
 Lahkus Lennart Meri 

Kogu 14. märtsi hommikupooliku ja-
gasid kõik Eesti raadiokanalid teavet 
sellest, mis ühe suurmehe elu jook-
sul meie väiksele isamaale osaks on 
saanud. Meenutuste ja intervjuude 
vahele jagus reporterite mõtteid ja en-
nustusi sellest, kuidas järgmis(t)e pä-
eva lehed saavad täidetud kirjutistega 
Lennart Meri töödest ja tegemistest, 
tema sügavast vaimsusest ja hiilgava-
maist näidetest kõnemeistrina. 
   Välisriikides Eestit esindades võis ta 
tänu võõrkeelteoskusele kuulajaskon-
nast olenevalt oma mõtete edastami-
seks valida inglise, saksa, prantsuse, 
soome või vene keele. Diplomaadi, kir-
jandusteadlase ja tõlkija pojana kasva-
nult- koolitatult oli ta taasiseseisvunud 
Eestile ainus ja ainuõige president, kes 
suutis oma laiahaardeliste teadmistega, 
oma isiksuse sära ja kohati ootamatute 
etteastetega üllatada riigipäid, poliiti-
kuid, teadlasi ja tavakuulajaid paljudes 
välisriikides. Nii jäi koos Meri nimega 
kuulaja mällu ka EESTI. Isegi neile, 
kes Eesti olemasolust polnud varem 
midagi teadnud!

Meie au- ja südameasi on teada nüüd 
ja mäletada tulevikuski oma suurmehe 
elu ja tegevust.

Otepääl kohtusid kolm Balti riigi pre-
sidenti 1997. aasta 26. mail egiidi all 
“Partnerlus rahu nimel”. Lennart Meri, 
Guntis Ulmanise (Läti) ja Algirdas 
Brazauskase (Leedu) kohtumispaiga 
määramisel olid otsustajaiks presi-
dendikantselei ja tollane välisminis-
teerium.
   Programmiväliselt ja ebatavaliselt 
kaua läks Lennart Meril aega kiriku-
mõisas lipumuuseumi kõrvalruumis 
eksponeeritud Ants Linnardi 
kogudest pärit fotonäituse juures. See 
oli Eesti esimese iseseisvusaja riigi-
tegelaste autogrammidega fotodest. 
Numismaatiku, ajalooliste fotode 
ning rariteetsete raamatute koguja Ants 
Linnardi sõnul oli Lennart Meri 
saanud taolist fotokogu Eesti ajaloost 
näha esmakordselt. Ja sellest jäi fotoko-
gu omanikule mälestuseks ainulaadne, 
Lennart Merile ainuomane autogramm: 
“26. mail `97 ehk läks aega mis läks, 
kakskümmend aastat kogunisti, aga 
näe, jõudsimegi Pariisi!”
   See on parafraas Uno Lahe ühes luu-
lekogus avaldatud mõttest: ”Enne kui 
sõidad Pariisi, käi ära Nuustakul!”
   Teine ja arvatavalt viimane Lennart 
Meri Otepää-külastus toimus 2004. 
aasta juunis Eesti lipu 120. aastapäeva 
pidustuste aegu. Mäletan, kuidas teda 
oodati…”Eksisime Elvasse,” kõlas vas-
tus, kui kirikuõpetaja Jüri Stepanov oli 

ootajate muretsemisest märku andnud. 
Ent jõudis ometi! Astus kirikusse, kõn-
dis kirikaias, jälgis mälestuspuude 
istutamist.
   Oli enamiku ajast omaette. Kujutlen, 
et nii sai ta Eestile ühes tähenduslikus 
ja pühas paigas koguda endasse roh-
kem tunnet kui sõnu. 
   Mulle isiklikult mõjus teade Lennart 
Meri surmast otsekui ohumärk meie 
jääv-väärtustele, kultuurile, keelele. 
Kes veel meie riigimeestest oskaks 

kõnelda (ja ISE kõnesid koostada) nii 
puhtas, mõttetihedas ja väljendus-
rikkas eesti keeles, nagu suutis seda 
Lennart Meri? Kas võtab keegi tulevas-
test kirjameestest paberile panna veel 
midagi sama sisendusjõulist ning eest-
lastesse uhkustunnet tekitavat, nagu 
see on “Hõbevalge” igal leheküljel, igas 
kirjareas?
   Nende ahelatega tunnen end seotud 
ega tahagi neist lahti saada. 

AILI MIKS

Ööl vastu emakeelepäeva, 
14. märtsil 2006, suri pärast 
rasket haigust Magdaleena 
haiglas 15 päeva enne oma 
77. sünnipäeva taasiseseis-
vunud Eesti esimene presi-
dent Lennart Meri.

Presidendid Lennart Meri, Guntis Ulmanis ja Algirdas Brazauskas 
Otepääl 26. mail 1997. aastal.

Mõtisklus AEGADE AHELAIST
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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AILI MIKS

“Otepää Teataja” erinumbrist 1. aprillil 1936

Peokavast. “Peaministri asetäitja K.Eenpalu jõuab 
Otepääle hommikul kell 11.55. Kõrge külaline võe-
takse vastu linnavalitsuse ruumes, kus algab pidulik 
linnavolikogu koosolek. Kestab see vaevalt veerand 
tundi ning selle järel on paraadi tervitus peaministri 
asetäitja poolt. Paraadiks on rivistatud Otepää kait-
seliit, tuletõrje ja seltskondlikud organisatsioonid. 
Paraadi üldjuhiks on kaitseliidu Otepää rühma päälik 
A.Kase.
   Aktuse järel minnakse paraadi marsis Kirikumäele 
vabadussõjas langenud kangelaste mälestussamba-
le, kuhu linnavalitsuse poolt pärg pannakse. Pärast 
lõunat kell 16 on tuletõrjemajas pidulik koosviibi-
mine lauas linnavalitsusele ja volikogu liikmetele, 
aukülalistele ja kohalikule rahvale. Koosviibimisele 
järgneb tuletõrje saalis pidustuste lõpuosa – ball, 
millest saavad osa võtta kõik soovijad.
   Rahvast on linnapidustustele loota palju. Väljastpoolt 
tuleb tublisti võõraid autodega. Linnapidustuste käik 
jäädvustatakse filmis. Filmimeister jõudis Otepääle 
juba teisipäeval. Tublisti on linnapidustusi jälgimas 
ka lehemehi väljastpoolt üle riigi. Eesti suuremates 
lehtedes on Otepääle pühendatud tublisti ruumi.”
   “Julgesti edasi uutel radadel”, seisab sama lehe 
4. leheküljel linnasekretär J.Tintsoni lühike sõnum: 
”Linnaõiguste võtmise propagandat alustasin 1925. 

aastal. Koolimaja ehitus tõmbas esialgu algatatud ka-
vale kriipsu peale, kuid 1935. aastal alustasime koos 
alevivanem Peeter Madissoo ja teistega uuesti pooleli 
jäänud tööd. Koosolekuid korraldati tuletõrje saalis 
kolmel korral ja algkoolimajas üks kord. Kodanikud 
hääletasid peaaegu 90% linna poolt, mille tagajärjel 
ka Riigivanem dekreediga (K.Pätsi otsus 29. jaa-
nuarist 1936) Otepääle linnaõigused andis.
   Uue linna majanduslik olukord ei ole kerge, sest 
alev jätab linnale võlgasid peaaegu 6 miljonit senti ja 
peale selle veel täitmata kohustusi 5000 krooni, mis 

tuleb katta 1936/37.aasta eelarvega. Kuid raskused 
on võidetavad… Oleme olnud alati tasakaalukad 
ja oleme seda ka tulevikus, mispärast julgesti edasi 
uutel radadel.”
   “Otepää linna ligemad ülesanded” – selles loos 
tõstab linnapea Julius Niklus tema silmis tähtsaima-
te alustena edasiminekul “kodanikkude arusaamist 
sellest, et ühiselt võidame raskused kergesti.” Linna 
ligemaiks ülesandeiks loeb ta elektrivalgustuse mu-
retsemise ning Palupera-Otepää autoliini aastaringse 
lahtihoidmise. “Edasi tuleb suurt rõhku panna linna 
välisilme tõstmisele ja parandamisele, sest Otepää 
ei saa olla tööstus- ega kaubanduslinn, ta tuleb 
seada suvituslinnaks. Loodusliselt on selleks hääd 
tingimused olemas.”  Ja veel üks elutark soovitus: 
“Lahkhelid tulevad igal pool likvideerida ja püüda 
vaid sinnapoole, et Otepää areneks.”

Kuidas noor Otepää  linn võlgadest lahti sai?
“Noore linna majanduslik olukord oli raske. Tuli tõsta 
veelgi linnaelanike maksukoormat. Maksunimetuste 
arv tõusis kümnele: kinnisvaramaks, naturaalkohus-
tuste asemaks, kogukonna-, koera-, hobuse-, jalgrat-
ta-, sildi-, kantselei-, aadresslaua- ja tänavakasutamise 
maks. Üha teravnev rahvusvaheline olukord muutis 
linnarahva elu-olu aasta-aastalt raskemaks… 
   1938. aastal edenesid elektrifitseerimistööd nii-
võrd, et 27. novembril lõi Otepää linn esmakordselt 
elektrituledes särama. Elektri olemasolu tähendas 
majanduslikku ja kultuurilist arengut. 16. detsembril 
alustas tööd statsionaarne kino, seati tööle jahuveski 
elektri jõul jne. 
   1939. aastaks tõusis Otepää elanike arv 2 300ni, 
linnas oli 370 maja, 42 tänavat, linna kogupindala oli 
413 ha.”( H.Mägi “Otepää- Kääriku”,1971) 

10. aprillil kell 18.00 kohtub 
Otepää Kultuurikeskuses rahvaga 
Otepää vallavanem Jaanus 
Raidal koos Otepää vallavalitsuse 
liikmetega.

OTEPÄÄ TÄNA JA HOMME

Tule ja esita mõtteid 
Otepää valla elu paremaks muut-
miseks!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 
toetab kahte Valgamaa projekti: 
   AS Otepää Golfi uue golfiväljaku ehita-
mist ja Sangaste Rukki Restorani ja Küla-
listemaja renoveerimist.
   Otepää golfiväljaku ehitamise kogu-
maksumus 59 miljonit krooni, sellest 
EASi toetus  9,9 miljonit. Toetuse abil 
soovitakse suurendada Eesti konkurent-
sivõimet golfiturismi pakkujana.
   Otepääle rajatav golfiväljak eristub teis-
test Eesti golfiväljakutest tänu unikaalse-
le reljeefile ja kaunile loodusele. Kõrge-
kvaliteediline golfiväljak ja Otepää spordi-
piirkond loob huvitava mängu- ja mitme-
kesise vabaaja veetmisvõimaluse. 
Üheksarajaline väljak koos klubihoonega 
avatakse sellel aastal, täismõõtmetes 
18rajaline väljak valmib 2007. a. 
   Sangaste Rukki Restorani ja Külaliste-
maja projekti käigus renoveeritakse küla-
listemaja, mille sisekujunduses kasuta-
takse erinevaid rukkiteemalisi detaile. 
   Restorani keskseks toiduks saab olema 
eestlaste põlistoit - rukkileib. Rukkiresto-
raniga luuakse terviklik turismitoode, mis 
rahuldab välisturistide nõudlust eelkõige 
kvaliteetse Eesti rahvusköögi järele.   
   Projekti kogumaksumus on 2,6 miljonit 
krooni, millest EAS-i poolne toetus on 
865 000 krooni. 

(OT)

EAS toetab kahte 
meie piirkonna 
turismiprojekti

Sõjavaremetele kerkis uus Otepää.

Otepää linna 70. juubelile pühendatud 
sünnipäevapidu toimub laupäeval, 
1. aprillil Otepää Kultuurikeskuses.

Kell 14.50  Aktus-kontsert. 
Kell 17.00  Simman koos kohvi ja        

 tordiga.
Kultuurikeskuses on avatud puhvet.

Kõik otepäälased ja Otepää sõbrad on 
kutsutud suurele rahvapeole!

Otepää  70

Alates 1. jaanuarist 2006. a. makstakse 
maamaksu 50% maamaksumäärast 
Valga maakonnas kaitse alla võetud 
Kirbu soo hoiualal, Koiva-Mustjõe luha 
hoiualal, Kurematsi hoiualal ning Otepää 
hoiualal. Maamaksu korrigeeritakse 
Valga maakonna hoiualadel kogupindalal 
969,5 ha. 
   Korralduse rakendamisel valdadele 
maamaksust laekumata jääv summa 
kuulub kompenseerimisele riigieelarvest 
eelarvete tasandusfondi kaudu.

(OT)

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 6. aprillil.

Toimetus: Arvo Saal ja Aili Miks
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid

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

Suusakeskuse klientidena nähakse Otepääd väisavaid tali-
spordiharrastajaid ning Urvastet tervikuna Otepää mõjualas-
se kuuluva kohana. Otepääga on Urvaste plaanid tihedalt 
seotud. Eesmärk on meelitada Urvastesse need talispor-
diharrastajad, kes praegu käivad Otepääl, kuid sooviksid 
vaheldust.
     Võrumaa Teataja

Urvaste plaanib suusakeskuse raja-
misega turismiäri arendada

Uus äriidee

T E I S E D  M E I S T

2005. aasta detsembris kiitis EAS-i nõukogu 
heaks Otepää Looduspargi esitatud projekti-
taotluse „Otepää piirkonna tuntud looduslii-
kumisradade arendamine”.

 Eesmärkideks on:
 Pühajärve matkaraja, Apteekri metsaraja 
ja Kekkose matkaraja kaasajastamine, atrak-
tiivsemaks muutmine ja mitmekeelse loodus-
infoga varustamine,
 Pühajärve matkaraja ettevalmistamine 
2007. a. rahvusvaheliseks tervisesportlaste 
suurürituseks IVV Olympiad,
 piiritletud maastiku hooldamine matka-
radade ümbruses,
 loodushoidliku piirkonna turismimar-
ketingi edasiarendamine, kuvandi väljatöö-
tamine ja Otepää piirkonna turismialane 
turundustegevus.

Projekti kogumaksumus on 612750 krooni, 
millest EAS-i toetus moodustab 80% ehk 
490000 ning Otepää Looduspargi omafinant-
seering 13,5 % ehk 82750 ja Otepää valla 
kaasfinantseering 6,5% ehk 40000. 
   Põhiline tegevus toimub Pühajärve matka-
rajal, mille baasil rajatakse Pühajärve parki 
ja Murrumetsa uus 3,5 km pikkune igapäe-
vaseks matkamiseks sobiv matkaring ning 
300 meetrine lasterada. Kavas on paigaldada 
30 kolmekeelset loodusinfoga infotahvlit ja 
viidad, rajada kaks puhkekohta Murrumetsa 
ja heakorrastada matkaraja-äärne maastik. 
Kolme kilomeetrine Apteekri metsarada täie-
neb 4 üldkehalist ettevalmistust parandava 
atraktsiooniga, hooldatakse rajaümbrust ning 
täiustatakse raja infosüsteemi. Kekkose rada 
täiendatakse 8 loodust ja kultuuripärandit 
tutvustava mitmekeelse infostendiga, täien-

Leinapäeval meenub ammune aeg

datakse olemasolevat viitade ja kilomeetritä-
histe süsteemi ning hooldatakse 3 kilomeetri 
ulatuses matkaraja lähiümbrust.
   Projekti tulemuseks on ka uuenenud mat-
karadasid tutvustavad voldikud kolmes keeles 
ja Otepää looduspargi kodulehe info kaasajas-
tamine ning piirkonna keskkonnahoidliku 
imago väljatöötamine.
   1. jaanuarist 2006. a. reorganiseeriti Otepää 
Looduspargi Administratsioon ja loodi uus 
asutus Riiklik Looduskaitsekeskus. Kuigi asu-
tuse käivitamise faas on endaga kaasa toonud 
mõningase asjaajamise aeglustumise, loodame 
projekti lõpetada 2006.a. suveks.

Projektijuht TARMO EVESTUS

Vasakult Anne Tutk, Merike Terve, Tõnu Kukk, Vaike Viks, 
Imbi Parvei, Terje Korss

Otepää vallavanem Jaanus Raidal tuli sel nädalal välja 
esmapilgul kummalise ideega hakata reklaamima Otepääd 
kui vanurite linna ning meelitada sinna elama jõukad Soome 
pensionärid, keda kohalikud tööjõulised inimesed teenindak-
sid. 
   Paljud nored ei näe võimalust pärast kõrg- või ametikooli 
lõpetamist kodumaakonnas piisavalt rakendust leida ning 
nad seovad oma tuleviku pigem mõne suurema keskusega.
See on kurb paratamatus. Osa omavalitsusi püüavad selle 
vastu võidelda, osa on juba käega löönud ning leppinud. 
Viimaste hulka kuulub ka Otepää, mille juht Jaanus Raidal 
näeb oma kodulinna juba vanurite linnana.

Võrumaa Teataja

PALUPERA vallavalitsus

Kodanike vastuvõtt:
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 12.30-16.

Kontakt: Hellenurme 67502 Valgamaa
Tel 767 9502, faks 767 9500, palupera@palupera.ee, 
www.palupera.ee

Vallavanem  Terje Korss
Tel 767 9501, mob 517 4740, terje@palupera.ee
Vallasekretär   Imbi Parvei
Tel 767 9502,  imbi@palupera.ee
Pearaamatupidaja  Merike Terve
Tel 767 9503,  merike@palupera.ee
Maakorraldaja, ehitusregistri pidaja   Tõnu Kukk
Tel 767 9504, mob 528 6490,  tonu@palupera.ee
Sotsiaalnõunik     Anne Tutk
Tel 767 9502, anne@palupera.ee
Sotsiaaltöötaja     Vaike Viks
Tel 765 7333, nouniraamatukogu@hot.ee  
Metsaspetsialist   Ene Vahter
Mob 524 4329 
kodanike vastuvõtt 
Palupera vallamajas iga kuu esimene esmaspäev kell 9-12 ja
Nõuni raamatukogus iga kuu kolmas esmaspäev kell 9-11.30.
Veterinaarabi Jaan Uibo
Mob 504 0424 
kodanike vastuvõtt Hellenurme end. autogaraazhi kontoris esmaspäe-
val ja neljapäeval kell 9-10.
Vanemkonstaabel Toomas Kikas
Mob 527 9314 või 5330 7159
kodanike vastuvõtt Palupera vallamajas kolmapäeval kell 9-11.

Vallaasutused
Palupera põhikool Tel 767 9511 ja 767 9512, maire@palupk.
edu.ee
direktor Maire Lemberg  
Osaühing Palu-Teenus  Tel 766 1226, mob 502 3095 või 522 6235 
juhataja Tõnu Raak  
Hellenurme raamatukogu  Tel 765 6326, asta@hellenurme.ee
juhataja Asta Jõesaar  
Nõuni raamatukogu  Tel 765 7333, nouniraamatukogu@hot.ee 
juhataja Vaike Viks  
Nõuni kultuurimaja  Tel 765 7443 
juhataja Malle Kõll   
MTÜ ”Hellenurme Mõis” (hooldekodu, lasteaed) Tel 767 9505 ja 
767 9506, hellenurme@hot.ee
Tegevdirektor Vambola Sipelgas  

Palupera vallavalitsuse taotlus “Hellenurme 
mõisakompleksiga seotud ajaloolise- ja kultuuri-
loolise pärandi eksponeerimine, aktiivsuse tõst-
mine” rahuldati Piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise väikeprojektide programmist täies 
ulatuses ja maksimaalsel määral. 
   Koos omaosalusega rajatakse sel suvel 625000 
krooni eest Hellenurme mõisapargis pargiteid ja 
paigaldatakse parki väikeinventari (pingid, lau-
ad, prügikastid, välitualett, teavitav silt). Lisaks 
komplekteeritakse Middendorffide infotoa eks-
positisioon, mis tahetakse üles panna Hellenurme 
mõisakompleksi kuuluvasse ümaraita. 
   Kui sul, hea lehelugeja, tekkis nüüd ideid selle 
ekspositsiooni komplekteerimiseks, siis anna aga 
Palupera vallamajja teada. 

TERJE KORSS

Põllumajandusministeeriumis alustas tööd tasu-
ta linnugripi infotelefon 1676, kuhu saab teatada 
linnugripi kahtlusega surnud lindudest ja esitada 
linnugripi alaseid küsimusi.
   Telefon on avatud tööpäeviti kell 9–18. Väljaspool 
infotelefoni tööaega saab jätta oma küsimused 
ja teated automaatvastajale või esitada küsimus 
läbi linnugripi infolehekülje www.linnugripp.ee. 
Massilise lindude suremuse korral peaksid inime-
sed ühendust võtma kohaliku veterinaarkeskusega 
või helistama hädaabinumbril 112.
   Valgamaa Veterinaarkeskuse telefon on 764 3693 
või 510 3409.

(OT)

Toetus Hellenurmele Tasuta linnugripi 
infotelefon 1676

Otepää Looduspark jätkab loodusliikumisradade arendamist

Taas on aastaring täis saamas ja kätte jõudmas 
märtsikuu 25. päev. See kõik oli ammu, kas ongi 
seda vaja meenutada? Arvan, et on. Sest mitu-
mitu sugupõlve ei tea enam, mida tähendab 
küüditamine.
   Kodu Põdrala vallas Kambi külas tuli jätta 
1948. aastal. Nüüd, vana mehena mõtlen tih-
ti, millised võisid olla ema ja isa mõtted ning 
vaimne seisund tollal.
   Mis siis 1949. aasta 25. ja 26. märtsil toimus ja 
kuidas selleni jõuti? Kirjutan mälestuste ja loetu 
põhjal, kuidas riigivõim küüditamise läbi viis. 
   Põllumajanduse sotsialistliku ümberkorralda-
mise küsimusi arutas Eestimaa Kommunistliku 
partei kongress 1941. aasta veebruaris ja juhtis 
tähelepanu vajadusele arendada külas koope-
ratsiooni lihtsamaid vorme (piimaühistud, 
masinaühistud, tarbijate ühistud jne). Kõik 
selleks, et valmistada ette talunikke ülemine-
kuks kollektiivsele põllumajanduslikule tootmi-
sele. Kongressi otsuste realiseerimise katkestas 
Saksamaa kallaletung Nõukogude Liidule, aga 

1944. aasta oktoobris, kui venelased olid tagasi, 
algas 1941. a. kavandatu jätkamine. 
   Ametisse hakati määrama parteiorganisaato-
reid. Kuna valdasid oli palju, siis ei jätkunud 
kommuniste partorgideks ja abilisi suunati 
linnadest. Sealt tuli selliseidki ”abilisi”, kes 
pärisid, et millal on õige aeg tangu külvata.
   Mäletan, kuidas 1947. aastal maamõõtjad tu-
lid koos partorgiga meile ja vormistasid mingi 
paberi. Emale anti diplomikujuline dokument 
maade alatiseks kasutamiseks. Omanikust sai 
kasutaja. Oli märgitud ka riigi tagavaramaade 
osa, kus karjatasin lehmi ja lambaid.
   Kolhooside moodustamine eeldas suurte 
kohalike majapidamiste ja nende omanike lik-
videerimist. Need majapidamised maksustati 
kõrgendatud põllumajandussaaduste müügi-
normide ja põllumajandusmaksuga.
   Kuni 1947. aastani olid need kohustused 
ja maksud meie talule kuidagi jõukohased. 
Müüdi ära hobuseid, lehmi ja põllutööriistu. 
Aga 1948. aastal suurenes maks eelmise aasta-

ga võrreldes 3,6 korda. Võlg riigi ees kiirendas 
kulakute nimekirja sattumist.
   On meeles, kuidas ühel õhtul tulid mak-
suametnikud ja hakkasid üles kirjutama vara. 
Ema ja isa suhtusid sellesse väliselt rahulikult. 
Pakuti ametnikele õhtusööki ja puskarit.
   Isa kui mobilisatsiooni korras sakslaste poo-
lel olnu ja metsavendade varjaja viidi ära 12. 
novembril 1948. aastal. Ta suri Irkutski oblastis 
Taišeti laagris 1952. aastal. 
   Minust sai Aakre kooli 3. klassi õpilane. 
Elasin Palamuste külas vanaisa juures. Ema 
kui tagaotsitav varjas ennast, kuid oskas ette 
näha ohtu ja viis mind võimudele ustavate 
sugulaste juurde. Vanaisa oli nimekirjas, kuid 
jäi puutumata.
   Küüditamine toimus kooli vaheajal. Kui 
kool uuesti algas, ei olnud klassis enam kahte 
klassikaaslast ja koolis ühte õpetajat. Oli kahju. 
Sama saatus tabas Eestis 7500 majapidamist ja 
22500 inimest.

VELLO SIIMANN

SÜNNID
P u k a  v a l d  

Mereli Mõttus          27.02.2006

Järgmises lehes: 

Otepää tähistas 70. sünnipäeva, Otepää 
mängud, Sangaste eelarve, Kuigatsi 
uudiseid, maakonna talispordimängud jm.

Kaastööd ja kuulutused järgmisse lehte 
hiljemalt 31. märtsiks.

23.03 kell 19.00 Kultuurikeskuses Eksliibriseklubi
23.03  kell 20.00 Kultuurikeskuses kino – Dick’i ja   

 Jane’i trikid 
30.03 kell 20.00 Kultuurikeskuses kino         

 Lennuplaan
1.04 kell 15.00 Kultuurikeskuses Otepää linna   

 70. sünnipäevapidu 
5.04  kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses   

 Duokontsert- Hedvig Hanson - laul ja Andre   
 Maaker - kitarr (pilet 50.- ja õpilased / pensionärid)

25.04 kell 19.00 Kultuurikeskuses Pärnu “Endla” 
 teater M.Uiman’i “Agnes” 
26.04 kell 17.00 Kultuurikeskuses Otepää Muusika-  

 kooli kitarriõpilased ja Tallinna Kitarrikvartett

25.03 Paastumarjapäeva kombestik.    Seltsimaja

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

Sangaste

5.-12. märtsini viibis 4liikmeline Valgamaa esindus, kuhu kuulus ka Palupera 
vallavanem Terje Korss, Rootsis Östersundis. Sõit võeti ette seoses Valga-Rootsi 
ühisprojektiga, mis on mõeldud Venemaalt, Staraja Russast pärit  partnerite koo-
litamiseks.
   Nelja päeva jooksul said 22 osalejat Venemaalt teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 
ettevõtluse arengust, võrdõiguslikkuse poliitikast, kaadripoliitikast ja arengustra-
teegiast Rootsis ja Eestis.
   Valgamaalased said venelastele anda ülevaate viimase 15 aasta kogemustest ja 
arengust. Terje Korss esines teemal võrdõiguslikkuse poliitika Eestis.

(OT) 

Terje Korss õpetas Rootsis venelasi
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Otepää Vallavalitsuses
 Otsustati määrata 10 valla kodanikule puudega inimese toetust.
 Otsustati määrata 3 valla kodanikule lapse sünnitoetust.
 Otsustati nimetada Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur nõukogu 
liikmeks Ülle Juht.
 Otsustati määrata Cristo Reedi omandis oleva elamu juurde ostu-
eesõigusega erastatava maa ligikaudseks suuruseks 25 ha vastavalt piiride 
kulgemise ettepanekule.
 Otsustati anda nõusolek Merle Antonile kinnistu, asukohaga Kaika 
küla, Antsla vald Võrumaa, müügiks.
 Otsustati muuta Pühajärve külas asuva Sõjatamme katastriüksuse 
senist sihtotstarvet ärimaa 5%, üldmaa 95% ning määrata uueks sihtots-
tarbeks: ärimaa 10%, üldmaa 90%.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 19.03.2003 korralduse nr 2-
4-148 “Kangro katastriüksuste sihtotstarbe määramine”.
 Otsustati kutsuda tagasi AS Otepää Veevärk nõukogu liikmed ja 
määrata uued nõukogu liikmed: Ilmar Haak ja Peeter Aunapu.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜ-le Erich Ehitus kuuluvale 
puhkemajale asukohaga Otepää vald Sihva küla Andruse maaüksus; 
Pekka Monosele kuuluvale elamule asukohaga Otepää vald Tõutsi küla 
Kolju kooli maaüksusel; Janek ja Viivika Morosile kuuluvale elamule 
asukohaga Otepää vald Otepää linn Kaasiku tn 2a.
 Otsustati muuta Lohu katastriüksuse nime ja asendada see nimega 
Kõrgjärve; Karl-Augusti katastriüksuse nime ja asendada see nimega 
Oliveri.
 Otsustati maksta 35 valla kodanikule ühekordset abiraha.
 Otsustati väljastada ehitusuba SA-le Tehvandi Spordikeskus mul-
tifunktsionaalse suusastaadionikompleksi rajamiseks Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas; Kristi Tuhkile üksikelamu rekonstru-
eerimiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Mäe tn 1; AS-le Eltel 
Networks Saare ja Sireli tn side lokaalvõrgu rajamiseks asukohaga 
Otepää linn Otepää vald; OÜ-le Eksiiv vee- ja kanalisatsioonitrasside 
rajamiseks Pühajärve külas ja Otepää linnas Tehase tänaval; 
 Otsustati anda välja 2006. aastal Otepää medal Anatoli Šmigunile.
 Otsustati anda nõusolek Eesti Jeti- ja Mootorkelgu Liidule läbi 
viia Otepää valla haldusterritooriumil Paap Kõlari Safaripargis ajava-
hemikul 11.03.06-26.03.06 kahepäevane üritus Eesti Meistrivõistlused 
Mootorkelgukrossis; Orienteerumisklubile Ilves läbi viia Otepää valla 
haldusterritooriumil Tehvandi suusastaadioni ja Otepää aedlinna vahe-
lisel maa-alal ajavahemikus 07.05.06-14.05.06 Maailmakarika etapp ja 
Euroopa Meistrivõistlused orienteerumises.
 Otsustati määrata 28 katastriüksuse aadressandmed.
 Otsustati väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Jaotusvõrk 
Erki Unni ning Arula Karjamõisa OÜ elektrivarustuse liitumisühen-
duse, asukohaga Arula küla Otepää vald, ehitusprojekti koostamiseks; 
OÜ-le Jaotusvõrk GP House OÜ liitumisühenduse, asukohaga Otepää 
linn Otepää vald Munamäe tn 8, ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le 
Jaotusvõrk Managment Experts OÜ elektrivarustuse liitumisühenduse, 
asukohaga Golfi maaüksus Mäha küla Otepää vald, ehitusprojekti koos-

tamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Otepää Ehitusgrupp OÜ elektrivarustuse 
liitumisühenduse, asukohaga Raja maaüksus Pühajärve küla Otepää 
vald, ehitusprojekti koostamiseks; OÜ-le Jaotusvõrk Peep Puri liitu-
misühenduse, asukohaga Otepää linn Otepää vald Pühajärve tee 42, 
ehitusprojekti koostamiseks; Evi Lohkile suvila, asukohaga Vidrike küla 
Otepää vald Säremaa III maaüksus, ehitusprojekti koostamiseks.
 Otsustati kutsuda tagasi SA Otepää Spordirajatised nõukogu liik-
med ja määrata uued liikmed: Alar Arukuusk, Urmas Kuldmaa, Mart 
Kaas.
 Otsustati kinnitada Otepää valla omanduses olevate hoonete kind-
lustajaks SALVA Kindlustuse AS, kes pakkus kõige madalama kindlus-
tusmakse.
 Otsustati algatada Kassiratta küla Väike-Veskioru ja Uue-Veskioru, 
Otepää linnas Sulaoja tee 13 kinnistu detailplaneeringud.
 Otsustati kehtestada Otepää küla Rukkimäe kinnistu, Vidrike küla 
Köörimäe ja Nüpli küla Suur-Poslovitsa kinnistute, Pühajärve küla Raja 
kinnistu detailplaneeringud.
 Otsustati pidada võimalikuks Mare ja Arnold Treiali kaasomandis 
oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist nende 
kaasomandisse võrdsetes mõttelistes osades; Piret Drenkhani omandis 
oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Pühajärve 
Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine” pakkumismenetluse läbiviimiseks: 
Aarne Steinbach, Urmas Jaagusoo, Miia Pallase, Ain Aart.

AMETLIK INFO  

Otepää Vallavolikogus

 Otsustati anda Otepää Valla Aukodaniku nimetus silmapaistvate 
saavutuste eest 2006.a. Torino Olümpiamängudel Kristina Šmigunile.
 Otsustati muuta Otepää valla tunnustuste avaldamise korda.
 Otsustati vastu võtta 2006.a. Otepää valla eelarve.

Palupera Vallavolikogu 
 Määrati jätta kehtima 11.05.1999.a. kehtestatud Palupera valla üldp-
laneering.
 Otsustati kooskõlastada Nõo valla üldplaneering.
 Otsustati kehtestada Vaike kinnistu nr. 3960 detailplaneering.
 Otsustati lubada vallavalitsusel osta OÜ Palu-Teenuselt OÜ Elva 
Kinnisvara ekspertarvamuse hindadega Haljala elamu, Nõuni kontori-

PLANEERINGUD
20. märtsil lõppes Palupera vallavalitsuses Palupera farmi maa-ala 
detailplaneeringu avalik väljapanek, mille käigus kirjalikke ettepa-
nekuid ega vastuväiteid ei olnud.

   Sõnavõttudele järgnenud aruteludel teemagrup-
pides otsiti lahendusi Otepää valla jaoks olulistele 
küsimustele. Vallavanem Jaanus Raidal pakkus 
idee, mille kohaselt Otepääst võiks saada pensio-
näride Meka. Ta tõi näite Hispaania ja Portugali 
rannikult, kus Inglise pensionäridest on asustanud 
terved elamurajoonid. Nenditi, et see sihtgrupp ei 
too kaasa riske Otepää kaunile loodusele.
   Samas konstateeriti, et Otepää vajab juurde töös-
tusettevõtteid: „Kõik inimesed pole oma loomult 
teenindajad, ka neile peab jääma võimalus elatist 
teenida.”
   Arutelul tõdeti, et uus tunnuslause peaks rõhu-
tama Otepää atraktiivsust aastaringselt. Esialgu 
pakutud loosungitest jäid kõlama: „Terve Eesti 
Otepää,” „Võitjate linn Otepää” ja „Otepää-Elu 
energiate allikas.” 

Peaksime olema aastaringselt nähtavad 

Otepääle on vaja ehitada üle 200 inimese ma-
hutav konverentsikeskus suurte ja kompaktsete 
konverentside-sümpoosiumide korraldamiseks.   
Konverentsiturism võimaldaks muuta Otepää 
atraktiivseks ka poristel aastaaegadel (kevad ja 
sügis). Raidali kinnitusel on sõlmitud kokkulepe, 
millega Tartu või Tallinna kinnitamisel Euroopa 
kultuuripealinnaks aastal 2011 antakse Otepääle 
väärikas koht. 
   Ümarlaual osalejad tõdesid, et Otepää valla 
kodulehekülg on vilets. Öeldi: „Seal puudub ope-
ratiivne info, mida turist näha sooviks. Kodulehte 
tuleb pidevalt uuendada, nähtavaks peavad saama 
kõik suuremad ettevõtmised Otepää vallas. ”
   Leiti, et tuleb teostada uuringud, mis näitaksid, 
millised turistid Otepääl käivad ja kes siia kõige 
rohkem raha jätavad.
   Peeti vajalikuks, et Otepää vald võtaks tööle suh-
tekorraldaja, kes tegeleks avalike suhetega ning 
vastutaks kodulehe pideva uuenemise eest. 

EGON VALDARU

Otepää vaatas 
tulevikku

Kui selle aasta alguses keelas Euroopa Liidu 
seadus trihhinelloosi uurimise kompressoo-
riumi meetodil ning nõudis uurimist seede-
meetodil, vajasid lihatöötlejad oma laboratoo-
riumi. Et mitte sisustada kahte laboratooriumi 
kõrvuti, mis on väga kulukas, otsustasid kaks 
naisettevõtjat luua ühise laboratooriumi.
   Juhtohjad haarasid veterinaararstid Kaja 
Väärsi ja Liivi Borisova, töötades välja vajalike 
seadmete nimekirja. Otepää Lihatööstus Edgar 
OÜ peainsener Harri Heitur visandas projekti 
ja nuputas, kuidas välja tulla väiksemate kulu-
tustega. 
   Suurema osa seadmetest ostis Otepää Liha-
tööstus Edgar OÜ firmast Est-Doma, osa sead-
meid hankis Otepää Oskar OÜ. Montaaž, pai-
gal-dus ja know-how tuli kõigilt asjaosalistelt. 
Lihatööstuse territooriumil asuvasse kaunisse 
ruumi kohandas Harri Heitur töölauad, ven-
tilatsiooni ja tõmbekapi. Kontrollmääramisi 
hakkavad ruumis teostama kummagi firma
veterinaararstid.
   Mõned päevad tagasi monteeriti Vana-Ote-
pää pumbajaama Vulcan S50, mille abil toimub 
vee füüsikaline töötlemine elektriliste impulssi-
de abil. Seade parandab vee mikrobioloogilist 
kvaliteeti, välistades lubja settimise.
   Vana-Otepää pumbajaam varustab veega 
peale Otepää Lihatööstus Edgar OÜ ka OÜ 
Otepää Oskar ja KÜ Tuuliku, Fie Ellen Sokk. 
Kõigi tarbijate veeomadused paranevad, nii et 
sanitaarsõlmi, valamuid ja duššiotsikuid ei pea 
enam hapetega puhastama. Mitte kasutades 
agressiivseid puhastusvahendeid, säästame 
looduskeskkonda kemikaalide eest, osaledes 
keskkonnakaitses.Elame ju Otepää looduskait-
se alal.

MAIE NIIT

Vana-Otepää naisette-
võtjad teevad koostööd

   Loode rõhutas, et paindliku hinnasüsteemi puhul 
on kaupmehel võimalik oma kasumit maksimeeri-
da:  „Sooduskaart võimaldaks ettevõtjal suurendada 
käivet, tõsta ettevõtte mainet ja täiendada olemaso-
levat püsikliendiprogrammi.”
   Kaupmeeste huvi toidukaupu sooduskaardiga 
odavamalt pakkuda on siiski ebatõenäoline, reaal-
semaks pidas ta ettevõtjate tahet teha allahindlust 
teenustele, mis hetkel pole kõrge hinna tõttu koha-
likele kättesaadavad. „Otepää sooduskaardi ideed 
saab  reaalselt teostada ainult sel juhul, kui liitub 
piisaval määral ettevõtjaid,” tõdes Loode.
   Pühajärve Puhkekeskuse juhatuse liige Jüri Kork 
kinnitas, et nemad saavad pakkuda soodustust vaid 
neile sobival ajal ja kõik ettevõtjad kaardisüsteemi-
ga kindlasti ei ühine.
   „Otepää sooduskaart on mõistlikum luua olemaso-
leva Eesti ID-kaardi põhjal,” kinnitas Vaata Maailma 
ID-kaardi ja arvutikaitse projektijuht Mart Parve. 
„Eelisteks on juba olemasolev kaart ja platvorm, 
rohked võimalused laiendamiseks, paindlikkus ja 
turvalisus. Ka valla investeering jääb väiksemaks: 
ID-kaardi puhul kujuneks maksumuseks 50000, 
teenuse ülevalhoidmiseks kuluks ligi 10000 krooni 
kuus.” 
   Parve sõnutsi huvitub sarnaselt Otepääga ID-
kaardi põhjal sooduskaardi tegemisest Viimsi 
vald. Mitme valla liitumisel oleks võimalik kaardi 
arenduskulusid jagada.

7. märtsil korraldati Otepää arenguvisiooni ümar-
lauad, et anda Otepää loomingulistele ja innovaa-
tilistele inimestele võimalus piirkonna tulevikku 
kujundamiseks ideid pakkuda. 
   Otepää kuulsusrikast ajalugu meenutades kin-
nitas vallavanem Jaanus Raidal, et minevik on 
loonud kõlava brändi. Tulevikku vaadates avaldas 
ta lootust, et Otepääst võiks aastaks 2013 saada 
Ida-Euroopa arenenuim keskus. Tänastest prob-
leemidest kõneldes konstateeris vallavanem, et 
napib kvalifitseeritud tööjõudu ning eeskujulikku 
teenindust. Raidal avaldas kahetsust, et noored 
on sunnitud Otepäält lahkuma, kuna puuduvad 
vajalikud elu- ja töötingimused. Positiivse arengu-
võtmena tõi ta välja asjaolu, et aprillikuust saab 86 
% Otepää vallast internetiga kaetud.

Sooduskaart tuleb piisava hulga liitujate puhul

Otepää eelis on tuntus. Soovime valla häid eeliseid 
arenguks ära kasutada seoses turundusega,” kin-
nitas OÜ Consumetric juhataja Oliver Loode. Ta 
meenutas, et Otepää vald on püstitanud eesmärgi 
tõsta elanike arvu 5000ni. „See tähendaks pea-
aegu 25 %list kasvu, mis tõstaks valla tulubaasi ja 
tarbijate hulka. Eesmärgi saavutamiseks tuleb ole-
masolevate elanike heaolu parandada.”  „Vald pole 
piisavalt kodanikukeskne, noortel napib vaba-aja 
tegevusi, jaekaubanduses valitsevad kõrged hinnad 
ja madal konkurents,” lisas ta. „Teatud mõttes on 
tegemist kahe Otepääga: eduka, turistidele orien-
teerituga ja kohalikele suunatuga, mis on tasemelt 
maas. Kohalikke elanikke ei rahulda valla liigne 
orienteeritus turistidele ja suurvõistlustele. “ 

Puka Vallavolikogus

  2004-2006 aastal Puka vallas toime pandud süütegudest andis üle-
vaate vanemkonstaabel Kunnar Vahi.
 Otsustati osaleda  MTÜ –s Valgamaa Partnerluskogu asutamises ning 
volitada vallavanemat  Heikki Kadaja esindama valda MTÜ Valgamaa 
Partnerluskogu  asutamislepingu sõlmimisel ja edaspidi olema selle 
ühingu organites liikmeõigusi teostavaks isikuks.
 Võrtsjärve SA, Põdrala ja Viiratsi valla koostöös käivitus  01.09.2005 
projekt “Võrtsjärve väravad” – Valma ja Pikasilla puhkealade ning 
Võrtsjärve keskuse arendamine. Käesoleval ajal valmistatakse ette mai-
nitud projektile jätkuprojekti – “Võrtsjärve väravad” II arendusetappi, 
kuhu lisanduvad Vooremäe, Poldri ja Jõesuu puhkealad. Kõige olulise-
maks investeeringuks on Jõesuu puhkeala, mis paikneb Kolga – Jaani  
valla territooriumil ja mis on kõige suurema eelarvemahuga.  Võrtsjärve 
Sihtasutus pakub välja lahenduse omafinantseeringu katmisel valda-
de kaupa. Puka valla osalus projektis oleks 10%, s.o. 77 305.44. Puka 
Vallavolikogu seisukoht: osaleda eelpoolnimetatud projektis.   
 Otsustati võtta Palamuste külas asuva Marksanse kinnistu juurde 
kulgev tee Puka valla omandisse.
 Kinnitati pedagoogide töötasustamise alused 2006.aastaks Puka valla 
koolides.
 Arutati revisjonikomisjoni poolt Puka Keskkoolis teostatud kontrolli 
tulemusi.

 Puka Vallavalitsuses   
 Anti nõusolek Urve Laulile Aakre külas asuva Saviaugu maaüksuse,  
2,86 ha  erastamiseks. 
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜ-le Neiveland Ruuna külas asuva 
endise allapanuhoidla rekonstrueerimiseks noorkarjalaudaks.
 Anti nõusolek Rannus Priile väikeeihitse – sauna ehitamiseks Vaardi 
külas Vedela talus. 
 Ühele isikule maksti  matusetoetust.
 Majanduslikult raskes olukorras olevatele isikutele maksti ühekord-
set toetust kokku summas 2100 krooni
 Vaadati läbi Puka valla sisekorraeeskirjad ning viidi  sellesse sisse 
vajalikud muudatused.

hoone ja Hellenurme küla elamu nr. 2 korterid nr. 8 ja nr.11. Ostu-müü-
gilepingu sõlmimisel kasutatakse müügihinna ajatamist kuni 5 aastaks ja 
osaühingu kohustuste (vee-ettevõtjana) tasaarvestamist valla kohustusega 
tasuda vara müügihind.
 Otsustati osaleda mittetulundusühing MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 
asutamisel ja kanda üle asutavale ühingule 5500 krooni.

Palupera Vallavalitsus arendajana teatab, et on valminud Palupera valla 
Hellenurme külas asuva Hellenurme paisjärve saneerimisprojektiga 
seotud tööde keskkonnamõju hindamise aruanne. 
   Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Projekteerimisbüroo Maa 
ja Vesi (reg.nr.10033667), ekspert Arvo Järvet (KMH 0057) isikus. 
Otsustaja Valgamaa Keskkonnateenistus (kontaktisik Kersti Nurmõtalo, 
tel. 7666 146). Keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda 
tööpäeviti 31.03.2006 kuni 13.04.2006 Palupera Vallavalitsuses, 
aadressil Hellenurme küla Palupera vald Valgamaa (kontaktisik Terje 
Korss, tel. 7679 501). 
   Ettepanekuid ja märkusi keskkonnamõju hindamise aruande 
kohta saab esitada kuni 13.04.2006 Palupera Vallavalitsuse nimele ja 
aadressile. Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 
24.04.2006 kell 11.00 Palupera vallamajas, aadressil Hellenurme küla 
Palupera vald Valgamaa.

Arutelu teemagruppides.



7.-10. märtsini toimusid Keeni koolis 
ÕOV eestvõttel stiilipäevad. Igaüks 
võis osaleda.       Teisipäeval toi-
mus stiilipäevade pidulik avamine; 
osavõtjad olid riietunud pidulikult; 
valmistunud enda esitlemiseks es-
induspaari “pingviinide paraadil”. 
Stiilist oli hästi kinni peetud ja 
“tiitlid” ja nimed püsisid ka kõigil 
“kõrgetel aukandjatel” meeles.
   Kolmapäeval oli tegemist hip-ho-
piga, hiphopparite ülesandeks oli 
stiilipuhtalt käituda ning tantsida. Võimas! 
Tuli välja küll! Sel stiilipäeval oligi kõige 
rohkem osavõtjaid. 
   Neljapäeval astusid üles nohikud: ega neid 
ka eriti vähem olnud, koolis vahetundidel oli 
neid hea ära tunda paksude prilliraamide, 
kukepükste, Säästumarketi kilekottide ning 
teatmeteoste järgi. Nohikute ülesandeks oli 
filigraanse paberlennuki voltimine ning 
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Piirkondlik laste 
lauluvõistlus Pukas

Stiilipäevad Keeni koolis

Enne keskpäevatundi oli pidu Pühajärve 
Põhikoolis kestnud juba terve tunni, väikesel 
lõunavaheajal kringlitüki ja mahlaga keha 
kinnitanud, said rahvatantsijad kuulata kü-
lalisesinejaid Viljandi Kultuuriakadeemiast. 
Rahvamuusikaosakonna üliõpilane Marju 
Varblane oli varmas laulma ning mängima 
viiulit, torupilli, neid pille üksipulki tutvus-
tama ja esinema duos karmoska või lõõtsaga, 
millel mängis Toomas Valk. 
   Päeva teise poolde jäi põnevaim ja ooda-
tuim osa, nagu osalenute enda suust hiljem 
kuulda võis. See oli saba(ka)tants, mis viis 
ligi kolmveerandsada osalejat üksteisel kä-
test hoides pikas ketis kogu kahekorruselise 
koolihoone kõik ruumid tantsusammul läbi 
kekslema. Saali jõudnult võisid need naeru-
näod koos oma juhendajate-õpetajatega kogu-
neda suurde sõprusringi laulusõnul järgmist 
kohtumist tõotama ja igatsema.
   Õpetaja Krista Sumberg esitas lühikese 
aruande: pidu kestis 2 tundi ja 18 minutit, 
sabatantsus oli 73 osalejat … Isegi söödud 
kringli kaal ja joodud mahla hulk seisis 
aruandes. Kõik need arvud ja kooli tantsu-
peol osalenud said nimeliselt selgi korral 
kantud Sihva Sabaka kroonikaraamatusse, 
mille põhjal valmivat direktor Miia Pallase 
sõnul juba maikuus 10. tegevusaastat märkiv 
juubelitrükis “Sabakast sabakani”.
   “Meie koolis on äärmiselt andekad õpe-
tajad,” polnud direktor kiidusõnadega kitsi. 

Sihva sabak Pühajärve koolis
kaunistas naistepäeva

Tüdrukute nädal Puka lasteaias

Tantsupoisid valmistuvad peoks

Otsustasime Puka lasteaia vanemas rühmas pühendada naistepäeva 
puhul tüdrukutele terve nädala. Kõik 8 tüdrukut ja 16 poissi olid selle 
poolt, et teha tüdrukutest mitte päeva-, vaid nädalakangelased.
   Kavas oli kolm tähtsat sündmust: muffinipäev, moedemonstrat-
sioon ja heade kommete päev. Moedemonstratsiooni korraldamisel 
olid abiks lastevanemad, kes kombineerisid võrratud kostüümid eri-
nevate aksessuaaridega. Rõhuasetus oli humoorikusel ning lubatud 
oli ka kostüümiga sobiv meik.
   Kostüümid olid kõik omanäolised, oli pikki ja lühikesi, kasutati õhe-
maid ja paksemaid materjale, salle ja hulgaliselt ehteid. Tüdrukud 
kõndisid muusika saatel üle pika vaiba ja poisid olid publikuks. 
   Eriliselt hästi tuli modellidel välja kõnd, mis ei jäänud sugugi alla tipp-

tegijatele. Õpetaja 
kommenteeris, kus 
ja millist kostüümi 
võiks kanda ja mis 
on sel kevadel eriti 
moekas. Iga modell 
sai tänukirja ja väi-
kese meene tubli 
esinemise eest.
   Muffini päevaks
otsiti retsept ja 
muretseti vajalikud 
toiduained. Retsept 

kirjutati suurele paberile ja näpuga järge ajades valmis tainas. Kõik 
tüdrukud said käe jahuseks ja kokatädi abil said muffinid ahjus ka
küpsetatud. No oli nendel muffinitel alles võrratu maitse!
   Heade kommete päeval tulid külla „tädi Mari” ja „onu Jüri” (rollides 
rühma õpetajad), kes demonstreerisid, kuidas peaks poiss tüdruku 
suhtes erinevates situatsioonides käituma: uksest sisenedes, lauda 
istudes, kotti kandes, mantlit selga pannes jne. Lapsed mängisid ka 
ise situatsioone läbi ja elevust oli palju. Igatahes pole head kombed 
meie lastele võõrad. 
   Nädal oli vahva! Täname vanemaid abi eest. 

ÕPETAJAD

Ja siin nad on: Aili Aigro, Krista Sumberg, 
Anneli Teder, Margit Rello, Silvi Ainso, Maie 
Eensoo, Eve Koser. Igaüks neist oli tegev 
omal moel, kes kõige nooremate, kes kahe 
järgmise vanuserühma tantsutreenerina, 
kes laulu- või liikumisõpetajana, kes kogu 
kava kokkuseadjana ja külaliste kutsujana. 
Kutsutuid oli rohkemgi, tulijaid seekord üks 
ja kõige lähemalt ehk Kaire Ojavee oma rüh-
maga Otepää gümnaasiumist. Kõiki tegijaid 
tänati erkkollase nartsissiõiega.
   Seekordne pealtnägija peab lisama, et 
nii suurt tantsulusti ja nii kauneid rahva-
tantsuriiete komplekte nähes kasvas usk: 
rahvakunst meie piirkonnas elab nüüd ja 
edaspidigi.
   Traditsioonid on ilmselt olulisimad tugi-
sambad. “Kõige rohkem meeldib sabatants!” 
kinnitas neidude rühmas tantsiv 6. klassi 
tüdruk Kadri Mootse, kes ütles end tantsule 
pühendunud juba esimesest klassist. Birgit ja 
Gertrud samast klassist tunnistasid, et nemad 
on küll oma teiste huvialade tõttu (ühel sport, 
teisel muusikaõpingud) rahvatantsust eemal, 
ent sabatantsuks olevat nad kohal alati! 
   10 aastat tagasi tänu eelkäijatele, õpeta-
ja Koidula Kutsarile ja Otepää piirkonnas 
tuntud “tantsumemmele” Eha Ojaveele sün-
dis Pühajärve koolis sabakas ja traditsioonid, 
mis on kandnud selle väikekooli tantsulapsi 
mitut puhku ka suurele peole pealinna. 

AILI MIKS

Sel suvel toimub Rakveres väga ainulaadne sündmus - I Eesti meeste 
tantsupidu, kuhu on oodata ligi 2000 meest üle Eestimaa. Miks toi-
mub pidu just Rakveres? Rakvere linna tunnusmärgiks on Vallimäge 
valvav tarvas. Meie esivanemate jaoks on see alati olnud meheliku 
jõu ja vägevuse sümboliks. Tihti öeldakse: ”mehed kui metsapullid”, 
”meest sõnast, härga sarvist”, ”kus härga, seal sõrga” jne. 
   Meeste tantsupeo peakorraldaja on Tarvanpää Selts koostöös Rak-
vere Linnavalitsuse, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning 
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega, eestvedajaks väsimatu Maie 
Orav.
   Ka Keeni Põhikooli kõigi nelja tantsurühma poisid võtsid nõuks 
peol osaleda. Hiljuti toimus Valgas tantsupeo ülevaatus. Sellele eel-
nes tõsine töö tantsude õppimisel ning tantsuoskuste lihvimisel. Oh 
neid pikki lisaproove ja valatud higi ... Vaev sai tasutud - meie poisid 
läbisid edukalt ülevaatuse tuleproovi ning lunastasid peolepääsu. 
   Tublidus ei tule tööta, kuid poistele olid toeks ka nende eetevõtlikud 
vanemad. Eriline tänu Henri emale Airile, kes ülevaatusel abiks oli 

ja Rene isale Veikole, kes 
tantsuks vajalikud pulgad 
treis. Täname AS Sanwoodi 
ja Tõnu Varjunit, kes suuri 
poisse tantsuks vajalike loo-
kadega varustasid. 
   Siinkohal tuleb tasuda 
tänuvõlg eelmisest hoo-
ajast: täname Rein Arengut, 
kes eelmisel aastal meie 
kõige suuremad tantsulap-
sed tasuta paintballi män-
gima sõidutas! Loomulikult 

täname kooliperet eesotsas direktriss Diana Sarapuuga ja Sangaste 
Vallavalitsust, kes alati meie ettevõtmisi on toetanud. Tänu vallava-
litsusele ning Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile saavad 
7.-9. klassi tantsupoisid uhkeldada uute Sangaste kihelkonna meeste 
rahvariietega, valmimisjärge ootavad kõige väiksemate, 1.-2. klassi 
poiste riided. 
   Täname tantsupoisse endidki - teie viite edasi meie rahvuskultuuri 
pärandit. Oleme teie üle väga uhked!  

Keeni Põhikooli tantsuõpetajad TIINA ja MAIE

Nagu igal aastal, nii ka tänavu tervitavad lap-
sed kevadet lauluga. Sel aastal toimus piir-
kondlik lauluvõistlus Pukas. Juba varem oli 
läbi viidud voorud igas vallas.
   Oli ilus karge kevadkuu ilm, kui Puka rahva-
majja hakkasid kogunema lapsed Paluperast, 
Sangastest ja Pukast. Südame tegi soojaks, 
kui nägid, et lapsed ei tulnud ainult oma 
õpetajaga, vaid ka vanemad olid leidnud aega 
lastele kaasa elama tulla. Žürii otsusega alus-
tas lauluvõistlust kõige noorem vanuseklass 
– 5-6aastased. Kuna selles vanuses oli ainult 
üks laululaps Sandra Kuus, siis valikul, keda 
saata edasi, ei olnud raskust. 
   Kõige enam arutelu tekkis hindajatel 7-9 
ja 10-12aastaste vanuseklassi seas, sest 
neid oli kõige enam ning kõik lapsed laulsid 
hästi. Pika arutelu järel otsustati edasi saata 
7-9aastaste vanuseklassis Marlene Bandis 
ja 10-12aastaste vanuseklassis Siiri Linde. 
13-15aastastest laulab lõppvoorus Lenna 
Hainsoo ja 16-18aastastest Heidi Heitur.
   Tänan lauluõpetajaid Eha Päivistet, Anu 
Varest, Piret Stepanovit, Merike Allikut, Evi 
Savi ja Sille Lõõndret, kes olid õpetanud 
lastele selgeks laulud ning pannud nad laval 
liikuma. Merike Alliku laululapsed olid saate-
ansambliks, tantsutüdrukuteks ning võistlesid 
ka ise.
   Ühtki sellist üritust ei saa läbi viia ilma asja-
tundliku žüriita. Nendeks olid Otepää muusi-
kakooli õpetaja Lii Peterson, endine Puka 
rahvamaja ringijuht ja lasteaia muusikaõpe-
taja Viiu Lipp, Aakre rahvamaja juhataja Kristi 
Nagla ja meesansambli laulja Enno Pung.
   Tehnilise poole eest vastutas Margus Rei-
dolf. Tänan siinkohal Eesti Kultuurkapitali Val-
gamaa ekspertgruppi, Sangaste, Palupera ja 
Puka Vallavalitsust, kes panid õla alla ürituse 
läbiviimisel, toetasid meenetega ning lastele 
lauale kringli ja limonaadi muretsemisel.
   Maakondlik laste lauluvõistlus toimub 
toimub 2. aprillil Valgas, kus valitakse välja 
need, kes pääsevad edasi ETV-sse. Soovin 
kõigile edasipääsnuile ilusat lauluhäält ja 
tugevat närvi .
   Tänan kõiki teisi lapsi, juhendajaid ja laste-
vanemaid ilusa kontserdi eest ning kohtumi-
seni järgmistel lauluvõistlustel.

Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

6. märtsil andsid Otepää Kultuurikeskuses 
kontserdi muusikakooli viiuliosakonna 
õpilased. Hetkel õpib viiuliõpetaja Eveli 
Pruuli (pildil) juhendamisel Otepää Muusi-
kakoolis 6 last, kellest kontserdil esinesid 
Laura Danilas, Heli-Riin Meri, Kärt Anton, 
Katrin Helena Kuslap ja Marta Jõgi.
   Kontserdi teise poole sisustas Tartu 
Barokkansambel, mängides katkendeid 
Händeli ooperist “Julius Caesar”. An-
sambli koosseisus esines ka muusikakooli 
viiuliõpetaja, kes ooperiaariaid esitades lummas publikut oma 
imekauni lauluhäälega.  Kontserti toetas Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp.

TUULI VAHER

Muusikakooli viiuliosakonna 
kontsert

tähestiku tundmine. Reedel oli värvipäev: 
see tähendab, et kõik riided ja aksessuaarid 
pidid olema ühte värvi. Ühtlasi oli see ka 
kokkuvõtete tegemise päev - parimad said 
premeeritud maiustustega. Üritus tõi kooli-
majja pea nädalaks ajaks elevust ning õpilas-
te ja õpetajate naerunägusid. 

Keeni PK ÕOV liige MARIANA RAUDSEPP

Emakeelepäeva tähistamist jagus Keeni koolis 
lausa kahele päevale. Esmaspäeval, 13. märt-
sil toimus emakeele ja kirjanduse viktoriin. 
Osavõtjaid oli rohkesti. Noorema kooliastme 
emakeelehuvilised kogunesid keeleklassi 
ja põnev võistlus läks lahti. Tulemused olid 
väga head. Meie väikesed õppurid teadsid, 
kes on Lydia Koidula, tundsid tähestikku ja 
häälikuterühmi ning paljut muudki. Ka va-
nasõnade tundmises olid kõik osavad. Kõige 
tublimad olid Siiri Linde, Marge Roosild, 
Egle Praosk, Teet Valge, Kaimo Unt ja Kheit 
Trifanov.
   Vanema astme küsimused olid palju 
keerulisemad ja nõudsid vastuste leidmiseks 
ka pikemat ettevalmistust ning tähelepanu, 
sest eesti keele klassi ilmus kuu aja jooksul 
stendile pidevalt erinevaid materjale, mille 
kohta viktoriinis esitati palju küsimusi. Nii 
said kõik kurssi eesti keele sugulaskeeltega, 
rahvakalendri tähtpäevadega jpm. Võistlejaid 
oli palju, kuid kõige põhjalikumaid teadmisi 
näitasid 9. klassi poisid Kardo Künnapuu, 
Tauno Luga, Meelis Kuivari, Andrus Eelmäe, 
Jürgen Hinn, Tiit Tambur ja Herkki Kuus.
   Teisipäeval, 14. märtsil toimus 5.-6. klasside 
maakondlik veebipõhine emakeeleviktoriin. 
Keelehuvilistel jätkus uurimist ja puurimist 
mitmeks tunniks. Töö oli huvitav ja laste 
teadmistepagas täienes paljude huvitavate 
faktide võrra.

Keeni Põhikooli emakeeleõpetaja MAIRE ROIO

Neljapäeval, 16. märtsil toimus Otepää kul-
tuurikeskuses Valgamaa kooliteatrite festival. 
Korraldajateks olid Otepää Gümnaasiumi 
kooliteater (juhendaja Marika Paavo) ja 
Otepää Noortekeskuse näitetrupp „Karm 
Jänes” (Marika Soidra). 
   Žüriisse kuulusid Harrastusteatrite liidu 
esindaja Kristiina Oomer, Vanemuise teat-
ri ooperisolist Jaan Willem Sibul ja Peeter 
Volkonski. Žürii määras võitjad, kes esin-
davad Valgamaad kooliteatrite riigifestiva-
lil. Algastmes pälvis võidukarika Lüllemäe 
Põhikooli lavastus „Johannese esimene koo-
lipäev” (autor L.Tungal). Põhikooliastmes 
võidutses samuti Lüllemäe näidendiga 
„Kaasaegne Punamütsike” ja gümnaasiumi-
dest tunnistati parimaks Tõrva Gümnaasiumi 
teatritükk „Trahv mõistuse pärast” (autor 
L.Tangsoo).
   Koju jäeti samuti mitu eripreemiat. Gertrud 
Aasaroht Otepää Gümnaasiumi näitetrupist 
„Krapsikud” sai põhikoolide parima meesosa 
preemia. Žürii hinnangul suutis tütarlaps 
meisterlikult näidendis „Hei hopsti” (autor 

M. Paavo) meesosa mängida. Samas lavastu-
ses osalenud Liina Leetsile jagati tunnustust 
eesti keele kauni kõne valdamise eest. 
   Otepää näitestuudio „Karm Jänes” muu-
sikaline lavalugu „Joonas” pälvis parima 
helikujunduse preemia. Samas näidendis 
osalenud Ott Kartau tunnistati parimaks 
meesosatäitjaks gümnasistidest. Eriti kõrgelt 
hindas žürii tema professionaalsust laulja ja 
kitarrimängijana. 
   Žürii kinnitusel oli üritus suurepäraselt 
korraldatud. „Kiidan väga ja loodan, et ka 
tulevikus jätkub tegijatel energiat seda üritust 
läbi viia,” lausus Kristiina Oomer. Väga posi-
tiivseks pidas ta korraldajate algatust, millega 
tunnustati kõiki osalenud teatritruppe. 
   „Teatris osalemine on väga kasulik - areneb 
laste suuline ja kehaline väljendusoskus,” 
tõdes Oomer. „Südame teeb soojaks kui väi-
kesed lapsed teevad näitemängu,” rõõmustas 
Jaan Willem Sibul. „Kooliteatris osalemine 
raputab mõtteloidusest lahti,” jäi kõlama 
Peeter Volkonski tõdemus.

EGON VALDARU

Festival mõtteloidusest 
vabanemiseks!

Emakeelepäevad 
Keeni Põhikoolis



23. märts 2006 5

Otepääl on läbi aastakümnete püütud märkida ajaloolisi täht-
päevi, ka asutuste või ühiskonna- ja kultuuritegelaste juubeleid. 
Ajalooliselt kõige märkimisväärsemais paikades on Heino Mägi 
eestvõttel paigaldatud kivi või tahvel. Üheks näiteks olgu mäles-
tuskivi Linnamäel Otepää esmamainimisest Novgorodi kroonikas 
1116, (paigaldatud 1966. aastal).
   Ja pole möödanikust meenutada ühtki suurüritust ilma parima 
ajalootundja Heino Mägi initsiatiivi või ettekandeta temalt. 
   Kümme aastat tagasi toimus Otepää 60. sünnipäevale pühen-
datud üritusi terve kuu jooksul. 13. aprillil kogunesid mälumän-
guhuvilised kultuurikeskusesse. Seitse 5-liikmelist võistkonda - nii 
õpetajate ja õpilaste, arstide ja ametnike, koorilauljate ja “kroooni-
liste” mälumängurite seltskonnad – kõik nad olid valmis astuma 
Heino Mägi koostatud 30 küsimusega ammendamatusse ainevalda 
“Otepää 1116 – 1996”. Lisaküsimustega sütitati üksiküritajad ka 
saalist.
   Peaauhinna napsas endale kõige kogenum ja treenitum ajude trust 
“Bach”(s.o. lühend võistkonna põhimängija(te) perekonnanimest 

Steinbach). Ent leidus teisigi tarkpäid, kes olid mällu reastanud kõik 
19 Otepää linnapea ja täitevkomitee esimehe nime, suutsid loetleda 
Otepää-mailt 5 Hurda nimega märgistatud paika, tahvlit või sammast 
ja nimetada Otepää margi sünniaega. Kes kaasa lõid, kiitsid ja jäid 
ootama järgmist võimalust ajusid treenida.
   Tollane juubelipidustuste pärisosa lükati aga 27. aprillile ja kuu-
lutati linnapäevaks. Soojem ja kevadisem aeg lubas päeva algust 
kuulutada lipu heiskamisega keskväljakul, delegatsioonidel suun-
duda nimekate otepäälaste kalmudele ja sealt kirikusse jumalatee-
nistusele.
   Tavapäratum algas keskpäevatundidest: linnavalitsuses avati 
Johannes Uiga tööde näitus maalikunstniku enda osalusel, keskkoolis 
näidati Ines Vajakase ja Maila Värgi seatud suurejoonelist õpilasteatri 
etendust B.Shaw “Pygmalioni” ainetel.
   Aktus-konverents mahutas oma kahte tundi ettekandeid ajaloost, 
kaasajast ja linna arengust. Tegusate linnakodanike austamisest ere-
dam hetk oli ehk see, kui volikogu esimees Ilmar Haak pani linnapea 
Aivar Nigolile ametiketi kaela. Ega taolist au ja pidulikkust polnud 
väikese linna juhid ja rahvas varem vist tunda saanudki. Küllap 
selle järel võtsid laulumehed ja -naised, tantsijad ja pillimängijad 
end pidupäevakontserdilgi sirgemasse rivvi.
   Kakskümmend aastat tagasi ilmus ajalehe “Kommunist” (5. apr. 
1986) esiküljel kirjutis, mille peasõnum on algusridades: “Viis aas-
takümmet on Otepää olnud linn. Viletsast käsitööliste linnakesest 
on kujunenud moodne väikelinn, mida tuntakse kogu Nõukogude 
Liidus … Otepääl on 33 mitmesugust asutust ja ettevõtet … Otepää 
on ühtlasi tunnustatud spordi- ja puhkekeskus. 1958. aastast on 
Otepää suusarajad olnud paljude üleliiduliste ja ka rahvusvaheliste 
võistluste paigaks. Juba tänavugi on Otepääl toimunud 24 ülelii-
dulist ja vabariiklikku võistlust. Linnas ja selle vahetus läheduses 
on ajakohased spordibaasid. Arhitektuuriliselt omapäraseim ehitis 
Eestis on siinne õppetreeningukeskus, lisaks rollerirada, Tehvandi ja 

Apteekrimäe tehiskattega suusahüppetrampliinid …”(Harald Veeroja, 
Otepää linnanõukogu täitevkomitee esimees, - “Tänane Otepää. 50 
aastat linnaõigusi.”)
   “Juubeliaktus oli pidulik, oma rahvast ja külalisi palju,” meenu-
tab Harald Veeroja (pildil) nüüd, 20 aastat hiljem. Mitmeid tõrkeid 

toonud aga tollane asjaajamine. Tartu trü-
kikojast oli otsustatud linna sünnipäevaks 
tellida 3-leheküljeline voldik. “Kust te seda 
võtate, et Otepää saab 50aastaseks?” nõuti 
töö tellijalt. “Entsüklopeediast,” oli Veeroja 
vastanud. Vaadati järele, saadi kinnitust. 
Ent siis tuli tõsisem takistus - trükise käsi-
kirjal polnud GLAVLITist (e.k. - kirjandus- 
ja kirjastusasjade peavalitsus) templit ega 

trükkiandmise luba. Seal oli avastatud paaril fotol suisa keelatut, 
näiteks raadiomast paistmas majakatuse tagant. Ei mingeid maste! 
Edasi-tagasi sõites, uusi fotosid jahtides saadi lõpuks luba ja trükiski 
juubelipäevaks rahva kätte. Hellenurmest ühelt kunstnikult telliti 
Otepää sümboolikaga kleebised, et külalistele ja kinkijatele oleks 
midagi Otepääle omast meeneks anda.
   “Taaskord oskas kõige üllatavama kingiideega esineda tollane 
“Kommunisti” sovhoosi direktor Kalev Raave,” meenutab Veeroja. 
“Tal olevat majandis noor hobune Ulla, keda aktusesaali olnuks 
keeruline tuua. Aga tal olevat tõestuseks lindile võetud ja kaasas 
selle hobuse hirnumine.” Hobune jäi saamata, sest Kalev Raave võeti 
salakaebuste tõttu uurimise alla ja majandijuhi kohalt maha. Vanglast 
pääsenult suutis Raave Hallistes üles ehitada kiriku ja teenida sealse 
paikkonna rahvast. 
   “Aga see lint hobuse häälega peaks tallel olema Otepää koolimuu-
seumis, nii nagu ka album fotodega Otepää 50. sünnipäevast,” on 
Veeroja kindel. 

Meie jäljed 
jäävad  (4.)

Sangaste saab varsti 
Rukkirestorani

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

AILI MIKS

Sangaste valla naisperel on järjest rohkem võimalusi ennast teostada 
ja aktiivselt vaba aega veeta. Suure hoo ja mõnuga käivad naised rah-
va- ja kantritantsuringis. Märtsikuus käivitus veel kaks uut tantsuringi: 
kõhutants ja latiinoaeroobika ning lähitulevikus on võimalus koos 
käima hakata käsitööhuvilistel. 
   Tore, et saab tegeleda uute ja huvitavate asjadega, aga väga oluline 
on meeles pidada ning meelde tuletada neid tegemisi ja tähtpäevi, mis 
on olnud meie esiemadele eluliselt olulised kuid tänaseks päevaks pea 
täielikult unustusehõlma vajunud.
   Üks kõige tähtsam naiste püha on olnud paastumaarjapäev ehk 
maaema püha, mida tähistatakse 25. märtsil. Paljud teavad, et sel 
päeval süüakse ülepannikooke ja juuakse maarjapuna, kuid miks seda 
tehti ja mis selle päeva juurde veel kuulus, mäletavad ilmselt vanema 
põlvkonna naised. Loomulikult ei saa ega pea võtma kõike rituaale 
üheselt, sest tänapäeva naistel on lubatud igal ajal baare ja kohvikuid 
külastada, kuid kunagi ammu oli selleks just paastumaarjapäev…
   Paastumaarjapäev kui iidne maaema ja naistepüha algab varahom-
mikul päikese tervitamisega. Kui naised ehivad ennast sel päeval 
heledate riietega, siis puudele riputatakse värvilisi paelu, et looduski 
pidulikuma väljanägemise saaks. 
   Päikesetõusu hetke tunnistades on hea mõtiskleda igaviku ja taas-
sünni mõtteid - kust me oleme tulnud, kuhu jõuda tahame. On hea 
võimalus järgnevaks aastaks päikeselt tervist ja jõudu ammutada ning 
kas või sellest rõõmu tunda, et oled nii vara hommikul üles ärganud ja 
välja tulnud. Puudele värvilisi linte sidudes saad endale meelde tuleta-
da, et loodus on meie elu ühisosa ja nii peaks see jääma ka edaspidi.
   Pannkookide ja punase joogi juurde kuulub ikka naistejuttude rää-
kimine - põnev on kuulata jutte lapsepõlvest, esiemadest ja üleüldse 
naiseks olemisest. Ega jutuvestmine ei olegi nii kerge ülesanne, sest 
raadio ja teleri ees oleme me pidevalt kuulaja rollis ning aina vähe-
maks jääb võimalusi eneseväljenduseks.
   Siis enne koduste toimetuste juurde asumist koos veel mõni vana 
laul laulda, tants tantsida - ja ma luban, see päev on saanud rõõmsa-
ma ning kirkama värvi.
   Kui aga mõni uudishimulik mees julgeb paastumaarjapäeval naiste 
seltskonda trügida, siis võtku kindlasti pudel punase joogiga kaasa, 
muidu läheb täbarasti …
   Ilusat lähenevat paastumaarjapäeva kogu naissoole!

Kultuurispetsialist MERLE TOMBAK

Paastumaarjapäeva eelne mõtisklus
AS Silva-Agro 2004. aasta käive oli 36 mil-
jonit krooni, kasum aga suhteliselt väike 
0,6 miljonit. Omanikke on kolm. Firmas 
töötab alaliselt 28 inimest, kellest 2/3 on 
kohalikud. 
   Silva-Agro sai alguse 1993. aastal, kui oste-
ti tarbijate kooperatiivile kuulunud varumis-
kontori hoone, kus peatselt avati ettevõtte 
nime kandev tööstuskauplus “Silva”.
   Tegevust alustati peamiselt maamajan-
duskaupade (varuosad, tööriistad, õlid) 
müügiga. Alates 1995. aastast oldi Kemira 
toodete-teenuste (väetised, taimekaitse-
vahendid, viljeluslepingud) edasimüüja 
Valgamaal. Praegu ollakse Kemira agendiks, 
st müük ei lähe enam Silva-Agro käibesse.   
Kauba valik on pidevalt suurenenud. Lisaks 
eelpool nimetatud kaubagruppidele paku-
takse veel söödalisandeid, jõusöötasid, aia-
tarbeid, ehitusmaterjale, kodukaupu jpm. 
Alates 1998. aastast saavad põllumehed 
seemneteravilja puhtimisteenust. Tööd 
tehakse mobiilse täppispuhtimisseadmega 
NIKLAS, mis vajadusel teeb töö ära tellija 
koduõuel.
   Silva kaupluses on võimalik kasutada ka 
kontoriteenuseid: saata faksi, paljundada 
ning vajadusel aidatakse ka arvutitööga.
   Selleks, et klient saaks kõik vajalikud 
ostud teha ühes kohas, avati 1996. aastal 
tööstuskaupluse õuel toidukauplus. Kuna 
tegemist oli pisikeste ruumidega (12 m²), 
sai kauplus nimeks “Pisisilva Toidukaup”. 
2001. aasta mais kolis kauplus avaratesse ja 
euronormidele vastavatesse ruumidesse. 
   Kuna Valgas ei olnud aiatarvete kaup-
lust ja sealt tuli kliente Sangastesse, avati 
1998. aastal Valga linnas kaupluse “Aed ja 

Kodu”, mis sai hiljem nimeks “Aia ABC”.  Ka 
Sangastes ei jäänud Silva-Agro areng seisma. 
2001. aasta sügisel valmis Pisisilvaga samas 
hoones pubi koos saunaga. Silva Pubil on 

omapärane kujundus: punane puit, mas-
siivsed laetalad ja tellistest võlv. 2003. aasta 
volbriööks sai valmis kaminasaal, mida on 
aktiivselt kasutatud.
  Silva Pubi II korrusel valmisid 2003. aasta 
23. juuniks Silva Külalistemaja kolm esimest 
tuba, 2 kahekohalist ja 1 kolmekohaline. 
Kõikides tubades on dušš, WC, televiisor 
ning raadio. Lisaks on 4kohaline külaliste-
tuba, mis asub aleviku ühes korterelamus. 
   Tänu nüüdsele EAS-i toetusele laieneb 
külalistemaja, saades juurde 9 tuba. Kõik 
toad saavad rukkiteemalise sisekujunduse ja 
nimetatakse eesti rukki aretajate järgi. 
   Rukkirestoranis tõuseb aga kesksele kohale 
eestlaste põlistoit rukkileib, soe rukkileib. 
Aavo Vällo kinnitusel tehakse seda koha-
likust rukkist, mida saab ehk tulevikus ka 
kohalikus veskis jahuks jahvatada. Ja loo-
mulikult küpsetatakse leib kohapeal.
   Rukkirestoranis pakutavat saab seada 
ühise nimetaja alla: ”rukkipõhine eesti 
rahvusköök”. Sellega luuakse moodsas 
keeles väljendades turismitoode, mis peaks 
olema ligitõmbav ka välisturistidele.  Kogu 
projekt on läbi räägitud ka vallavalitsuse ja 
Eesti Rukki Seltsiga. Rukkirestorani ja kü-
lalistemaja renoveerimise kogumaksumus 
on projekti järgi 2,6 miljonit, millest EAS-i 
toetus on 865000 krooni.
   Aavo Vällo kinnitas, et ilma ehitamata ei 
saa Silva-Agro edasi areneda ja ta peab igati 
õigeks ehitamiseks laenu võtta. ”Öeldakse 
küll, et vaene ei ehita, aga meie jaoks on 
hooned töövahend ja me peame nendesse 
investeerima,” ütles Vällo.
   Arenguvõimalust näeb Silva-Agro just 
turismivaldkonnas, ülejäänud asjades püü-
takse olemasolevat taset säilitada. 
   Silva-Agrol on oma kliendikaart, millega 
saab paljusid kaupu püsikliendisoodustu-
sega.  Otepääl kirgi kütva oma sooduskaardi 
kohta ütles Silva-Agro juht: ”Kui see seal 
käima läheb, siis meie küll ühineksime.” 
Ja selgitab seejärel, et temalegi on rahakotti 
kogunenud kümneid erinevaid sooduskaar-
te, aga kui mõnda tarvis läheb, siis on see 
kindlasti koju jäänud. Ühe ühise kaardiga 
oleks palju lihtsam. 
    Silva-Agro juhtimise kõrvalt leiab Aavo 
Vällo aega osaleda Sangaste vallavolikogu 
töös. ”Keegi ju peab olema,” jääb ta tagasi-
hoidlikuks. ”Kui oled väljaspool, siis leiad, 
et on vajadus kaasa rääkida. Volikogus olles 
aga kipub aega puudu tulema.”
   Vällo sõnul on seekord vallavolikogus 
inimesed, kes saavad aru, et raha ei kasva 
puu otsas.

ARVO SAAL

Puka rahvamaja on hädas prügiga

Saabumas on kevad ja inimesed hakkavad koristama koduümbrust. 
Nad on mures sellega, kuhu panna olmeprügi, mis on talve jooksul 
kogunenud.   
   Rahvamaja juures on prügikast, mida millegipärast peavad kõik 
omaks. Talvel, kui kast sai täis, pandi prügikotid isegi kasti serva alla. 
Rahvamaja ja valla koostöös sai koristatud lõkkeplats, aga kohe ilmus 
asemele uus prügi. 
   Ma usun, et keegi ei ole nõus sellega, et teiste prügi oma territoo-
riumile lubada. Siit siis palve ümbruskonna rahvale: palun ärge tooge 
oma prügi rahvamaja juurde. Tean, kes toovad oma prügi ning kelle 
järelt koristama pean, aga seekord ei hakka ma veel nende nimesid 
nimetama.
   Rahvamaja asub alevi keskel ja silmale pole sugugi ilus vaadata lin-
dude poolt laialikantud prügi ja reostatud lõkkeplatsi. Hoidkem puhtust 
ja põletagem ise oma prügi ning telligem endale prügikastid. Edasisele 
heale koostööle lootes.

Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Kui rääkisime Aavo Välloga mõni 
nädal tagasi Silva-Agrost, siis ütles 
ta, et märtsikuu teises lehes võib 
kirjutada uudiseid rukkirestorani 
loomisest Sangastesse. 
   Eelmisel nädalal saimegi teada, 
et Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutus on otsustanud toetada 
865000 krooniga Sangaste Rukki 
Restorani ja Külalistemaja renovee-
rimist. 
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Silva-Agro juht Aavo Vällo koos tütar-
de Kelli ja Greetega vastlapäeval.
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Ostetud võim on odav
3 KÜSIMUST MAIE NIIDULE
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Hola-hola!

Nüüd on siis suur suvi käes. Siinses mõttes küll kevad, aga kes selles 
niiväga vahet suudaks teha. Ajasin oma galerii ees tuttavaga juttu ja see 
näopool, mis päikese kätte jäi, põles 10 minutiga üsna ära. Pean pärast 
loo lõpetamist ka teise näopoole eest hoolt kandma, sest paistan üsna 
tobe välja. Sooja on 25-27 kraadi.
   Ilm on nii ilus, et eht-eestlaslikul moel tahaksin end ja ka Sind, kallis 
lugeja, maa peale tagasi tuua millegi ebameeldivaga.
   Seekord valisin ”kärnaks” päikeseranniku ninal Malaga lennuvälja-
kompleksi. Minu teada katsuvad nad seal juba u. aasta parkimisplatsi 
suurendada. Tulemuseks on see, et liiklus ja ka avatud parklate asupaik 
muutub pidevalt ja parkimiskohtade arv kahaneb. Nüüd on asi juba nii 
hulluks läinud, et inimesed jäävad lennukist maha. Viimase 500 meetri 
läbimiseks ja õnne korral parkimiskoha leidmiseks kulub u. tund aega.
   Lähen paari päeva pärast Londonisse ja pean kogu protseduuri ise läbi 
tegema. Lennuk läheb veidi enne 11 hommikul. Kohal pean ilmselt olema 
8.30, et anda auto üle parkimisfirmale. Nimelt üks autorendiettevõte 
viib masina pärast mu lahkumist oma parklasse ja vahetult enne mu 
saabumist toob lennujaama parklasse tagasi, sest nii tuleb kogu lugu 
palju odavam ja turvalisem. Tavaliselt on üks ettenähtud nurgake, kuhu 
auto pannakse ja sealt pärast ka üles leitakse kõigi nende tuhandete seast. 
Hetkel on selle nurgakese asemel tohutu auk, võrkaed ümber. 
   Kohalik ajaleht “SUR” ilmutas reedel hirmutava artikli, kus näidati 
kaardi peal ära kõik teesulud ja liikluskorraldus. Kõige hullem on see, et 
kohe-kohe on lihavõtted ja meeletu rahvamass imbub välja lennukiustest, 
et kinni püüda see uskumatult ere varakevadine päike siin rannikul ja 
punetava nahaga näiteks Oslo tänavatel ringi uhkeldada. Juba soovita-
takse Inglismaalt Hispaaniasse tulijatel kasutada Gibraltari lennuväljal 
maanduvaid lende. 
   Minu eesmark seda juttu rääkides on hoiatada, et kui kellelgi on vaja 
sel aastal Malagasse lennata, peaks neid ehitustöid meeles pidama. Enne 
järgmist aastat ilmselt elu ei parane. Paljud kasutavad EasyJeti teenuseid 
ja see kahjuks Gibraltarile ei vii.
   Ega Sa vist ei kujutagi ette, kui ülerahvastatud on mõned paigad maa-
ilmas! Siinkandis hakkas protsess 1980tel, kui briti pätid (põhiliselt nar-
kokurjategijad) leidsid Hispaanias turvapaiga, sest Hispaania valitsus tol 
ajal kriminaale Inglismaale välja ei andnud.
   Sellest ajast alates on rannikul unelevad kalurikülakesed üles ärganud 
multirahvuselisse saginasse ja mõnest külakesest on saanud pea mil-
jonilinnad. 
   Pean mainima, et Torremolinos, Benalmadena ja Fuengirola on sellised 
asulad, kuhu läheb see turist, kel rahakotti raha kõrvale palju tuult ma-
hub. Suured hotellid varjamas päikest, palju kehasid rannas ja basseinide 
ümber. 
   Kogu see rahvas tuleb lennukitega Malagasse ja ummistab niigi um-
mistunud teed. Eks selline puhkus sobi paljudele noorematele, kel hulga 
rahva seas on lõbusam öiseid pillerkaare maha pidada. 
   Lõpetan lootuskiirega selles lennujaama-asjas. Umbes 4 aastat tagasi 
alustati töid tervet Hispaania lõunarannikut läbiva maantee N-340 raja-
miseks. See oli muidugi olemas, aga kohati nägi välja nagu Tallinn-Tartu 
maantee. Ja liiklustihedus vast 20 x suurem. Terve aasta, mil ehitustööd 
käisid, toimus liiklus jalakäijale sobivas tempos. Siis korraga tehti uus 
tee lahti ja see avas nagu ukse tulevikku. Ei saa öelda, et tööd võeti ette 
minut liiga vara. Pigem ikka liiga hilja. Sama on Malaga lennuväljaga. 
Vanades mastaapides poleks asja enam olnud võimalik edasi ajada. 
Loodan südamest, et ehitus lõpetatakse hästi ruttu ja et see toob endaga 
kaasa samasuguse kergenduse, nagu kaasnes N-340 valmimisega.
   Seniks aga panen silma ja meele puhkama kevadlilledele ja sügavsinisele 
päikeses mõnulevale merele, mille rannad on küll veel inimtühjad.  

   No on inimestele antud kätte maapealne paradiis! Mõned vältimatud 
ebamugavused tuleb lihtsalt ära unustada.
   Ja tegelikult on Londoni lennujaamad viimastel päevadel üldse kinni 
olnud tänu lumesajule… Igaühele oma.

MONICA DEL NORTE (DEIVI ORG)

Kirjad Hispaania Päikeserannikult
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Otepää lihatööstust Edgar saab varsti 
14 aastaseks. Kuidas iseloomustab 
tegevjuht tänast Edgarit?

7. aprillil 1992. aastal alustasime 3-4 töö-
tajaga, esimene toodang tuli 10. aprillil ja 
tooteid oli 10-15 nimetust. Aastal 2006 
teeme 70-80 nimetust. Firma käive oli 
2005. a. 22 miljonit krooni. 
   Tol, 1992. aastal olime rendipinnal 
ühes suurfarmi nurgas, praeguseks ole-
me tootmishoone omanikud ning laiuta-
me 1/3 suurfarmi territooriumil. Oleme 
kaasajastanud tehnoloogia, teinud ilusad 
kõrvalhooned, asfalteerinud territooriumi 
ja heakorrastanud- haljastanud hoonete 
ümbruse. Hallidest hoonetest on saanud 
punasekatuselised kaasaegsed tootmishoo-
ned. Otepää südalinna ehitasime firma-
poe koos baari ja külalistemajaga, nimeks 
Karni-Voor OÜ. Praegu ehitame Karni-
Voorile kõrvalhoonet, kuhu laiendame 
tegevust. Meie ettevõte annab kahe firma 
peale kokku tööd 40-45 inimesele.

Milline saladus on aidanud elus püsida 
ja edukas olla?

Eks ikka töökas kollektiiv, head ja abival-
mid kliendid, paindlik ja vapper juhtkond 
eesotsas tehnikameeste, finantsistide ja 
tehnoloogidega. Firmas on hea vaim, mis 
pole meie inimesi maha jätnud rasketel 

aegadel. Paari sõnaga: püsivus, töökus ja 
paindlikkus. Aga õnne peab ka olema, 
kasvõi natukene.

Aastaid Keskerakonnas ja kohalikes 
volikogudes tegutsenuna saate ehk ava-
likustada, mis tõmbab inimesi poliiti-
kasse? Ja kas poliitik saab jääda ausaks 
(sõnapidajaks) enda ja teiste suhtes?

Huvi maailma asjade vastu on olemas 
olnud lapsepõlvest peale. Isa kuulas 

nõukogude ajal metsatalus „segamisüüra-
tuste“ saatel Ameerika Häält. Kui isa suri, 
hakkasin mina “uua-uua“ saatel samuti 
kuulama. 
   Mind tõmbabki poliitikasse huvi teada 
saada toimuvast, jälgida protsessi, protses-
sidega kaasnevat õiglust, ühiskonna aren-
gut. Keskerakond kannab ju põhimõtet, 
et kõik saaksid elada, oleksid varustatud 
vajaminevaga, saaksid haridust ja leiaksid 
tööd nii, et pere, ise ja lapsed toidetud-
kaetud. Ka minu tõekspidamised ühtivad 
Keskerakonna põhimõtetega. 
   Sõna saab pidada küll, aga siis pead 
istuma rohkem opositsioonis. Endaks 
pidi inimene jääma nõukogude ajal ja 
seda peab ka praegu, kui tahad endast ja 
teistest lugu pidada. 
   Meil otsustab praegu suuri asju RAHA. 
Kõik, mida saab raha eest, on odavalt 
saadud. Raha eest ostetud võim ongi de-
valveerunud ehk odav, kus sõnapidamine 
sõltub rahasumma suurusest. Kui antakse 
50 000 krooni ühest valimisliidust teise 
mineku eest, on ju raske rahast loobuda. 
   Elus lähtun põhitõest, et kui saatus (ju-
mal) mulle midagi kingib, võib ta teisest 
ja veel valusamast kohast võtta. Tasakaal 
saamise-võtmise vahel on rangelt ole-
mas. Sõna saab pidada ja arvan, et sõna 
hakatakse tulevikus järjest enam pidama. 
Demokraatia lastehaigus lõpeb kunagi.

Küsis AILI MIKS

 Selleks pisimärkused ja üldpõhimõtted.
 Lõigata tuleb puhkeperioodil, sest siis ei sega lehed oksasti-
kust ülevaate saamist.
 Lõikamisel kasutatakse ühe lõiketeraga aiakääre ja nugasaagi 
jämedamate okste puhul.
 Oksad lõigatakse võimalikult maapinna lähedalt risti oksaga. 
 Lõikamise tulemusena peab põõsasse jääma kindel arv eri 

vanusega oksi. Eri vanusega oksi peaks 
olema enam-vähem võrdne arv ja nead 
peaksid jaotuma põõsas ühtlaselt. Kaks 
naaberoksa peaksid paiknema vähemalt 
4-5 cm kaugusel. 

Kultuur Oksi 
põõsas

Väljalõigatavate 
okste vanus 

aastates

Jäetavate 
asendusokste 

arv
Asendusokste 

kärpimine

Must sõstar 12-16 5-7 2-4 1/5-1/2

Punane ja valge sõstar 12-16 7-9 2 -

Karusmari 15-30 11-13 1-3 ¼-1/3

Algab kevad ja tuleb hakata marjapõõsaid üle vaatama 
 Noorel põõsal valitakse igal aastal 3-5 uut tugevat asendus-
võrset. 
 Kõik nõrgad asendusoksad, ka murdunud vanemad oksad 
lõigatakse välja. Lõigatakse seni, kuni põõsas on nõutav arv oksi.
 Vanemal põõsal lõigatakse igaaastase lõikamise korral välja 
kindel arv vanemaid ebasobivad oksi, mille asendajateks valitakse 
sama arv tugevaid üheaastaseid oksi. Kõik ülejäänud üheaastased 

oksad lõigatakse välja.
 Väljalõikamisele kuuluvad eelkõige kuivanud, murdunud 
ja lamandunud oksad. Seejärel lõigatakse välja väikse-
mad ja vanemad oksad tihedatest ning ristuvate okstega 
kohtadest. Vanemal oksal on tumedam koor.

AHTI TIIRMAA

A
ILI

  M
IK

S

Tööd otsides on soovitav paljudele inimestele rääkida, et otsid tööd ja 
soovid nende abi töökoha leidmisel.
Igal täiskasvanud inimesel on ligi 700 erinevat oskust! Ära kaota julgust, 
kui kohe peale esimesi pöördumisi sinu tegevust ei krooni edu.
Tööturul oled edukas siis, kui suudad oma oskusi paremini kirjeldada.
Alati on vabu töökohti.
Tööandja tahab palgata kellegi, keda ta teab või keegi on talle inimest 
soovitanud.
Mida rohkem erinevaid kanaleid sa tööotsimisel kasutad, seda suurem on 
tõenäoses tööd leida.
Leia uusi kontakte.

 Koostanud töö tugiisik Otepääl RIINA PILL

Hüva nõu tööotsijale
Seekordsed küsimused:

1. Nad on kaks õde, mõlemad tuntud proosa- ja 
lastekirjanikud. Sündinud Tartus, saanud kumbki 
mitmeid erinevaid kirjanduspreemiaid. Õdede 
loomingust võiks nimetada raamatuid ”Siledad 
omad, karvane võõras”, ”Meie Ott”, ”Vanaema 
maja”. Otepää spordielus on tuntud sama pere-
konnanimega mehed.  Milline perenimi sobiks 
vastuseks?
2. Milline on elanike arvult Pika valla suurim 
küla?
3. Mis nime kannab Nõuni kultuurimaja nais-
ansambel, kelle juhendajaks on Evi Savi? Vihje 
vastuseks leiab tänapäeva Eesti rahvastiku 
olukorrast.
4. Millise Otepää valla töötaja vend mängib 
jalgpalli Eesti meistriliigas Tartu klubi ”Maag” 
rivistuses? Tänavuste Eesti meistrivõistluste 
avamängus lõi ta ka kohe värava. 
5. Vanarahvatarkusest on teada tõsiasi, et millise 
tüdruku ette pandud viljakuhjast kukk teri nok-
kima hakkab, see saab mehele. Mis pidi juhtuma 
aga selle neiuga, kelle ette kukk hunniku laseb?

Tänastele küsimustele on aega vastata 19. 
aprillini (postitempli kuupäev). Vastuseid ootame 
kirjaga Otepää Teataja aadressil: Lipuväljak 
13, Otepää 67405 või e-kirjaga aadressil: 
teataja@otepaa.ee.   Parimaile auhinnad!

MÄLUMÄNGURID KÜSIVAD 
LUGEJA VASTAB

Otepää Teataja mälumängu esimese vooru õiged vas-
tused olid:
1. Julius Niklus  2. Maasikas  3. Urmas Ott  4. Adolf Rühka
5. Jüri Kork

Jaanuaris alanud mälumänguturniirist võttis osa 6 võistkonda. 10. märtsil 
toimus viimane voor ja selgusid võitjad. Algusest peale oli juhtival posit-
sioonil perekond Pill ja nemad saidki üldvõidu 120 punktiga. Tihe rebimine 
käis teise ja kolmanda koha pärast. Lõpuks sai ühepunktise eduga teise koha 
perekond Oja ja kolmandaks jäi perekond Roose. 
   Tublilt võistlesid ka Eve ja Tiina Liivamägi, Lauri Oja ja Einar Toomemägi. 
Võitjad said autasuks raamatupoe ”Apollo” kinkekaardi ja loodame, et kin-
gitusest on abi osalemisel Sangaste valla II mälumängu turniiril! 
   Täname kõiki osavõtjaid ja huvitavate ning mitmekülgsete küsimuste 
koostajat Tiiu Ivaskit. Kohtumiseni järgmisel aastal vanade tegijate ja uute 
mälumänguritega!

MERLE TOMBAK

Sangaste mälumänguturniiri võitjad
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Ostan või üürin 1-4 toal korteri või 
majaosa. 5819 2760

Ostan talu või vanema maamaja 
Otepää lähedal, sobivusel tasu kohe.  
Tel. 5645 8425 ja 435 8570

Müüa  Volvo 940 (tumesinine 
universaal) 1992. a. Heas korras. 
Kiire! Tel. 506 8509

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme ja santehni-
katöid. Garantii. Tel. 506 8509

Teostame ettevõtetele ja FIE -dele 
raamatupidamist. Info: 521 6447

Teen meiki, värvin, korrigeerin kulme 
ja ripsmeid. Ruth 529 3860

Ostan 1 ha maad Otepää lähistel.
Tel. 5691 5646

Pakun planeerimistöid (vee-äravoo-
lud, kõnniteed, trepid, muru, jne)
Otepäält 12 km kaugusel asuva ehi-
tuse juures. Telefon 503 3287

Ostan väiksema maja või korteri 
Otepää linnas. Tel. 5375 7159

Otepää aedlinnast kadunud autokäru 
tent (sinine). Leidjal teatada vaevata-
su eest tel 503 6109. 

Ostan maja Otepääl. Hind kuni 
1500000 krooni. Kiire! Kersti 5556 
3830

Müüa lõhutud küttepuid 
Hind 320 kr/ m3 .

Transporditasu kokkuleppel.

Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Otepää Invaühingu 
liikmetele

Ühingu üldkoosolek toimub 30. 

märtsil 2006. a. kell 14.00 Edgari 

trahteris. Päevakorras on juhatuse 

ja esimehe valimised. Omaosalus 10 

krooni. Palume kindlasti osa võtta.

Vaikselt lahkusid memmeke hea,
muredest, valudest enam ei tea...

Avaldame sügavat kaastunnet
Anu Tiirmaale lähedastega, kalli 

memme 
surma puhul.

OÜ Karni-Voor kollektiiv

MAIRE KURVITS
19.12.1966 - 16.03.2006

Mälestame sõbralikku ja abivalmis 
naabrit

ERNA URMI
ja tunneme südamest kaasa Kajale 

ja Aimarile kalli ema surma puhul.

Piiri 6 ja Õuna 11 elanikud 

Südamlik kaatunne perek. Tiirmaale 
ema, ämma, vanaema ja vana-

vanaema
AMANDA LÕÕNDRE
21.08.1919 - 08.03.2006

surma puhul.
Kopli 8 majaelanikud

Sügav kaastunne Ruth Pohlakule
 isa

HEINO KUHLBERGI
surma puhul.

Jana, Marika, Signe

Anti uni nii pikk
tähtede sära ja igavik

Mälestame kauaaegset naabrit

AVO RAIDI
Südamlik kaastunne Annele, 
Arnele ja Argole peredega.

III sek. elanikud

Setanta pubis
igal laupäeval elav muusika

 1. aprill  kell 21.00  ans. „Raen Väikene”

 8. aprill       kell 21.00  ans. „Nööp”

15. aprill kell 21.00  ans. „Gigolo”

22. aprill       kell 21.00  ans. „Naabrivalve”

29. aprill     kell 21.00  ans. „Hoovus”

Pakkumisel vabad büroo- ja äripinnad
Otepää Vallavalitsus annab üürile Lipuväljak 13 III 

korrusel vabad büroo- ja äriruumid. Ruumide suurused 
varieeruvad vahemikus 11 – 16 m². 

Üürihinnad väljaantavatel äripindadel lepitakse 
kokku läbirääkimiste teel Otepää Vallavalitusesega.    
Soovijatel palume ühendust võtta Otepää 
Vallavalitusega

telefonil 766 4800, kontaktisik Kristjan Rõivassepp.
Kaduma läinud kass!
Valge, halli sabaga, 
sõbralik ja tore.
 Kui keegi teab temast 
midagi, palun võtke ühen-
dust numbritel: 7663700, 
5158137 Vaevatasu!

Ei astu jalg Sul kodurada
 ei ava käsi õueväravat

Sa maha jätsid kodumaja
 lumehärmas aiaga

Südamlik kaastunne Kajale ja 
Aimarile perega armsa ema ja 

Andresele perega vanaema

             ERNA URMI (sünd.Ladva)
19.09.1921 - 10.03.2006

       surma puhul.
Perek. Kroon, Silvi, Vaike, Harri, 

Endla, Eduard, Viive, Alli, Heino, 
Jaan ja Lehte.

Kallis isa; kas kuuled
kuis nutab Su kodu

Su puudumist leinates siin
kui pisara piiskade sadu

ikka voolamas me palgete pealt
LEONHARD ILVES
13.05.1929 - 19.03.2005

Mälestame oma armast isa, äia, 
vana-vanaisa 1. surma-aastapäeval.

Leinavad lapsed peredega.

Seoses tööde mahu suurene-
misega, võtab Hotell Karupesa 
Restoran tööle
KOKA või KOKA ABI

Avaldus ja CV palun saata 
märtsi lõpuks aadressile 

Tehvandi 1a Otepää või 
katrina@karupesa.ee - 
märksõna “konkurss”

Pakume pikema-
ajalist tööd 
2-le metsatöölisele 
Palupera vallas.

Telef. 508 7113.

VAPRAMÄE-VELLAVERE-
VITIPALU SIHTASUTUS avab kõi-
kidele huvilistele
Vellavere loodusmaja uksed ala-
tes 11. aprillist - 10. juunini.
Loodusmaja avatud T, K, N, R, L 
kella 10st kuni 17ni. Puhkepäevad 
pühapäev ja esmaspäev.

Loodusmajas kohapeal juhendaja.
Vellavere loodusmaja asub Konguta vallas 
Vellavere külas. Viidad keskusesse algavad 
Tartu-Valga maanteelt Vapramäelt. Elvast 
asub keskus ~5 km kaugusel.
Retkejuht matkale kaasa täiendaval 
kokkuleppel.  Info tel 525 4172

Üleskutse

Otepää vallavalitsus avas arveldusarve 
nr 10220054318013 (märksõnaga purskkaev), 
et ehitada Otepää keskväljakule Otepää 
olümpiasangarite auks purskkaev.
   Otepää vallavalitsus kutsub eestimaalasi 
ja otepäälasi toetama purskkaevu ehitamist 
annetustega.
Suurimad toetajad jäädvustatakse purskkaevul 
(kui toetajad ja annetajad seda soovivad).

   Otepää vallavalitsus on tänulik toetuse eest 
ja kutsub kõiki eestimaalasi toetama oma 
annetustega meie suusasangarite jäädvustamist 
ajalukku.
   Samas kuulutab Otepää vallavalitsus välja 
avaliku arutelu, kas tuleks Otepää keskväljak 
nimetada ümber Olümpiaväljakuks ja kas peaks 
purskkaevu ühe osana olema ka skulptuurid 
suusasangarite jaoks.
   Otepää vallavalitsus oleks tänulik, kui laekuks 
ka ideid ja eskiise tulevasest purskkaevust 
keskväljakul Otepää Vallavalitsusse: vald@otepaa.
ee, kontakttelefon 766 4800.

Ka l l i d  ees t imaa lased  j a  o tepää l a sed ! 
J ä ä d v u s t a g e m  m e i e  s u u s a k u u l s u s e d 
ajalukku!

NB! Saaja: Otepää Vallavalitsus
SEB Ühispank a/a 10220054318013 märksõna 
“Purskkaev”

Kevad on murdmas nii meie hinge kui ka mõtetesse 
ja seepärast ülim aeg teha reisiplaane. Võin öelda, 
et Otepää inimene on väärikas turismilinna esin-
daja, meil leidub palju reisifanaatikuid. Parimaks 
näiteks on kahtlemata koolirahvas, sest iga-aastased 
klassiekskursioonid on juba aastaid olnud Otepää 
Gümnaasiumi õppetöö koostisosa.
   Lisaks Eestimaale avastame igal aastal ka ohtrasti 
välisriike. Tänu Otepää säravatele naisrahvatantsija-
tele, kes Ungari veinikeldris oma rahvusprogrammi 
esitasid, oleme sinna ikka ja jälle oodatud. Kuna 
lisaks aktiivsetele pedagoogidele ja hakkajale nais-
seltsile on ehk teisigi, kes meie reisiseltskonnaga 
tahaksid ühineda, olgu siinkohal antud lühike üle-
vaade veel vabadest kohtadest algaval hooajal.

15. aprill (lihavõtte laupäev) RIIA ja JURMALA vee-
park (210 EEK+veepargi pääse).
6.-9. juuni Rootsi PIPIMAA ja KOLMARDENI loo-
maaed (al 2190-2350 EEK).
Juuni keskpaigas lastereis LIIVIMAALE (3 päeva 
1110 EEK).
16.-18. juuni St.-PETERBURG (1400+viisa).
18.-24. juuli AUSTRIA-MOZARTI RADADEL (al 
3990 EEK).
18.-26. juuli NORRA (al 4490 EEK ).
15.-22. august ilutulestiku ja veiniprogramm 
UNGARIS (3500 EEK ).
   Juulis-augustis toimuvad erinevatel aegadel po-
pulaarsed reisid Horvaatiasse ja ikka jätkuvalt on 
nõutud LEEDU MEREVAIGURANNIK (3 p 1450 
EEK, 4 p 1950 EEK).
   Meeldiv on tõdeda, et asutused ja muud kollektii-
vid tellivad ühiseid puhkusereise, korraldatakse ka 
kontsertturneesid. Alati on võimalik soovidele vas-
tu tulla.  Meie reise teostab OÜ PARTNER REISID, 
Betooni 9 Tartu. Infot saab Marika Paavolt (tel 765 
5973 õhtuti, mob 5568 4893)
   Meeldivate kohtumisteni nii staažikate kui uute 
reisijatega!

õpetaja ja reisijuht MARIKA PAAVO

Otepää Muusikakool 
TÄNAB

 toetajaid!

Otepää Vallavalitsus, Palupera Vallava-
litsus, Otepää Lihatööstus Edgar OÜ, 
Avallone Lõuna-Eesti AS, OÜ Grifters, 
Karupesa Hotell OÜ, Otepää Kultuuri-
keskus, Otepää Teataja ja lapsevane-
mad Elle Luhtaru, Urve Tiimann, Malle 
Mõttus, Tiia Tiideberg, Aire Priks, Aive 
Kalinina, Ester Randla, Margo Meri, 
Pille Lehes, Riju Johanson, Arvo Saal.
Tänu Teile õnnestus meie 
30. aastapäeva KONTSERT- AKTUS.

PILGUHEIT SAABUVASSE 
TURISMIHOOAEGA

TEADE
Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- 
ja tollikeskuse Valga maksu- ja 
tollibüroo korraldab tasuta kooli-
tuse teemal:
Käibemaksuseaduse muudatus-
ed alates 01.01.2006 
11. aprillil 2006. a algusega 
kell 11.00 Valga Maavalitsuse 
saalis.
Lektor Tajo Kadajas Tartust.

Info ja registreerimine tel 766 
6574 alates 27.03.2006. 

Kolmapäeval, 29. märtsil kell 10
Otepää Kultuurikeskuses
Tööotsija infopäev II

„Miks lähen tööle?“
 Tööturuteenuste ja–toetuste seadus 
Merike Metsavas, Valga THA
 Töötamisvõimalused puuetega inimestele 
Sirje Puhtvend, Valga THA

Oodatud on kõik tööotsijad! 
MTÜ Partnerlus
Info A.Saar 5341 5269, R.Pill 512 7248

Mälestame toredat naabrimemme

ERNA URMI
ja avaldame kaastunnet tütrele ja 

pojale perega.

Perekonnad: Herman, Linnamägi, 
Pensa ja Ester Ruus.

UPM, Otepää vineeritehas on Eesti suurim ja kaas-
aegseim vineeri ja spooni tootev ettevõte. Tegutseme 
alates 2000. aastast ja tänaseks on ettevõttel üle 140 
tubli töötaja. Peaaegu 90 % ettevõtte toodetavatest 
lahendustest eksporditakse, põhiliselt Euroopa Liidu 
riikidesse.

otsime oma meeskonda

PUIDUPINGITÖÖTAJAID

kes osalevad vineeritootmise protsessis ning teostavad      
 kõiki 
       tootmisega kaasnevaid tööülesandeid.

Kandidaadilt eeldame:
• soovitavalt keskharidust
• valmidust meeskonnatööks
• kohusetundlikkust 
• valmisolekut töötada vahetustes

Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise võimalust kaasaegses rahvus- 

 vahelises ettevõttes
• pidevat enesetäiendamise võimalust 
• motiveerivaid töö- ja palgatingimusi

CV saata hiljemalt 31. märtsiks 2006 postiaadressile 
UPM-Kymmene Otepää AS, Tehase 2, 67404 Otepää, 
faksile 76 79 101 või 
e-mailile elve.maasing@upm-kymmene.com

Lisainfo telefonil 76 79100

Arenev Sihtasutus Tehvandi   
 Spordikeskus 
korraldab konkursi haldusjuhi ametikoha 
täitmiseks.
Haldusjuhi tööülesanded on:

• sihtasutuse haldamise, arendamise ja  
 ehitustega tegeleva struktuuriüksuse  
 juhtimine

• sihtasutuse esindamine EL toetusfon- 
 dide projektides ja kinnisvara arendus 
 projektides
 kandidaadilt eeldame:

• kõrgharidust
• töökogemust (ehitus, kinnisvara halda 

 mine, projektide koostamine)  
• head algatusvõimet ja iseseisva töö  

 kogemust
• arvuti kasutamise oskust
• meeskonnatööd, suhtlemisoskust ja  

 vastutustunnet
• inglise keele oskust kõnes ja kirjas 

(kasuks tuleb vene ja saksa keele oskus)

Ametikohale taotlejal palume esitada 
järgmised dokumendid:

• CV ja avaldus
• haridust ja kvalifikatsiooni tõendava  

 dokumendi koopia
Dokumendid palume saata aadressil 
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus, Nüpli küla, 
67406 Otepää vald, märgusõna “Konkurss”

Avalduste laekumise tähtaeg on 12.aprill 2006.a.

Uus pesumaja Valgjärvel
 pakub tööd pesuoperaatoritele.
 OÜ Ikomix, tel.  797 0799, 5662 8718.

ILUTEENUSED
E-R  9-16.00
Otepää Raekojas (Lipuväljak 13) ruum 302
Tel. 517 65 99 ENE PRANTS

mailto:vald@otepaa.ee
mailto:vald@otepaa.ee
mailto:elve.maasing@upm-kymmene.com
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T D 3 x 1 km   A
1.Otepää Gümnaasium I 16.11 
Karolyn Perle, Kristin Peterson, 
Lisette-Caroline Anton 
2.Otepää Gümnaasium II 16.22 
3.Otepää Gümnaasium IV 19.38
B
1.Otepää Gümnaasium III 22.37
Maarja Maranik, Kärt Anton, 
Lilli Laur
2.Pühajärve PK 24.32
TC 3 x 1 km   A
1.Otepää Gümnaasium I 15.05
Silja Kukk, Helen Aluvee, 
Keidy Kütt 
2.Otepää Gümnaasium II 15.42 
3.Pühajärve Põhikool II 22.47
B
1.Otepää Gümnaasium III 20.42
Eelika Laikask, Mari Anton, 
Karin Matsalu
2.Pühajärve Põhikool I 21.55
TB 3 x 1 km   A
1.Otepää Gümnaasium 14.56 
Kristin Kalk, Lilian Leetsi, 
Grete-Ann Taddolder 
2.Otepää G. II 18.32
3.Hummuli PK
B
1.Puka Keskkool 18.14
Inge Undrits, Kersti Undrits, Teele 
Tiidt
T A 3 x 1 km   A
1.Otepää Gümnaasium 19.17
Maarja Madisso, Maria Tämm, 
Maarja-Cris Tamm
P D 3 x 1 km   A
1.Otepää Gümnaasium I 14.05 
Martin Möll, Marten Pulles, 
Andreas Veerpalu 
2.Otepää Gümnaasium II 14.35
3.Otepää Gümnaasium III 15.43
B
1.Otepää Gümnaasium V 17.13
3.Otepää Gümnaasium IV 20.00
P C 3 x 1 km   A
1.Otepää Gümnaasiumi I 13.42 
Sven Anton, Henri Mündi,
Karl Laasik 
2.Otepää Gümnaasiumi IV 14.37 
B
1.Otepää Gümnaasium III 17.14
Georg Niit, Priit Pihelgas, Sven 
Schneeberg
2.Pühajärve Põhikool 18.00
P B 3 x 2 km   A
1.Otepää Gümnasiumi I 18.03 
Kaur Lõhmus, Magnar 
Orasson, Andreas Nigol
2.Otepää Gümnaasium II 19.00 
3.Otepää Gümnaasium III 20.21 
B
2.Pühajärve Põhikool I 26.36
P A 3 x 2 km    A
1.Otepää Gümnaasium I 18.06 
Juhan Rootsma, Priit 
Päärson, Timo Tigane
2.Otepää Gümnaasium II 21.03
3.Pühajärve Põhikool 27.42

1.Tallinn-Maarjamäe  77  
Ove Põder, Tauno Vahter, 
Peeter-Erik Kubo, Rein Põder  

2.Tallinn-Nõmme   73  
Jaan Loide, Vello Tõnso, 
Harras Madar, Veikko Veersoo,
Igor Habal (n) 
 
3.Kolga (Kuusalu vald)  71  
Ott Sandrak, Indrek Birkan, 
Andres Allpere, Jüri Liiv, Raul 
Raudsepp 
 
4.Otepää   64  
Aarne Steinbach, Kadri
 Steinbach, Leino Pahtma, 
Kaido Mägi, Kristjan Rõivasepp

26. veebruar Väike Munamägi 
Raja pikkus 150 m, väravaid 12 

Mehed
1.Karl Siim Otepää 
3.Eero Kelder Otepää 
8.-11.Rauno Laiv Otepää 
8.-11.Martin Meema Otepää 

Naised
2.Angela Kulasalu Otepää
3.Kätlin Mõttus Otepää
4.Greete Poderat Otepää

Valgamaa koolinoorte 
meistrivõistlused teate-
suusatamises

EESTI MV PARALLEEL-
SLAALOMIS

EESTI MV SUURSLAALOMIS

5. märts Väike Munamägi
Raja pikkus 400 m, väravaid 11

Mehed
1.Karl Siim Otepää  
26.13 26.42 52.55

Tüdrukud
1.Marju Meema Otepää  
31.02 30.88 1.01.90

12. märts Kütiorg
Raja pikkus 300 m, väravaid 10

Poisid jun
1.Martin Meema Otepää  
20.29 20.27 40.56
2.Rauno Laiv Otepää  
20.18 26.04 46.22
Poisid A
2.Kalev Riivik Otepää  
23.35 22.60 45.95
Poisid B
2.Henri Juhkam Otepää  
22.31 22.64 44.95
PoisidD C
1.Kennart Adov Otepää  
22.34 22.05 44.39
2.Samuel Stepanov Otepää  
25.19 24.27 49.46
3.Markus Uus Otepää  
27.88 26.67 54.55
Tüdrukud B
1.Sandra Hütsi Tartu  
22.21 22.58 44.79
2.Marju Meema Otepää  
23.29 22.18 45.47
3.Kätlin Mõttus Otepää  
24.03 23.47 47.50
Tüdrukud C
1.Angela Kulasalu Otepää  
22.64 22.28 44.92
3.Greete Poderat Otepää  
27.11 25.44 52.55
Tüdrukud D
1.Tuule Laine Otepää  
29.50 29.64 59.14
3.Merit Müür Otepä ä 
35.13 35.08 1.10.21

EESTI NOORTE MV 
SUURLAALOMIS

Käärikul 9. ja 15. märtsil.

Klassikaline tehnika 

N 5 km
1.Aili Popp (Puka) 18.57
2.Oksana Zotova (Otepää) 19.15
3.Liia Tamm (Otepää) 23.37
N45 2,5 km
1.Ene Aigro (Otepää) 9.01
M18 10 km
1.Kaur Lõhmus (Palupera) 35.54
M 10 km
1.Kunnar Vahi (Puka) 33.04
M40 5 km
1.Ilvar Sarapson (Palupera)16.43
2.Viljar Vihmann (Sangaste)17.17 
M50 5 km
3.Vambola Sipelgas (Palupera) 
 
Vabastiil 

N18 5km
1.Mairi Kants Otepää  15.31
2.Marju Meema Otepää 15.58
3.Helen Merilo Palupera 16.57
N 5km
1.Oksana Zotova Otepää 14.34
2.Aili Popp Puka 14.42
N45 2,5 km
1.Ene Aigro Puka    6.52
2.Ene Pahker Palupera 11.17
M18 10km
1.Kaur Lõhmus Palupera 27.27
M 10km
1.Tauno Tõld Otepää 25.11
2.Kunnar Vahi Puka 27.04
M40 5km
2.Viljar Vihmann Sangaste 14.54
3.Rein Tiimann Palupera 14.55
M50 5 km
2.Peeter Saarep Otepää 14.11
3.Karl Teearu Otepää 15.14

Talimängude 
võistkondlik arvetuses.
1.Helme vald  915
2.Karula vald  782
3.Palupera vald  383
4.Otepää vald  363
6.Puka vald  240
9.Sangaste vald    62

Valgamaa meistrivõistlused 
ja Valgamaa 2006. aasta 
talimängude võistlused 
murdmaasuusatamises

Otepää sai maakilva super-
liigas neljanda koha 

Kõigil oli kaasas midagi maitsvat ja põnevat laua-le 
panemiseks. Marta Roose tikuvõileivad püüdsid 
pilku juba kaugelt ja said soolase suupiste valdkon-
nas esikoha. Valve Sprenki omapärased ja maitsvad 
oakotletid hinnati samuti esikoha väärilisteks. Põnev 
kook Endla Künnapäält, Ilme Lepikult, pirukad, 
saiakesed - kõike ei jõuagi üles lugeda, sest tublisid 
perenaisi oli palju. Kes aga ise ei saanud küpsetada, 
võttis meelepärase kaasa kauplusest - ei taha ju 
keegi ilma tulla! Ja mahlu toodi ka. Ilmar Tiideberg 
tõi lausa valiku mahladest ja siirupitest. Suur-suur 
tänu teile kõigile, sest võime julgelt öelda: ise 
tehtud, hästi tehtud! 
   Lõbusa ja sõbraliku meeleolu tõi Toivo Nikopen-
sius. Ühise laulu ja tantsuga möödus aeg nii kiiresti, 
et ei saanudki aru, kui akna taga hakkas hämardu-
ma. Jäi vaid loota, et peatselt kohtume jälle!
   Ja kohtumegi – 7. aprillil, tervisepäeval, ikka 
lõuna ajal kell 12. Seekordne tervisepäev „Õpime 
ennast aitama“ ongi justkui õppepäev. Külla tuleb 

Oli tore naistepäev

Aleksander Kikas, Niina Levina ja Toivo 
Nikopensius

7. aprillil kell 20.00 toimub Kuigatsi Külamajas 
huumoripidu: „Nalja nabani.” 
Korraldatakse anekdootide ja sketšide võistlus. 
Ürituse juhatab sisse kuueaastase Merve nal-
jateemaline avakõne.

Viljandis toimunud Hansapanga kooliliiga fi-
naalturniir võrkpallis lõpetas uudse võistlussarja 
teise hooaja. Kahe päeva jooksul mängisid  ligi 
400 noort kaheksal väljakul 120 mängu.
   Hansapanga kooliliigas selgusid vabariigi pa-
rimad harrastusvõistkonnad. 
   Tüdrukute arvestuses võitis Järvakandi 
Gümnaasium. Väga tubli kolmanda koha sai 
Otepää Gümnaasiumi võistkond. Treener 
Ülle Ernitsa aastatepikkune töö kandis vilja. 
Naiskonnas mängisid mängisid Eike Karo, Helen 
Sarv, Maarja Aigro, Liis Lõhmus, Liis Matsalu, 
Merit Nigula ja Stefi Šmit. Finaalis aitas võist-
konda ka Elmo Peterson.

riigikogulane Rein Randver, tuntud kepikõnni 
propageerija. Ühtlasi valgustab ta meile seadusi, 
mis seotud tervishoiu ja pensionäridega. Olge siis 
aktiivsed küsima kõike, mis teid huvitab. Praegu on 
aega küsimused valmis mõelda. Teiseks külaliseks 
on hiina meditsiini tundja Mart Parmas. Põnevat 
juttu ja harjutusi jagub kõigile!
   Et päev võib minna päris pikaks, siis teed ja 
mahla pakume küll, aga tervislikku toitu võtke ise 
kaasa. Paneme ühisele lauale, et oleks põnevam! 
Kui endal pole mahti midagi tervislikku valmistada, 
ärge siis veel tulemata jääge. Nagu ikka, võtke tee 
jaoks tass ühes, morsi jaoks on topsid olemas.
   Ja olemegi oma üritustega märkamatult keva-
desse jõudnud – pikkadesse, valgusküllastesse 
päevadesse. Toogu kevadpäevad teile tervist ja 
rõõmsat meelt. 
   Ees on veel palju põnevaid sündmusi!

Sangaste PÜ Härmalõng esinaine LEA KORBUN

Algamas on kevad-suvine leeriaeg vanuses 
15-20, 20-30, 30-40. Kõigil, kes soovivad leeri 
tulla, palume võtta ühendust EELK Otepää 
Maarja koguduse kantseleiga. Tel. 765 5075, 
5558 2692, e-kiri: otepaa@eelk.ee.

Puka Keskkool tänab alljärgnevaid 
õpilasi väga heade ja heade õppetöö 
tulemuste eest 3. õppeveerandil ja 
nende vanemaid lapse arengu toeta-
misel: 

1.klass
Karel Sarv ja Karel Tilga (kõik “5”), Liisa-
Marie Koort, Enrico Lentso, Stella Trees, Iris 
Valgepea.
2.klass
Pille Markov, Jörgen Hunt, Marleene Bandis, 
Ariane Sarv, ja Anna-Liisa Kärson (kõik “5”), 
Merlin Laas, Laura Melk, Joel Popov, Toni Tamm, 
Kaisa Ööbik.
3.klass
Kati Taur (kõik “5”), Merlicande Lehtsaar, Mart 
Neemeste, Karel Romet Pedajas, Kristin Kirillov, 
Kaimar Koslov, Birgit Loos ja Kertu Tilga.
4.klass
Kätlin Sprenk, Anni Suun, Andry Tutk, Kersti 
Undrits ja Peeter Kangro.

5.klass
Kaari Tilga ja Arette Riis (kõik “5”), Helena 
Hendrikson, Lauri Laks, Hendrik Mekk, Triinu 
Nurmetu ja Reeno Sööt.
6.klass
Agris Possul, Taavi Tiidt, Britta Trees, Cärol Tutk 
ja Alari Suun.
7.klass
Joel Hainsalu, Karl Kadaja ja Inge Undrits (kõik 
“5”), Kati Terandi.
8.klass
Kätri Herm ja Airi Markov (kõik “5”), Mari 
Kaldmäe, Kaido Plado ja Teele Tiit.
9.klass
Helina Kangro, Kaspar Kants ja Sandra Oksaar 
(kõik “5”), Marianne Kosk, Teele Sarapuu, Kaido 
Taur ja Mari Mekk.
10. klass
Margo Karašk
11. klass
Kenneth Herm, Kadri Jürgenson ja Anne Kull.
12. klass
Olavi Tohver

Sangaste valla pensionärid kogunesid 8. märtsi 
lõuna ajal seltsimajja, et koos veeta naistepäeva. 

Puka Keskkooli tublimad õpilased

    Poiste arvestuses jagunesid esikolmiku ko-
had samade koolide vahel, nagu mullugi. Kui 
avahooajal võidutses finaalturniiril Põltsamaa 
Gümnaasium, Kadrina ja Rannu võistkonda-
de ees, siis sel aastal oli teistest perem Rannu 
Keskkool, edestadess Kadrina Keskkooli ja 
kolmandale kohale platseerunud Põltsamaa 
Gümnaasiumi. 
    Otepää poisid tulid üheksandaks. Meeskonda 
kuulusid Timo Teder, Hans Teder, Kristo 
Peterson, Miko Karjus ja Raul Lehismets.

ILDER TALLO

Otepää Gümnaasiumi võrkpallurid said  
kooliliigas kolmanda koha

Otepää vallavanem Jaanus Raidal andis teisipäeval kahekordsele olümpiavõitjale Andrus 
Veerpalule kätte Otepää aukodaniku medali.
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