peale võistluse algust.
Kokku püüdis ta kolm kala. Mullu esmakordselt osaledes oli
noormehe saagiks samuti kolm kala. Siis teda märgistatud
kalaga ei õnnistatud. Jääl viibis Maido koos vend Mardiga.

EGON VALDARU

Puka meesansambel laulab
konkursil Riias

„Kui numbriga kala kätte sain, siis vend pani kah pöidlad
pihku. Toetas igapidi.”
Maido räägib, et numbriga kala Korzhetsile ulatades lausus
too: ”Kuule mees, Sul on rool juba peos.” Ta osutus võitjaks
nelja märgikala tabanud kalastaja seas korraldatud kalastusalasel viktoriinil. „Lõpuheitlus oli vägev. Sellist võitlust on vähesed läbi elanud,” kinnitab Maido. Väljalangemissüsteemis
vastas ta järjest õigesti kõige enamatele kalastusalastele küsimustele. „Kui autovõtmed kätte sain, oli tunne võimas,”
kirjeldab noormees oma elamusi.
„Annaks Jumal meile kõigile selliseid naisi,” hõiskas
päevajuht Korzhets kui kuulis, et võistluspileti oli võitjale
ostnud naine Katrin. Noor pere on koos elanud 4 aastat ning
neil kasvab 7,5kuune tütar Hetti-Maarja. „Tegelikult on auto
temale vajalik - et tibu saaks transporditud sinna, kuhu vaja.”
Naeratavat tütart hellalt silitades lisab ta: „Laps on kogu
aeg rõõmsameelne, nägu on nalja täis. Eks ta ole südamega
tehtud ka.”
Kartaude peres siiani auto puudus, seega läks võit õigesse kohta. „Olen väga õnnelik. Kui vend oleks võitnud,
siis oleksin sama õnnelik. Isegi siis, kui keegi teine Otepäält
oleks võitnud, oleksin väga rõõmus,” kinnitab päikeseline
noormees. Nüüdsest võib ta omaks pidada uhiuut sõiduautot
Dacia Loganit, lisaks sai võitja 2000 krooni eest kalavarustust.
Oma igapäevast leiba teenib Maido keevitajana Tartu firmas
OÜ ICT Projekt. Järgmisel aastal lubas värske autoomanik
taas võistlustulle asuda.
Lõpetuseks on paslik edastada Korzhetsi õpetussõnad neile,
kel soov jääalust kalapüüki esmakordselt proovida: „Talvine
kalapüük on üks vägev asi. Hoiatan: olge proovimisega ettevaatlikud, sellesse võib haigestuda.”
EGON VALDARU

Hea algus Sangaste Pensionäride Ühenduses „Härmalõng“
Aasta algas meie ühendusele hästi, võit tuli ka meie valda!
See võit on muidugi „Valgamaa taat 2006“ Jaan Pool. Kiitvalt
hindas teda nii žürii kui ka publik. Et mehi oli võistlemas
vähe, seda enam olgu ta eeskujuks kõigile taatidele. Kui
tahta, saab üle igast mäest! Õnne Jaanile meie pensionäride
poolt!
Memm Asta Vihman esines julgelt, lahendas põnevalt
tervisespordiala, näidates kuidas tainast sõtkuda, lihaseid
pingutada, kuid pingelises konkurentsis võidule ei pääsenud.
Tunnustust on nad kindlasti väärt – nemad ju tegid selle
toreda peo Valgas.
Meie lähituleviku plaanidest
4. märtsil läheme kõik Sangaste lossi juurde valla vastlapäevale. Kui ise ei julge liugu lasta, on tore teisi vaadata ja eks
seal ole ju muudki tegemist.
Naistepäeval kell 12 algab Sangaste Seltsimajas meie pidu.
Kaasa võtke lisaks joogitassile oma retseptiga kooke, põnevaid

võileibu, ja kellel mahla ülearu, võtke sedagi kaasa. Selgitan
lähemalt: võileivad ja kook pange ühele kena kaunistusega
alusele. Valige ise, kas toote soolase või magusa üllatuse.
Ja ikka nii palju, et jätkuks kõigile maitsmiseks. Paigutame
kõik ühisele võistluslauale, et tooteid hinnata ja parimatele
autasud välja anda.
Külaliseks on Toivo Nikopensius ja üleüldse viivad ürituse
läbi mehed. Sissepääs on ikka 10 krooni. Ja hea, kui enda
osalemise eelnevalt registreerite, mida saab teha, nagu ikka,
Ilme Lepiku, Loreida Tiimanni juures, Lossiküla kaupluses
ja Sangaste vallavalitsuses Pille Siku juures. Loodame, et
kõigil saab olema lõbus naistepäev!
Armsad pensionärid! Loodan, et teie tervis on vaatamata
külmadele ikka hea ja tuju veel parem, et saaksite osa võtta
meie tegemistest. Edaspidistest plaanidest juba järgmises
lehes.
Sangaste Pensionäride Ühenduse „Härmalõng“ esinaine
LEA KORBUN

Valgamaa ja Otepää turismiettevõtjad ja asjalised osalesid 10.-12. veebruaril Riias
turismimessil BALTTOUR 2006.
Valgamaa osas paelusid lätlasi ennekõike meie aktiivse puhkuse võimalused.
Otepääl messi teisel päeval toimunud
kalapüügivõistlus Kuldkala tõi hulgaliselt
lätlasi Valgamaa messiboksi infomaterjalide järele. Huvituti ka Klubi Tartu Maraton võistluskalendrist. Populaarsed olid
kõik talvised turismitooted, samuti suviste puhkamisvõimalustega seonduv.
Eelmise messiga võrreldes oli rohkem
päringuid kooliekskursioonide korraldamiseks meie piirkonda ning otsiti teavet
individuaalse perepuhkuse planeerimiseks. Pühapäeval toimis messil aga
midagi täiesti unikaalset: teade Kristina Šmiguni Torino Olümpiamängudel
võidetud kuldmedalist kandus sellise
kajaefektiga messiboksist messiboksi,
et raske oleks leida paremat argumenti
Otepääle tulekuks.
Messile eelnes vastuvõtt Eesti Suursaatkonnas Riias. Seal osalesid Läti
turismiﬁrmade ja pressi esindajad, kes
huvituvad koostööst Lõuna-Eestiga.
Vastuvõtu avakõnega esines suursaadik
Lätis Toomas Lukk.
Kohaletulnuid tervitasid Valga maavanem Georg Trašanov ja Valka aselinnapea Unda Ozolina, lätikeelse Lõuna-Eestit
tutvustava ettekandega esines Liane Viljumson. Vastuvõtul osalesid ka Otepää
vallavanem Jaanus Raidal ning abivallavanem Kristjan Rõivassepp.
Riia turismimessil osalemine sai võimalikuks tänu käimasolevale turundusprojektile “Valgamaa turundustegevused
prioriteetsetel turismiturgudel”, kus Otepää vallavalitsuse partneriks on sihtasutus Valgamaa Turism. Sama projekti
raames valmis messiks lätikeelne trükis
“Valgamaa rännuteed”, valmimisel on
Valga maakonna imagotrükis.
Messil levitati veel turismitrükiseid
“Otepää talv 2006” ja inglise keelset
Valgamaa 2006. a. kultuurikalendrit. Turismiettevõtetest saatsid messile oma
tooteid-teenuseid tutvustavaid infomaterjale Karupesa hotell, Tamme külalistemaja, hotell Metsis, Udumäe turismitalu,
Jaanikese puhkekeskus ning Klubi Tartu
Maraton.
Baltimaade suurimal turismifoorumil
osales 246 turismiettevõtet ning külastajaid oli ligemale 19 000.
Otepää Turismiinfokeskuse infokonsultant
MARE RAID

Otepääl vargil käinud mehed
tabati Läti piiril
Eesti ja Läti piirivalvurite koostöös tabati
laupäeval kolm Läti kodanikku, kes laenutasid Otepäält hulgaliselt lumelauavarustust.
«Kell 13.10 helistas Valga piiripunkti
Otepääl asuva Sky Plus poe tegevjuht,
kes teatas, et üks Läti kodanik oli poest
laenutanud kolm lumelauda, kolm paari
saapaid, kaks kiivrit ja ühe paari prille,»
teatas piirivalveameti avalike suhete jaoskond.
Tagatiseks jäeti Läti pass, mille hilisemal vaatlusel tekkis kahtlus, et tegu võib
olla võltsinguga, sest isikuandmete lehe
kile oli pildi juurest lahti.
Laenutaja oli lahkunud poe juurest
sõiduautoga Toyota, mille andmed poe
töötajad üles kirjutasid.
Valga piiripunktist edastati informatsioon koheselt Läti piirivalvuritele, kes teatasid kell 13.35, et Valka piiripunkti toimkond pidas kinni kolm kahtlusalust Läti
kodanikku. Nende autost leiti kirjeldusele
vastav lumelauavarustus.
Otepääle jäetud võltsitud pass toimetati
Valga piiripunkti, kus see anti koos kinnipeetud isikute ja nende sõiduautoga üle
Valga politseiosakonna töötajatele.
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Otepää
muusikakool
Puka valla kahes koolis ja lasteaias toitlustavad õpilasi koolid ise. Koolide juures on sööklad, kus töötavad
koolide palgatud töötajad. Sööklate ülalpidamine majandamine ja töötajate töötasustamine toimub Puka
valla eelarveliste vahenditega.
Toidupäeva maksumus koolides ainult toidu eest on
jäänud alla 8 krooni. Töötasude, kütte, elektri ja muude
majanduskulude maksumus lisab 4-6 krooni, seega
on olnud tegelik toidupäeva maksumus 12-14 krooni
õpilase toidupäeva kohta. Täpset kulude suurust ei ole
võimalik hinnata just kütte ja elektri osas, sest sööklale
tehtavaid kulutusi on raske eraldi mõõta.
Alates 2004 aastast on tasunud kõikide Puka valla
koolides õppivate Puka valla laste toidu eest Puka Vallavalitsus. Sellise otsusega on soovinud omavalitsus
toetada meie laste arengut ja tervislikke eluviise.
Alates 2006. aastast toetab riik õpilaste toitlustamist
10 krooniga iga õpilase kohta õppepäevas kuni põhikooliastme lõpetamiseni. Puka Vallavalitsus maksab ka
2006. aastal kõikide Puka valla koolides õppivate Puka
valla laste koolilõuna selle osa eest, mis ületab 10 krooni põhikooli osas ja täies mahus keskkooliosas.
Juhul, kui söök on põhikoolis odavam kui 10 krooni,
siis järele jäänud raha suunatakse keskkooliõpilaste
toitlustamiseks.
Erandina tasutakse Soontaga ja Purtsi küla õpilaste
lõunatoidu eest Tõrva Gümnaasiumis, sest nendesse
küladesse õpilastranspordi korraldamine Puka valla
õpilastranspordiga ei ole praegu võimalik.
Puka vallavalitsus

Palupera valla koolilaste toitlustamisest
koolides
Hulgaliselt on tekitanud küsimusi koolilaste toitlustamine koolides ja seda seoses asjaoluga, et 2006. aastast
saavad riigi toetust 10 krooni koolilõuna kohta lisaks
seni saanud 1. – 4. klassi õpilastele ka 5. – 9. klassi õpilased. Mis saab aga siis, kui koolilõuna maksab rohkem
kui 10 krooni? Siin on omavalitsused rakendanud erinevaid lahendeid.
Need alg-, põhi- või keskkooli ning gümnaasiumi õpilased, kelle elukohaks on rahvastikuregistris registreeritud Palupera vald, kus iganes Eestimaa koolis nad ka
ei õpi, võivad arvestada, et Palupera Vallavalitsus tasub üle 10 krooni maksvast koolilõunast kuni 3 krooni.
Kui aga koolilõuna maksab 15 krooni, siis jääb 2 krooni
ikkagi lapsevanema kanda.
Palupera valla lapsed õpivad põhiliselt Palupera Põhikoolis, Otepää Gümnaasiumis, Pühajärve Põhikoolis,
Elva Gümnaasiumis, Nõo Põhikoolis ja Rõngu Keskkoolis. Täna on neis koolides koolilõuna maksumus
9–13 krooni.
Kui mõnes koolis peaks koolilõuna hind tõusma nt.
15 kroonini, siis Palupera Vallavolikogu vaatab oma
võimalused uuesti läbi. Seega ei pea 1.–9. klassi õpilane neis koolides koolilõuna eest midagi tasuma.
Koolilõuna valmistaja arveldab ise vastavate kohalike
omavalitsustega (nt. Otepää Gümnaasiumi toitlustaja
saab Palupera valla koolilapse söödud koolilõuna pealt
riigi toetuse 10 krooni Otepää vallast, ülejäänud 1.30
või 2.10 vastavalt klassile aga Palupera vallast).
Aga kuidas siis 10.–12. klass? Siin kehtib endiselt aastaid toiminud kord – Palupera valla kooliõpilane, kes
koolilõunat sööb, saab 3 krooni võrra lõuna odavamalt
kätte. Nende klasside õpilastele riigi toetust koolilõunale veel pole.
Vaatamata sellele, et seadusest ei loe täpselt välja,
mida mõeldakse mõiste “koolilõuna” all, on Haridusja Teadusministeerium seisukohal, et tõlgendus tähendab seda, et 10 krooni peaks kuluma koolilõunast
toiduainete peale. Muud kulud – pliidid-köögid, kokad,
elekter jne. – tasub kooli omanik. Kooli omaniku, so.
omavalitsuse panus sõltub võimalustest ja tahtest ning
nii otsustabki iga vald või linn ise koolilõuna toetuse
kasutamise tingimused ja korra.
Aga üks on selge: nimetatud sihtotstarbelist eraldist
saab kasutada ainult koolilõuna kulude katteks. Rahajäägiga (söömas mittekäijate arvelt) ümberkäimine ja
reaalsete sööjate üle arvepidamine jääb valla või linna
ning kooli ja toitlustajaga ülesandeks.
Palupera vallavanem TERJE KORSS

M

Meenutusi muusikakooli algusaegadest
Evi Savi: „Enamus muusikakooli õpetajatest töötas
enne Otepää Lastemuusikakooli avamist Otepää
Keskkooli muusikaklassis. Minagi töötasin seal
solfedžoõpetajana. Olime väga õnnelikud, kui
Otepää Linnavalitsus otsustas siiski muusikakooli
avada. Muusikakooli direktor Vello Soots sukeldus
noore aktiivse mehena töösse: muretses palju pille, lõi kooli juurde puhkpilliorkestri ja oli igas töös
eestvedaja, ei põlanud ära ka remonditöid.
Mul on väga hea meel, et paljud muusikakooli
õpilased lõid kaasa ka Otepää Keskkooli muusikaringides. Näiteks tantsuorkestris „Kerberos“
mängisid ja laulsid tollased muusikakooli õpilased
Neeme Ernits, Helje Kaskel ja Aita Savi.
Hea on tõdeda, et praegu jätkab solfedžoõpetaja
tööd Ester Villemson, minu endine laulu- ja pillilaps Otepää Keskkoolis töötamise ajast. Paljud
Otepää Lastemuusikakooli lõpetajad on hiljem
õpetanud oma koolis: Peep Peterson, Lii Peterson,
Anu Kase, Aita Sibul, Anneli Narusk. Rõõmu valmistab ka Otepää Lastemuusikakooli lõpetanud
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Alates 1. veebruarist töötab Puka
Keskkooli direktorina Velvo Mõttus.

Merle Soonberg, kes juhendab Otepää rahvamuusikakollektiive.“
Anne Are: „Muusikakool alustas tööd vana
koolimaja ülemisel korrusel. Meie käsutuses oli
kaks väikest ruumi, mistõttu tuli tunde anda ka
algklasside ruumides. Nii juhtuski vahel, et samas
klassis toimus korraga „mitmepalgeline“ õppetöö.
Muusikaõpetaja juhendamisel mängiti pilli ning
pillimängu saatel õpiti matemaatikat ja emakeelt.
Väga toredad on olnud klaveriõpilaste iga-aastased suvelaagrid. Eriti on meelde jäänud päikeseküllane laager Võrus, kauni Tamula järve ääres.
Seal möödus aeg Helise „juhtimisel“ pideva ujumaskäimise tähe all, sekka ka klaveriharjutamist
koolimajas. Nautisime koos võrratuid sumedaid
augustiõhtuid ja maitsesime ühiselamu romantikat
oma rõõmude ja hädadega.“
Merike Roop: „Hästi palju on olnud toredaid
lõpetajaid, kes tänase päevani pole unustanud
ei muusikakooli ega oma õpetajaid ning aegajalt
ikka muusikakoolist läbi astuvad, helistavad või
tervitusi saadavad.
Kindlasti meenutavad kõik õpetajad hea sõnaga
algselt rahvamuusikat viljelenud õpetajate ansamblit, mis aja jooksul hakkas vastavalt nõudmisele
mängima nii salongi- kui ka kirikumuusikat ning
esineti isegi koos rahvatantsijatega. Esineti igal
võimalikul Otepää üritusel ning reisidega jõuti ka
piiri taha. Kolmest Saksamaale viinud kontsertreisist ühele said õpilasedki kaasa kutsutud. Selline
ühistegevus liitis kollektiivi tohutult, kuid paraku
pole pärast õpetaja Anu Kase varajast lahkumist
olnud veel kellelgi soovi möödunud tegemiste ja
mälestuste juurde tagasi pöörduda. Ent viimasel
ajal liiguvad mõtted taas ühistegevuse arendamise
suunas.“

30. aastapäeva kontsertide sari
Muusikakool alustas juba novembris sünnipäevale
pühendatud kontsertidega. Klaveriosakond ja H.
Elleri nim Tartu Muusikakooli noorteosakonna õpilased mängisid Otepää raekoja saalis. Detsembris
esinesid samas puhkpilliosakond, Pühajärve
Puhkpilliorkester ja Viljandi Linnakapell Brass.
6. märtsil esineb viiuliosakond koos Tartu
Barokkorkestriga Otepää Kultuurikeskuses.
18. märtsil kell 16.00 algab Otepää Kultuurikeskuses
muusikakooli 30. aastapäeva kontsert-aktus ja vilistlaste koosviibimine. Aprillis on kavas pop-laulu
ja kitarriosakonna kontserdid.
(OT)

Ta on sündinud
14. aprillil 1960. a.
Abielus, abikaasa
Ilme Mõttus töötab Urvaste Koolis
õpetajana. Peres kasvab 3,5aastane poeg Oliver. Elab Puka vallas Kuigatsi külas.
Haridusteed alustas Velvo Mõttus Kuigatsi
8-kl. Koolis, keskhariduse omandas Valga 1.
Keskkoolis. 1983. a. lõpetas ta Tartu Riikliku
Ülikooli geograaﬁaosakonna. Aastatel 20032005 õppis Tallinna Ülikoolis ja lõpetas haridusteaduse magistrikraadiga hariduse juhtimise erialal.
Velvo Mõttuse töökohtadeks on olnud ainult
koolid. Aastatel 1981-2001 töötas ta Kuigatsi
Koolis, kus oli algul kasvataja ja õpetaja, seejärel direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö
alal ning lõpuks direktor. Augustist 2001 kuni
jaanuar 2006 töötas Mõttus Võrumaal Urvaste
Koolis direktorina. Nii Kuigatsi kui ka Urvaste
Kool olid riigikoolid, kus õppisid hariduslike
erivajadustega õpilased.
Eelmise aasta lõpus osales Velvo Mõttus
konkursil Puka Keskkooli direktori ametikohale, võitis selle ning asus tööle alates 1.
veebruarist 2006.
Oma töös lähtub ta sellest, et kool on eelkõige õpilaste jaoks. Koolis on vajalik vaimne
ja füüsiline turvaline keskkond. Väga tähtsal
kohal on kvaliﬁtseeritud pedagoogiline personal, kes arvestab iga õpilase individuaalseid
võimeid.
Otsuste tegemisse, mis puudutab kooli
põhitegevusi, tuleb kaasata nii personali kui
lastevanemaid. Kooli tegevus peab olema
eesmärgistatud.
”Puka Keskkool on küll üks väiksematest
keskkoolidest Valgamaal, aga õpilastel on
soov ja tahe õppida sama suur, kui teiste
koolide õpilastel ning kooli kohus on teha kõik
endast sõltuv, et seda võimaldada,” ütles uus
direktor.

Toimusid täppisteaduste
olümpiaadide maakonnavoorud
Keemiaolümpiaadil võitsid auhinnalisi kohti
Otepää gümnaasiumi õpilased.
8. klassi arvestuses oli esimene Maiko Kangro
ja kolmas Kadri Kapp, 9. klassi õpilastest oli
teine Lilian Leetsi, 10. klass: 1.Tauri Kukk ja
2.-3. Triin Tikan ning 11.klassis: 1.Risto Saar.
Kõigi nende keemiaõpetaja on Tiiu Sander.

Füüsikaolümpiaadil jõudsid paremate hulka

ARVO SAAL

Puka valla õpilaste
toitlustamisest

uusikakool alustas 30 aastat tagasi tööd
kaheksa õpetajaga, kellest tänaseni jagavad Otepää lastele pillimänguoskusi
Anne Are, Merike Roop ja Vello Soots. Esimeste
õpetajate hulgas olid ka Evi Savi, August Krents,
Varju Teder ja Aare Rohumets. Kooli direktoriks sai
Vello Soots. Muusikakooli esimesse klassi astujatest valiti välja 27 andekamat. Esimesel õppeaastal
õppis Otepää Lastemuusikakoolis 60 last. Kõige
populaarsem oli klaveri eriala. 1978. aastal lõpetasid Otepää Muusikakooli esimesed õpilased.
Aastate jooksul on laienenud muusikakooli tegevus ning praegu omandab 14 õpetaja juhendamise
järgi pillimängimise oskusi 82 õpilast. Anne Are
(töötab Otepää Muusikakoolis alates 1975. aastast) õpetab klaverit ja tegutseb kontsertmeistrina.
Vello Soots (1975) – klaver, Merike Roop (1975)
– akordion ja süntesaator, Ester Villemson (1980)
– solfedžo ja plokkflööt, Arno Anton (1981-1989,
1998-) – vaskpuhkpillid, Külli Teearu (1992)
– puupuhkpillid, Peep Peterson (1993) – klassikaline kitarr, Lii Peterson (1993) – solfedžo, Eveli
Pruuli (2000) – viiul, Anneli Naruski (2001)
– klaver, muusikaajalugu, Vaike Hannust (2001)
– pop-laul, Liina Palu (2004) – klaver, Evelyn Ainlo
(2005) – klassikaline kitarr, Imbi Poolakene (1980)
– klaver, Tuuli Vaher (2005) – direktor.

Saame tuttavaks

Otepää Muusikakoolis õpetab kitarrimängu Peep Peterson (paremal).

Lendab liblikas, ronib putukas
Sangaste lasteaeaia eripäraks võib lugeda looduslikult kaunist keskkonda, mis pakub rikkalikult erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Novembris 2005 kuulutas Eestimaa Looduse Fond
välja laste loodushariduse väikeprojektide konkursi.
Kõigist Eesti maakondadest esitatud 127 taotlusest
said toetust 14 projekti. Sangaste lasteaia projekti
nimeks on „Kevadel on rõõmu kõigil – lendab liblikas, ronib putukas“.
Toetuse eest muretseme luubiga topsid loodusosade vaatlemiseks. Uurimisprotsessi jäädvustame
fotodele, millest korraldame näituse. Eesmärgiks on
äratada huvi ja anda teadmisi koduvalla loodusest.
Lastele jääb paremini meelde see, mida nad on ise
praktiliselt läbi teinud.
Täname Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Väärtpaberikeskustja Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi ning
Sangaste Vallavalitsust omaosaluse eest.
TAIVI RÄSTAS

Sõbrad koos
Valentinipäev teeb meie elu värvilisemaks. See
on nalja, head muiet, vaimukat leidlikkust ja sooja
tähelepanu pakkuv päev. Kindlasti kuuluvad valentinipäeva juurde tervituskaardid valentinile või
valentinale.
Sangaste lasteaia mudilased sõitsid sõbrapäevaks
külla sõpruslasteaiale Tsirguliina. Tähistasime koos
Tsirguliina, Laatre ja Sooru lasteaiaga seda päeva
juba kolmandat aastat. Sel aastal osales ka Õru lasteaed.
Kõiki kohaletulnuid tervitas Tsirguliina lasteaia
juhataja Küllike Lään. Seejärel said lapsed end tutvustada laulude ja luuletustega. Ühiseid tantse ja
mänge korraldas Tsirguliina lasteaia tantsuõpetaja
Eha Mandel.
Lõpetuseks kaeti laud kommide ja küpsistega. Iga
laps sai meeneks kaasa sõbrapäevasüdame.
Sangaste lasteaia pere

Pühajärve põhikooli ja Otepää gümnaasiumi
õpilased.
8. klass: 3. koht Mikk Vihmann (Pühajärve
põhikool, õp. Peeter Kangur), 9. klass: 2. Andres Tamm (Pühajärve põhikool, õp. Peeter
Kangur) ning 3.-4. koht Lilian Leetsi ja Triin
Tigane (mõlemad Otepää gümnaasium, õp.
Urve Volmer).
10.-12. klass: 1. Steven Smit (Otepää gümnaasium, õp. Urve Volmer).

Matemaatikaolümpiaadist võtsid osa ka 5.-

6. klasside õpilased.
Tublimad olid:
5. klass: 1. Remi Leopard ja 2. Andre Ostrak
(mõlemad Pühajärve põhikool,
õp. Karin
Järv).
7. klass: 1. Mihkel Kaha (Pühajärve põhikool,
õp. Karin Järv), 3. Sven Anton (Otepää gümnaasium, õp. Kaidi Palmiste).
8. klass 1.-2. Kadri Kapp ja 3.-4. Cliona Georgia Dalberg (Otepää gümnaasium, õp. Silva
Hinnobert).
9. klass 1. Lilian Leetsi (Otepää gümnaasium,
õp. Anu Kikas).
10. klass 1. Tauri Kukk (Otepää gümnaasium,
õp. Ene Ever).
(OT)
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23. veebruar 2006

K U LT U U R I K A L E N D E R

REIS USUMAALE

SANGASTE valla 2006 a. kultuurikalender
VEEBRUAR
23. 02. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine,
vallamaja külastamine ja tutvumine
seal töötavate ametnikega
Sangaste Lasteaed
23. 02. Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine
25. 02. Kuigatsi Mõisa vastlapäev
28. 02. Vastlapäev. Rahvakalendri kommete
täitmine. Väljasõit kelgumäele
28. 02. Vastlapäev

Keeni Põhikool
Kuigatsi
Sangaste Lasteaed
Keeni Põhikool

MÄRTS
04. 03. Valla vastlapäev
08. 03. Naistepäev Toivo Nikopensiusega
06.–10. 03. Teatrikuu: “Teeme ise teatrit”
09. 03. Rahvaloomingu päev – tutvumine
pillide, esemete, riietega jne.
12. 03. Lastehommik “Seame sõnu ritta”
13. 03. Emakeele päev
25. 03. Paastumaarjapäeva kombestik

04. 03.
06. 03.
11. 03
16. 03.
17. 03.
18. 03.
20. 03.

TÄHTSÜNDMUSI
OTEPÄÄ AJALOOST

Sangaste loss
Seltsimaja
Keeni Põhikool
Sangaste Lasteaed
Seltsimaja
Keeni Põhikool
Seltsimaja

OTEPÄÄ
Kultuurikeskuses 12. märtsini Eesti Kultuurkapitali 85.
aastapäevale pühendatud fotonäitus
kell 12.00 Kultuurikeskuses Eesti karikavõistlus
paarismälumängus
kell 18.00 Kultuurikeskuses Otepää Muusikakooli
viiuliosakonna ja Tartu Barokkansambli kontsert (tasuta)
kell 19.00 Kultuurikeskuses talvepealinna lõpukontsert
Astor Piazzola TANGOBALLETT (tasuta)
kella 10-st Kultuurikeskuses maakondlik kooliteatrite
ülevaatus
kell 17.00 laulukonkursi Valgamaa Laululaps piirkondlik eelvoor
kell 16.00 Kultuurikeskuses Otepää Muusikakooli 30.
aastapäeva kontsert-aktus
kell 19.00 Salongteater etendusega Lõbusad kurvid
(pilet kõigile 40 krooni)

Ütlemata jäänud sõnad
28. jaanuari Karupoegade 10. tegevusaasta juubelikontserdil.
Suur tänu meeldiva muusikaelamuse eest, Karupojad. Fantastiline koosmäng.
Noore inimese elus tegeleda kümme aastat rahvamuusikaga - see on väga hea tulemus.
Lapsevanemana (poegadest Tarmo mängib orkestris klarnetit ja Taavi kontrabassi) tean, et see
teekond ei ole kogu aeg olnud sirge ja sile. On olnud
käänakuid ja konarusi, loobumismõtteid. Suur on ju
noore vabadusiha ja palju väljaspool rahvamuusikat ettetulevaid ahvatlusi. Aga need noored on oma
eelistused valikutes teinud. Ja põhiline kohustuslik
koolitöö on edukalt ühendatud pilliproovide ja kontsertesinemistega.
Noortel on hea juhendaja, nõuandja ja teekaaslane

VII osa
Jumala truudus meie vastu −
kuidas jääme kristlaseks?

Koguduseseminari „Reis usumaale“ tutvustamine Sangastes
Seminar on suunatud inimestele, kellel
on religioossed huvid. Neile vahendatakse
elementaarseid teadmisi kristliku usu kohta. Kogemuslik-informatiivse aspekti kõrval kutsutakse osavõtjaid alustama suhet
Jumalaga.
Kursuse töötas 10 aastat tagasi välja dr.
Burghard Krause luterliku rahvakiriku jaoks.
Seda viidi edukalt läbi rohkem kui tuhandes
saksa koguduses ja arendati ka edasi.
Teemad lähtuvad aktuaalsetest usuga seotud küsimustest. Seminar sobib inimestele,
kes on oma usus ebakindlaks jäänud, kes
soovivad selle värskendamist ja ka kõigile
teistele, kes soovivad õppida oma usust selgemini rääkima.
Tegemist pole piiblikursusega, vaid see
lähtub inimeste elu- ja usuteemadest (elu
mõte, kannatus, Jeesuse Kristuse rist, kogudus) ja seob need kristliku usu poolt antavate
vastustega.
Igal õhtul peetakse 30-40 minutiline ettekanne, mille sisu võetakse kokku piltidega,
võimaldamaks paremat arusaamist ja meeldejätmist. Ettekannete vahel toimub töö vestlusrühmades (40 min.). Seda juhendavad
vabatahtlikud töötegijad kogudusest, eesmärgiks on kuuldu läbimõtlemine ja sidumine
isikliku olukorraga.
Kokku toimub 6 kursuseõhtut ja lõpuõhtu.
Üksikute õhtute sisu on üksteisele järgnevalt
üles ehitatud, st. et mõttekas on ainult pidev

Merle Soonberg. Ta oskab tänapäeva disko- ja arvutinoore rahvamuusika juurde tuua. Pilliproovides on
nad sõbrad, kellel on oma reeglid ja ühine eesmärk.
Merle usub oma võimetesse ning suudab rahvamuusika mängijatele huvitavaks ja mängitavaks teha. Ta
teab, mida on vaja õpetada ja noored mängijad oma
edukate esinemistega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit tõestavad, et on õpetatava omaks võtnud. Merle
sihikindlus ja usk noortesse on aidanud toime tulla
ka rasketest käegalöömise hetkedega. Nad oskavad
koos soola süüa.
Vaatamata sellele, et iga päev tuleb raadiojaamadest ja telekanalitest väga erinevat muusikat, ei ole
rahvamuusika Otepääl oma populaarsust kaotanud.
Kohtumiseni, Otepää noorte rahvamuusikaorkester
”Karupojad”!
Kontserdikülastaja EVE TAMMEKIVI

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed
jäävad
AILI MIKS
Neid jälgi, mida Eestimaa eri paigust võiks taasärkamisajast koguda ja
oma kodupaiga uuema ajaloo tähistena ritta seada, on kindlasti palju,
ja küllap siis ka erikujulisi ning siiru-viirulisi. Kui aga eestlane tahab
rasketel aegadel suurtest eeskujudest tuge leida, siis võib kuulda tsiteeritult või oma sõnadega öeldult ikka ja jälle Jakob Hurda mõtet,
et ka väikesearvuline rahvas võib olla vaimult suur.
Suurvaimu mõju kestab läbi sajandite
Fakt. 23. märtsil 1988 oli Otepää kultuurimajas muinsuskaitsehuviliste esimene kokkusaamine. 55 liikmega täiskogu ütles avaliku
hääletamisega oma seisukoha – kõik nad on kohaliku seltsi moodustamise poolt. Samal moel valiti seltsi eestseisus: Heino Mägi, Ilmar

465 aastat tagasi (1541) Pilkuse mõisa esmamainimine. Esialgsed nimed Holdschuershof, Bremenhof, Bremen.
Pilkuse nime sai mõis Bellingschausenitelt, kes vahepeal maha jäetud koha 1629.
a. omandasid.

USU PÕHIKÜSIMUSI
KÄSITLEV SEMINAR

osavõtt. Kui mõni inimene ühel korral tulla
ei saa, peaks olema võimalik viia talle osavõtjamaterjal.

Ülevaade sisust
1. Tutvustatakse kogu projekti reisina usumaale. Seejuures öeldakse selgesti, et tegemist on kutsega seda maad tundma õppida
ja mitte manipulatsioonina.
2. Teemaks on elu mõte, mis on rohkem, kui
tarbimine, töö, edu ja pereõnn.
3. Räägitakse usutakistustest: intellektuaalsed vastuväited, halvad kogemused teiste
inimeste ja kogudusega, hingehaavad.
4 . Va a d e l d a k s e i n i m e s t ku i t e g i j a t .
Vastupidiselt levinud moraliseerivale arusaamale käsitletakse pattu kui rikutud suhet
inimese ja Jumala vahel.
5.Tõlgendatakse Jeesuse Kristuse isikut
ja elulugu Jumala suure vastutulekuna.
Õigeksmõistmise tõotus.
6.Vastukaaluks väärarusaamadele rõhutatakse seda, et inimene saab kristlaseks, kui ta
võtab oma suhet Jumalaga tõsiselt.
Läbiviimine: pärast ühist õhtusööki järgneb
üleminek teemale, lühike sissejuhatus mõne
sobiva piiblitekstiga. Põhiosaks on järgnev
vestlus gruppides.
Seminar „Reis usumaale“ toimub Sangaste
raamatukogus 10. märtsil kell 11 ja Keeni
raamatukogus 17. märtsil kell 15.
Oodatud on kõik huvilised!
Info ja registreerimine tel. 5127 248, 7690
495
EELK Sangaste Kogudus, RIINA PILL

Jumalateenistused
EELK Sangaste kirikus
1. märtsil, kell 18.00 Palvepäeva jumalateenistus
5. märtsil, kell 11.00 Jumalateenistus
12. märtsil, kell 11.00 Jumalateenistus
26. märtsil, kell 11.00 Jumalateenistus

Armulaud kaetud kõigil jumalateenistustel, kui
on laualesoovijaid.
EELK Sangaste koguduse kontaktandmed on:
67001,Valgamaa, Sangaste, Sangaste kirikla.
Telefonid: 769 0495, 516 8127
e-post: pill@hot.ee Koguduse õpetaja: Ivo Pill
Kiriklike ametitalituste (ristimine, konﬁrmatsioon,
laulatus, matus, kodune armulaud) soovi puhul palume võtta ühendust eeltoodud kontaktandmetel.

335 aastat tagasi (1671) alustati Otepääle
uue kirikuhoone (pühendatud Püha Martinile) ehitustöid. Kirikuhoone valmis 1690.
a., põletati Põhjasõjas (25.07.1702) Vene
vägede poolt.
75 aastat tagasi (1931) asutati Otepää naisselts. Juhiks valiti Olga Wulff.
55 aastat tagasi (1951) taastati Pühajärve
loss (muudetud kujul).
Koostas Heino Mägi

Vastel kotti!
Vanade eestlaste kombe kohaselt aeti vastlapäeval vastel kotti. Ei saa lubada, et 4.
märtsil Sangaste lossi juures toimuval üritusel vastla kätte saame, kuid igasuguseid
muid toredaid traditsioonilisi võistlusi ja
jätkub mitmeks tunniks.
Nagu ikka, toimuvad võistlused suusatamises, igale eale – lastest veteranideni.
Samuti fikseerime pikima liu omaniku,
parima ühel suusal sõitja jne. Kui ilmataat
on lahkes meeleolus ja lund palju, saab
ehitada lumeskulptuure või mängida
maahokit.
Paralleelselt väliüritustega toimub lossis
populaarne „Paaristuraka“ võistlus, kus
mänguri oskusi saavad näidata nii mehed
kui naised.
Vastlapäevale ootame huvitavate – andekate kostüümide ja sõiduvahenditega
inimesi – kõigile vaeva nägijatele vahvad
auhinnad! Ja loomulikult kuulub päeva
juurde hernesupp ning vastlakukkel.
Õhtul kell 19. 00 jätkub vastlatrall lossis
- vastlapäeva traditsioonilise üritusena ajame kada, ennustame tulevikku, viskame
pastelt. Kätt saab proovida temaatilises
mälumängus ja jalga keerutada ansambel
Jukebox saatel.
Ootame kõiki Sangaste valla vastlapäevale! Rõõmu ja lusti jagub igale eale!
Sangaste vallavalitsuse
kultuurispetsialist MERLE TOMBAK

Haak, Tõnis Kaur, Jüri Stepanov, Riina Raja, Otto Pensa, Valdur Sepp,
näitas koosmeele sündi. Ausamba tulevase asupaiga jalamil peetud
Aili Miks ja Piia Roosbaum.
muinsuskaitsjate koosolekul pandi kirja lähiaegade ülesanded : vanal
“Õiget Eesti asja pole võimalik ajada, kui see
kalmistul teha hoogtööpäevak ja Hurda pereliikmeOtepäält mööda läheb,” nentis tol kogunemisel
te kalmude korrastus (vastutajaiks Jüri Stepanov ja
olnud Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Trivimi
Heino Mägi), jätkata kirjalike mälestuste kogumist
Velliste. “Jakob Hurda läheneva juubeli eel ja ajal
Otepäält ja lähimatest küladest 40-ndail aastail
hakkab kogu muinsuskaitsjate pere jälgima oteküüditatutest (Riina Raja ja Aili Miks), Eesti lipu
päälaste tegevust,” lisas külaline. (Kommunist,
bareljeefide taastamine (vastutaja Jüri Stepanov). Ja
2. apr., 1988.)
ülesanne kõigile eelloetletuile: valgustada kohalikke
Ja tal oli õigus! Jakob Hurda 150. sünnipäening rajooni võimuesindajaid 1989. aasta suvel ees
va märkivad üleriigilised muinsuskaitsepäevad
seisvast suurest ja suurejoonelisest Eesti esimesest
Tartus andsid sellise julgustuse ning tõukejõu, mis
kiriklikust laulupäevast, mis toob Otepääle laulusundisid ka otepäälasi paljuks enneolematuks.
koore ning külalisi kodu- ja välismaalt.
“Sirgema seljaga edasi,” kutsus jätkama Valga
Meie õnn, et Eestimaal sündis 1839. aastal sellimaakonna lehes 20. oktoobril 1988 Otto Pensa,
ne mees, nagu Jakob Hurt, rahvusliku ärkamisaja
muinsuskaitsja ja autoremonditehase tollane pesuurvaim, kes esimese eesti soost pastorina osa oma
ainsener.
eluajast (1872–1880) töötas Otepääl. Ilmselt aitas
Sama kirjutis annab aimu, et Otepää ongi julgelt Otepää ajaloolise kirikla õuel sei- tema külvatud vaimuseeme sellelegi kaasa, et eesti
alustanud: viiekümnendail aastail purustatud sab skulptor Villu Jaanisoo loodud rahvuslipu ja hiljem riigilipugi värvideks võetud
ausambast on üks osa leitud, selle purustaja- Jakob Hurda monument.
sinimustvalge EÜEsi lipp on õnnistatud Otepääl.
te häbiväärse teo märgistamiseks korraldatud
Mälestusväärne punkt pandi Hurda aasta lõpetamisümboolne viimase stagnandi matus. Tehaserahvas eesotsas Karl
sel 25. novembril 1989 ausamba avamisega Jakob Hurdale Otepääl.
Ojaveriga jätkavad aga mineviku uurimise ja ausamba taastamise
Kui on minevikust teada nii olulisi suurvaime, väärtmõtteid ja sümtöid, pargiala võsast puhastamine kiriku ees ausamba uue asupaigas
boleid, küllap leidub siis ka järjepidevuse kandjaid.
koos rahvarindlastega
Uus-ajalugu tõi kinnituse, et Otepääl neid leidus.

(järgneb)
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Soomlane avastas Pühajärvelt
parima paiga rahvapidudeks

MEILT JA MUJALT
Kirjad Hispaania Päikeserannikult
Tere, lugeja!

80ndate lõpp oli Eestis põnev aeg. Sel
ajal, 1987. aastal tegime Soome kultuurilehte ”Tallinna reportaazhi”, tutvusin
huvitavate eestlastega (nt Priit Hõbemägi,
Lembit Remmelgas, Hendrik Sal-Saller,
Henri Laks). Tekkis soov eestlastega kaasa
lüüa. ”Botnia Beat” – Soome kultuurileht
– korraldas 1988. aasta kevadel koostöös
ajakirjaga ”Noorus” noorte kultuurivahetuse projekti. Veiko Paalma, Nooruse asetoimetaja, soovitas mul külastada ka Otepääd
kui kaunist paika Eestis. Tulin ja jäin kinni,
kuna juba siis oli Otepää tugev kaubamärk
turismiturul ning pakkus võimalust ideede
rakenduseks.
Hiljem hakkasin tegema tihti raadio- ja
telesaateid Eesti elust Soome meediale.
Näiteks olen juba üle kuue aasta edastanud
Raadio Keski-Soomele uudiseid Eestist.
Telefoni teel olen otseühendus kuulajaga
Soomes esmaspäeviti kell 9.35. Viimati rääkisin Kristina Šmiguni kullast, Loode-Eesti
õlireostuse tagajärgedest ja Eesti Raudtee
müügiplaanidest – Soome riigi raudteefirma VR on üks ostuhuvilistest.
1998. aastal otsustasin kolida vähemalt
ajutiselt Otepääle. Selleks ajaks olin töötanud Soome riigitelevisioonis YLE´s juba
alates 1974. aastast ja leidsin, et vajan uusi
väljakutseid. Vahepeal olen elanud aasta ka
Soomes ja teinud teletööd YLE TV2-le.

Otepääl oled teada-tuntud kui
Pühajärve rannapeo (1994) ja kalapeo
(1998) maaletooja ning korraldaja.
Miks need suurüritused sinu arvates
just Otepääle sobisid?
Pühajärve pargi ja laululava avastasin 1993.
a. juulis. Broneerisin kohe lava 1994. a.
juuni alguseks. Olin kindel, et Pühajärvele
sobib hästi rannapidu. Idee aluseks oli fes-
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Millal ja miks tulid Soomest
Eestimaale? Miks siia pidama jäid?

Meenutus 1994. aastast: Pühajärve rannapeo peakorraldajaid Risto Vuorineni (paremal) ja Lauri Tõnspoega embab Eesti juurtega popartist Indra Prantsusmaalt, peo
peaesineja.

tival ”Provinssirock ”, mille algatasin koos
sõpradega 1978. aastal Seinäjoki linnas.
1997. aasta sügisel tuli pähe idee korraldada talvine rannapidu – omanäoline kalapüügivõistlus. Samuti peaks mainima, et
alustasime koos elukaaslase Tuija Lammiga
”Laulge kaasa” üritustesarja, mida MTÜ
Tartu Elava Kultuuri Ühing hakkas korraldama juba 2000. a. mai lōpus Tartus
Treffneri pargis.
Kahe esimese eelmainitud ürituse ühisnimetaja võiks olla Otepää ja Pühajärve
kaunis loodus ning sellele omanäolise kasutusvõimaluse pakkumine. Kõiki kolme

Ilmus metsandusliku ajalehe Sinu Mets uus number

MTÜ Ristikhein

Algab Otepää Teataja mälumäng
Meie mälumäng on jagatud kahte ossa. Esimene kestab tänasest kuni jaanipäevani.
Seitsmes lehes ilmub kokku 35 küsimust. Õiged vastused avaldame järgmises lehes ja kokkuvõtte esimesest osast teeme jaanipäevaks. Parimatele vastajatele on
auhinnad.

Seekordsed küsimused

2. Tallinna Piimatööstus tõi oma „Tere“
toodete sarjas müügile 3 uut jogurtisorti, mille kaasi kaunistavad meie suusakuulsused. Jaak Mae pilt on virsiku- ja
Andrus Veerpalu pilt mustikajogurti
topsil. Millist marja reklaamib Kristina
Šmigun?
3. 1974. a.õnnestus tal pääseda lavakunstikateedrisse. Sisseastumiskatsetel mängis ta kääbuskotikut ja teenis
Voldemar Pansolt ära kiituse oma kaunite hülgesilmade eest.Paraku visati ta
varsti koolist välja ja kursusejuhendaja
Kaarin Raid soovitas talle: „Mina ei oska
Teiega midagi teha, minge Moskvasse
ja proovige seal.“ Kes oli see Otepäält
pärit inimene?

Kas oskad öelda, kus oled viimased
15 aastat rohkem aega elanud, kas
sünnimaal Soomes või Eestis Otepäämail?
Olen elanud nii Soomes kui Lõuna-Eestis
15 aasta jooksul enam vähem võrdselt.
Elu Eestis on olnud seni huvitavam kui
elu Soomes. Kaua veel, kes teab?
Küsis AILI MIKS

U U S R A A M A T

Uue lehenumbri teemad: metsasektori konkurentsivõime, madalaboniteediliste raiesmike uuendamine, tehnovõrgud erametsas, metsade kaugseire, maaomaniku õigused jahipidamisel, talumetsa majandamise konkurss 2006, metsamajandamiskava koostamise ﬁnantseerimise uus kord, põllumajandusmaa metsastamise toetus, metsamajanduse ja maaparanduse toetamine. Ajaleht Sinu Mets ilmub Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel ning on tasuta jagatav maakondlikes keskkonnateenistustes ning vallavalitsustes.

1. Otepää sai linnaks 1.aprillil 1936. a.
Kes oli esimene linnapea? Sama perenimega inimesi liigub Otepääl ringi ka
täna.

üritust (algselt ka suvist rannapidu) seob
aga meie arvates soov pakkuda igas eas
inimestele jõukohast osalemist ja kaasalöömist ühispidudel.

4. Oma lühikese elu(1878-1901) viimastel aastatel töötas ta Otepääl kohtukirjutajana. Jutustuses „Vanaisa vaim“ (1901)
kirjeldab ta kohalikke olusid sajandivahetusel. Andrus Kivirähk on kirjutanud mehe
lühikesest elust ka näidendi. Kes?
5. Sündinud Tartus matemaatiku pojana.
Sõdinud II maailmasõjas Sileesia rindel,
saanud haavata. Siirdus 1951 USA-sse,
töötas aastaid insenerina kosmoseagentuuris NASA. 1993-95 oli ta Eesti kaitsejõudude staabi nõunik Tallinnas. Sama
nimega mees kuulub praegu Otepää valla
volikokku. Kes?
Vastuseid ootame kuni 7. märtsini (postitempli kuupäev) kirjaga Otepää Teataja
aadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405
või e-kirjaga aadressil: teataja@otepaa.
ee.
Ootame teie vastuseid!

Puka vallast enne
ja nüüd
Endine pukalane Aksel Tiideberg on kirjutanud raamatu “Puka vallast läbi ajalootuulte”, milles valgustab mitmekülgselt
selle piirkonna elu-olu endistel aegadel
ja praegu.
Raamatus on kirjeldatud Puka kandi
mitmekülgne loodus, ajalugu ja kultuurining spordielu. Pikemalt on juttu seltside tegevusest, majandusest, koolidest,
lasteaedadest, metskonnadest, arhitektuurist ja paljust
muust. Lugeja saab
h e a ü l e v a a t e ka
siinsetest kaunitest
kohtadest, kuhu tasub minna ja mida
vaadata. Raamatus
tutvustatakse mitmeid Pukast algavaid marsruute.
Päris pikalt on juttu Puka elust taasiseseisvunud Eestis.
Raamatus leidub ka lühiülevaade Puka
vallas sündinud, elanud või töötanud
tuntud inimestest.
Raamatu andis välja Puka vallavalitsus,
kujundas ja toimetas Ülo Alo Võsar, kaane
kujundas Esti Kittus. Arvukad fotod pärinevad Heikki Kadajalt ja erakogudest.
200leheküljelist raamatut saab osta
Puka vallavalitsuses ja Puka valla raamatukogudes. Hind on 100 krooni.
(OT)

Loodan, et Sa ei pane pahaks, kui kasutan kirjutades sina-vormi, sest vägagi
tõenäoliselt oleme kusagil juba kokku juhtunud: mõnel olemisel, vallapäeval, seminaril või reisil. Elasin päris mitu aastat Soorus ja kudusin taimevärvilisi asju. See jäi minevikku, kui pakkisin vardad ja oma ülejaanud seitse
asja ning sättisin Kia nina Hispaania suunas. Juhtus see peaaegu juba kuus
aastat tagasi.
Olen siin leidnud uue eluviisi, ameti, sõbrad ja isegi ühele uuele inimesele
elu andnud. Mul oli õnne ja tahtmist saada kunstnikuks. Minu mõnus galerii-töökoda asub ühes vaikses jahisadamas vaatega Gibraltarile.
Need kuus Hispaania-aastat on olnud küll märksa kiiremad kui paljud eelnevad kokku, ja nii pole mul tekkinud Eestist eemaloleku tunnet. Füüsiliselt
ärkan ma muidugi igal hommikul Vahemere ääres, aga Eesti kui niisugune
on nagu mull minu ja mu laste ümber. Seda mulli võib venitada mõõtmatult
suureks ja selle kaitsva kesta sees end üsna turvaliselt tunda.
Sõna “mull” asemel võib kasutada ka sõna “juured”. Aga mulle meeldib
mulli-idee just venitamise koha pealt ja ka sellepärast, et enamus juurestikke kulgeb maa all, mullil aga on lootust isegi õhku tõusta. Ja mina tahan
lennata. Ja kõrgelt. Igaüks leiab oma lennukõrguse ja -sihi ajapikku ise, aga
ma tahaks siinkohal lauale visata ühe soovituse: TEE, OLE, LOO, VABANE.
Kompromissidel pole tihti mingit arendavat väljundit, kui inimene ikka
ja jälle tallab oma unistuste otsas, arvates et teised seda temalt ootavad.
Kirjeldamaks põhilist, mille ma sain võõrsilekolimise eest, see on julgus
vaadata tulevikku läbi oma unistuste ja ihade, saavutades selle, et ka teised
on rahul.

Eestist, eestlusest ja igatsustest
Küsin endalt: kas olen nüüd rahul? Usun, et rahulolu saab olla nii inimesele
kaasa antud keemilise koostise kui ka raske töö vili. Mina pean tööd tegema.
Kõige lihtsam on kokku korjata kõik need head asjad elus, mis kortsu laubal
natukenegi pehmendavad. My favorit things…Nagu laulab Maria “Helisevas muusikas”.
Veebruaris vaatan postkasti natuke hellema pilguga. Mitmel aastal olen
leidnud sealt pangaaruannete ja telefoniarvete seast ka kutse Madriidi. Eesti
saatkonnal on komme kutsuda üheks õhtuks aastas kokku kõik Hispaanias
elavad eestlased, et tähistada meie vabariigi sünnipaeva. Toimub see tavaliselt ühes luksushotellis Avenida de Castellanal.
Neid, kes räägivad sel sünnipäevapeol eesti keelt, polegi just palju. Arvan,
et järjekindlalt on diplomaatilist korpust ja ajakirjandust palju rohkearvulisemalt esindatud kui eestlust. Vestluses domineerivad inglise ja hispaania
keel, sekka ka vene. Eestlastel on vaiksem hääl. Seistakse väikeste puntidena, käes shampanjaklaas ja silmis lumehelbehoidmise tunne. Meie Eesti…
Ei saa pead anda, kuid tundub, et kõik kes me oleme ja elame siin võõrsil,
läheme kihevile ja ehk kadedakski kui keegi on hiljuti Eestis käinud.
“Musta leiba tõid? Teatris käisid? Kuidas ilm oli?” Küsimuste vahele mahub
päris palju okkalist ja ürgset kurbust. Me oleme siin vabatahtlikult, mitte nii
nagu need, kes läksid oma isamaalt peale sõda. Ometi tundub, et küll oleks
tore kui saaks olla korraga kahes kohas.
Selgitamaks oma kurbust ütlen, et ma ei ole juba viis aastat näinud kevadet ega sügist. Oleme lapse kooliskäimise tõttu siia kohale naelutatud kuni
on käes kas jõuluvaheaeg või suur suvi ja nii vaatangi sinililli internetist ja
kuulan linnulaulu plaadilt. Sellised on need pisikesed asjad, mis inimese
südame suureks teevad ja vahel isegi lõhki ajavad.
Väga olen rahul sellega, et mind kutsutakse Eesti sünnipaevale, et olen
veel võimeline küllalt arusaadavalt eesti keelt kasutama, et igatsen taga neid
üliomaseid põhjamaiseid asju, et “Siin me oleme” teeb hinge hellaks, et mu
lapsed on eestlased, et saan Eestisse minna korra aastas ning maalida oma
minevikku, tulevikku ja identiteeti. Eestita oleksin selle kõige keskpunktis
nagu võililleseeme, millel oma saatuse kohta palju ütlemist pole.
Minu abikaasa on korduvalt maininud, et leiab minu rahvustundlikkuse
olevat millegi kadestamisväärse. Tema sündis Inglismaal, 6aastasena kolis
kümneks aastaks Kanadasse, siis Glasgowsse Šotimaal, mõned töised aastad Londonis, kuni ta lõpuks sattus siia, Hispaaniasse. Jalgpallivõistlusel
Portugal-Inglismaa toetas ta Portugali. Tal on küll Briti pass, aga ei tilkagi
patriotismi. On see vabadus või enesekaotus?
Vaata Sinagi endale hinge ja katsu
saada aru ilma võõrsile kolimata, et
mis asi see Eesti ja sellega seonduv
õieti on. Minu meelest on see nagu
vesi, mis jahule lisades kõike seob.
Ilma veeta lendaks jahu tasapisi
tuulde. Loodan, et oma jutuga ei lahista ma meie rahvusluse taignasse
ülearu niiskust, aga eks mõni pisar
kulu vahel ära ka.
Lugeja, sinu tugi ja huvi oleksid
teretulnud! Kui on midagi, mida
siinsest elust edaspidi võiksin esile
tõsta, siis kirjuta sellest aadressil:
monicadelnorte@hotmail.com.
ERAKOGU
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Monica del Norte (Deivi Org)

10

23. veebruar 2006

Talvine seiklusspordi
võistlus Otepääl

Veebruaris viieseks saanud Otepää suusamuuseum tähistas oma sünnipäeva
kuulsa Otepää mehe, viiekordse laskmise maailmameistri Alfred Kuke 100.
sünniaastapäevale pühendatud näituse
avamisega.
Tänavu 75. aastaseks saava Eesti
Laskurliidu nimel sõna võtnud Mart
Puusepp soovitas kohalikul Kaitseliidu
maleval hakata korraldama Alfred Kuke
mälestusvõistlust.
Kuulsa laskuri näitus jääb suusamuuseumis avatuks kevadeni.

5X ARVO SAAL

Suusamuuseumis
on avatud laskur
Alfred Kuke näitus

Suusakuningas jõudis koju
Esmaspäeva õhtul lendasid Otepää taevasse ilutulestikuraketid koju jõudnud
kahekordse olümpiavõitja Andrus
Veerpalu ja Torino mängudel viienda
koha saanud Jaak Mae auks. Kohal oli
ka arvukalt foto- ja telemehi ning kirjutavaid ajakirjanikke.
Suusatajaid tervitasid Otepää Raekoja
ette kogunenud inimesed, neile ütles

häid sõnu vallavanem Jaanus Raidal.
Tema sõnul näitas ilutulestik, et kuningas on koju jõudnud. Seejärel tegid
Andrus Veerpalu ja Jaak Mae sissekande
valla auraamatusse.
Tegelikult oli Veerpalu ja Mae saabumine vaid suure peo peaproov. Järgmisel
esmaspäeval, 27. veebruaril on kõigil
võimalus taas tervitada olümpiasanga-

reid Otepää keskväljakul. Siis jõuab koju
ka suusakuninganna Kristina Šmigun
ning kõik on oodatud alates kella 21st
rahvapeole.
Sportlased peaksid Otepääle jõudma
kesköö paiku, sest enne seda toimub
Tallinnas Vabaduse väljakul suur edukamate olümpialaste ja nende treenerite
autasustamistseremoonia.

Pühapäeval, 29. jaanuaril anti Marguse
puhkekeskuses start seiklusorienteerumise võistlusele ACG Winter Xdream.
Osales 125 kolmeliikmelist võistkonda.
Kui eelmisel aastal vallutati Eestimaa
kõrgeimad tipud Haanjas, siis seekordsel võistlusel oli tarvis käia kahekümnel
Otepää kandi mäetipul.
Rada läbiti nii jalgrattal, joostes kui
ka suuskadel, parimad tulemused saavutasid jooksjad.
Vahetult enne finišisit tuli läbida Otepää
seikluspargi rada. Viimased võistkonnad saabusid rajalt juba ööpimeduses.
Esikoha saanud võistkond LT ’06 läbis
raja ajaga ajaga 2:44.25.
(OT)

(OT)

Kolm medalit Otepää
spordiklubi kahevõistlejaile
Eesti meistrivõistlustel kahevõistluses
sai M-18 klassis esikoha Karl-August
Tiirmaa ning juunioridest võitsid kuldja hõbemedali Kristjan Eljand ja Alar
Kukka.
(OT)

Dumle auhinnavõistlus
Valgamaa koolide kuni 3. klasside tüdrukute ja poiste võistkonnad selgitasid
Eesti Koolispordi Liidu rahvastepalli
Dumle auhinnavõistlusel maakondliku
vooru parimaid.
Poistest võitis Pühajärve põhikool
(Magnus Leopard, Imre Leopard, Madis
Vihmann, Miikael Mändmets, Teet Kubi,
Silver Kiho, Rain Ilves, Mait Peterson,
Manfred Täär, Andres Aaliste ja Georg
Oinus) ning pääses poolfinaalturniirile
Põlvasse. Viienda koha said Keeni põhikooli ja 8. koha Otepää gümnaasiumi
poisid. Tüdrukutest kuulus Otepää
gümnaasiumile kolmas koht.

Suusatajad sõitsid Otepäält Elvasse
Pühapäeva hommikul tervitas Otepää maratonisõitjaid paksu
värske lumega, mis tegi raja läbimise raskeks. Suusatajaid
see muidugi eriti ei seganud ja 36. Tartu maratonile startis
Otepäält Tehvandi suusastaadionilt üle 3400 sõitja. Finišisse
Elvas jõudis neist 3027. Esindatud oli 25 riiki.
Seekord oli osalejate arv viimaste aastate suurim. Oma
osa oli selles kindlasti Kristina Šmiguni ja Andrus Veerpalu
olümpiavõitude mõjul kasvanud suusavaimustusel. Samas oli
rajal varasemast rohkem ka neid, kes ei mahtunud etteantud
ajanormi ja pidid seepärast sõidu pooleli jätma.
Tartu maratoni rada kulgeb suures osas Valgamaal Otepää,
Sangaste, Puka ja Palupera valla maadel. Lisaks neile Valgamaa
inimestele, kes pingutasid suusarajal, et kiiremini 63 km läbi
sõita, oli tegevuses veel üle paarisaja teenindaja stardis ja
toitlustuspunktides. Stardipaiga eest vastutas Tõnu Kinks, teeninduspunktide tööd juhtisid Voldemar Tasa (Matu), Eduard
Aamer (Ande), Arvo Saal (Kuutse), Kalev Brikker (Peebu),
Kalev Lõhmus (Palu) ja Kalju Noorhani (Hellenurme). Lisaks
on ametis kohalikud teedemehed, politseinikud ja paljud
muud abilised.
Maratoni võit läks seekord Tšehhimaale. Stanislav Rezak
(pildil rivi lõpus, nr 2) oli raja lõpuosas kiireim ning võttis
peaauhinna Meelis Aasmäe ja Risto Rooneti ees. Rezac on
võitnud tänavu veebruaris kolm maratoni järjest.
Kui võitjal kulus aega 3:04.37.1, siis viimane suusataja,
3027. koha saanud Jürgen Lõhmus oli teel kaheksa minutit
vähem kui kümme tundi.
ARVO SAAL

Puka keskkooli võimlas peeti Valgamaa
koolinoorte 10.-12. klasside poiste korvpallimeistrivõistlused. Võrdse tulemusega lõpetasid turniiri Puka keskkool ja
Tõrva gümnaasium. Omavahelise mängu võit (71:41) andis esikoha Pukale.
Otepää Gümnaasium sai neljanda
koha. Meistermeeskonnas mängisid
Fredy Ahven, Kenneth Herm, Kristjan
Moorast, Miko Sarapuu, Tauno Teder,
Tauri Teder, Riivo Tutk ja Valmet Vaht.
Selgusid ka Valgamaa kuni 9. klasside
poistest koosnevate korvpallimeeskondade 2006. a. meistrid.
Maakonna noortemeistriks tuli Puka
Keskkooli meeskond kosseisus Jaanus
Vutt, Willu Põldsepp, Tarmo Jõesaar,
Valter Vaht, Martti Kõiv, Henri Püüa,
Sten Tiidt, Mirko Karu, Kaido Luik ja
Martti Männiste.
(OT)

Taliolümpiamängude
meenemünt

Puka vald osales Võrtsjärve talimängudel

Otepäälased võistlesid Soomes

Tartumaal Rannu vallas toimusid 4.
veebruaril 24. Võrtsjärve talimängud.
Võisteldi neljateistkümnel alal: suusatamine, reesõit, kelgutamine, võrkpall,
male, kabe, koroona, lauatennis, mälumäng, autode lumerajasõit, vallajuhtide
mitmevõistlus, laste tillusuuskadega
sprint, uisutamine ja lastemälumäng.
Puka valla võistlejate võitsid mitmeid
auhinnalisi kohti. Esikohale tuldi vallajuhtide mitmevõistluses (Heikki Kadaja ja
Heldur Vaht), 4x1,5 km teatesuusatamises (Aiki Aigro, Vjatsheslav Vshitsev, Aili
Popp ja Kunnar Vahi) ning 13-15aastaste
tütarlaste murdmaasuusatamises (Teele
Tiidt).
Teise koha võitsid mälumängurid (Toivo Punga, Eerik Müts, Ants Kallis, Velvo
Mõttus ja Agur Ostrak) ning lapsed tillusuuskadega sõidus (Agnes Teorein,
Kertu Tilga, Karel-Romet Pedajas ja Karl
Markus Lissin).
Kolmas koht saadi kelgutamises (Triinu
Nurmetu, Arette Riis, Kersti Undrits, Kätlin Sprenk, Lauri Laks, Kevin- Ristjan Pedajas, Hendrik Mekk ja Pärt Kuvvas) ning
laste mälumängus (Joel Hainsalu, Cärol
Tutk, Valter Vaht ja Helina Kangro).

Põhjamaade noorte meistrivõistlustel Soomes Vöyris osalesid
ka Otepää noored.
Murdmaasuusatamise sprindivõistlustel olid 39 tüdruku
hulgas Triin Ojaste 8. ja Liis Kalda (pildil) 9. Külma ilmaga
peetud tüdrukute 3 km distantsil sai Ojaste 12. koha, kaotades võitjale 21, 4 sekundiga ja Liis Kalda 23. koha (33,2).
Teatesuusatamises oli Eesti neidude koondis kaheksas.
Kahevõistlejatest saavutas Karl-August Tiirmaa 8. koha.

(OT)

Otepää Golf Club algatab talvise golﬁmängu traditsiooni
vas kategoorias ja võistlusvormiks on
HCP Strokeplay (löögimäng). Mehed ja
naised hcp 00-18 ning mehed ja naised
hcp 19-36.
Auhinnatakse iga võistlusklassi 3
paremat ning parimat scratch tulemust
võistlusklassis hcp 0-28. Eraldi autasustatakse parimat klubi ja „lähemale
lipule” võistluse võitjat.

Torino OMi avapäeval tuli müügile
taliolümpiamängudele pühendatud
hõbedane meenemünt, mille emiteeris
Eesti Pank. Mündi esiküljel ehk aversil
on Eesti Vabariigi riigivapp, tekst „Eesti
Vabariik“ ja mündi väljalaskeaasta 2006.
Reversil on suusatajat kujutav kuldaplikatsioon, Eesti Olümpiakomitee sümboolika ning tekst „10 KROONI“.
Münte vermiti 5000 tükki.
Taliolümpiamängudele pühendatud
meenemündiga jätkab Eesti Pank olümpiateemaliste müntide väljaandmist.
500 krooni maksvat meenemünti saab
osta Eesti Panga muuseumis.
(OT)
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4. märtsil algusega kell 9 toimub esmakordselt Baltikumis talvine golfivõistlus
HVB Wintergolf. Võistluse korraldab
Otepää Golf Club Mäha külas Otepää
golfiväljakul.
Võistlustele on oodatud osalema
golfimängijad, kellel on ette näidata
kehtiv klubi/hcp kaart, kelle hcp ei
ületa 36 ning võistluste korraldaja külalised. Võistlus toimub kahes erine-

Puka poisid on
maakonna meistrid
korvpallis

Otepää Golf Club asutati 2004. a. ja
klubis on praeguseks hetkeks 150 liiget.
Otepää Golf Clubi liikmeks saab igaüks,
kes on omandanud golfiväljaku aktsiaid või on nimetatud aktsionäri poolt
mänguõigusega väljakukasutajaks.
Väljaku aktsionärid võivad sõltuvalt
omandatud aktsiate tüübist nimetada
1-6 mänguõigusega väljakukasutajat ehk
klubiliiget.

Eesti Post annab
välja Kristina
Šmiguni postmargi
Eesti Post teatas, et annab Kristina
Šmiguni Torino olümpiavõidu puhul
välja temanimelise postmargi. Postmargi
täpne väljaandmisaeg jääb ilmselt kevadesse, sest enne trükkiminekut arutatakse margi kujundus läbi ka sportlase
endaga.
Eesti Post on varem välja andnud
vaid kaks postmarki olümpiamängude
kuldmedali võidu puhul. 2002. aastal
Andrus Veerpalu ja 2000. aastal Erkki
Noole olümpiavõidu puhul.
(OT)

