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1. september on juba möödas! Nii paljudele oodatud,
veidi ehk kardetudki, ent
ometi ülipõnev uute sündmuste, uute sõprade,
uute teadmiste ja seniteadmata tarkuste kogumise
alguspunkt... Kes meist,
lastevanemaist või vanavanemaist seda algust väga
täpselt enam mäletabki.
Ehk kangastub see ammulauldud laulusõnadega:
“Koolitee, koolitee, kõikide
teede algus on see...”

“Ei, ei,” vaidleb üks isa, kes on neli last
kooliteele saatnud, kellest kaks juba
kodust eemal ning oma kooli ja kutse
valinud. Sel isal seostub september ja
oma kooliminek hoopis erilise lõhnaga,
mis jääb tema sõnul hingemaastikule
elu lõpuni. Selle isa hinges püsib september ja kooli algus sügisvärvide kirevusega, lehtede langemisega, kurgede
minekuga... Kõiges selles on ammusest
tuttavat ja alati uut, millegi kaotamist

ja millegi leidmist, ühteaegu rõõmsat
ja kurba.
Õpetajaile, usume, on see uus algus
samavõrd tunderikas: kellele ammuste
kasvandike eluteele saatmine, kellele
uute inimeseks soovijate vastuvõtmine, kellele üldse esimene töökoht tema
noores eas, kellele vastutusekoorem ja
kogu oma kooli juhtimine...
“Paluperas algas see koolisügis natuke nutuselt - kevadel lõpetas 9. klassi
14 õpilast, nüüd alustas 1. klassis vaid
4 last,” kirjutas meile Palupera põhikooli direktor Maire Lemberg.
Näete nüüd: rõõm ja mure käivad
käsikäes! Ikka peame rääkima arvudest, mõtlema Eestist, meie maast ja
rahvana püsimajäämisest. Kas kuulete,
noorpered?
Kuuldele jõudis hoopis Keeni põhikool. Teatasid, et neil alustab käes-oleval õppeaastal 12 kooliuusikut!
Arusaadavalt on põhjust teiega koos
uhked olla ja Teie saadetud foto kooliastujaist meie väikese lehe esiküljele
seada. Soovime õnne!
(Ainult sulgudesse julgeme lisada
- et teie rõõmu mitte rikkuda): ka
Pukas läks sel aastal esimesse klassi 12
õpilast, rääkimata hoopis suuremast
ehk Otepää gümnaasiumist tema 22
kooliuusikuga ning lisades Pühajärve
koolist 9 ja Aakre koolist 5 - see on
kogu piirkonnast üks 64liikmeline es-

HEYA LEPA

Koolitee on kõikide teede algus

Sügisvärvid
Suvi märkamatult sõudnud.
Koolipäevad kätte jõudnud.
Kurepere asub teele,
nukrameelsed laulud keelel.
Äkki keset saluhaljust
värvilisi küünlaid palju.
Vahtra hõlmas lõõmab tuli.
Loodus hõiskab: „Sügis tuli!“
Viktor Kollini kogumikust „Kodutunne“

Presidendiralli viib
suurele lavale
Keeni põhikooli 1. klass ja klassijuhataja Teeli Roht.

makordselt kooliteele astunute pere.
Olgu neil päiksekilde igas koolipäevas, kogunegu nende peakestesse
tarkus tasapisi, aga kindlalt! Ja jätkugu rõõme! Nii nagu see on tänavu

Palupera põhikoolis. “Oleme jätkuvalt
tublid ja töökad, on ju 2006. aastal kooli 230. sünnipäev,” kirjutas direktor
Maire Lemberg.
OT

Arvan, et 26. august 2006 oli Puka piirkonna inimestele oluline päev. Nüüd saame öelda, et oleme
ühe pikalt kavandatud ja kaua tehtud tööga hakkama saanud. “Miks siis pikalt ja miks kaua?” küsite.
Sellele vastuseks räägin lühidalt Puka staadioni
saamise loost.
Tänane spordiplats rajati tolleaegse Ugoritse talu
maadele ja võeti kasutusele aastal 1949. Milline oli
plats siis, oskavad rääkida mitmed endised spordiaktivistid, minul ei ole õnnestunud näha sellest ajast
isegi mitte fotosid. Tean küll seda, et ka siis leidis
spordiplats aktiivset kasutamist, kuigi spordipaigad
olid üsna looduslikud.
Puka spordiväljaku ajaloos algas uus etapp 1980.
aastatel, kui Puka sovhoosi juhtinud direktor Eerik
Mütsi ja kehalise kasvatuse õpetaja Igor Murometsa
eestvedamisel alustati kaasaegsemate sportimispaikade rajamisega. Paigaldati kuivendussüsteem
ja tehti suur osa pinnasetöödest, kuid kahjuks jäid
tööd lõpetamata.
Siiski sai plats siledaks ja külvati ka muru ning
seepärast saime aastaid väljakut kasutada ja pidasime seal isegi Võrtsjärve suvemänge. See oli küllaltki
keerukas, osa alasid tuli viia mujale, sest puudusid
võistluspaigad. Nii kestis tegevus ligikaudu 15 aastat.
Samaaegselt spordiväljaku ehitamise alustamisega
kaevati ka tehisjärv, mis on täna suplejate hulgas
väga populaarne koht ja sobib minu arvates hästi
spordiväljaku kompleksi.
Pärast Eesti taasiseseisvumist ja Puka valla loomist
hakkas teravnema spordiväljaku valmisehitamise
vajadus. Koostasime detailplaneeringu, milles nähti ette spordiväljaku lõpuni ehitamine, rahvamaja
remontimine ja vabaõhulava ehitamine ning supluspaiga korrastamine.
Kuus aastat tagasi lootsime riigi investeringuprogrammist raha saada staadioni ehitamiseks, aga siis

ARVO SAAL

Pukas avati võistlustega uus staadion

kaotati selline programm üldse. 2004. aastal esitasime koostöös Puka spordiklubiga (esimees Kunnar
Vahi) RAK meede 3.5 rahataotluse.
Meie taotlust toetas ka Valga Maavalitsus ja
seekord õnnestus saada raha staadioni ehituseks.
Rahaliselt toetas staadioni ehitamist ka Eesti riik.
Tellisime kiiresti ehitusprojekti, mille autoriks on
OÜ Maaehitusprojekt. Projekteerimistöid juhtis Ants
Aosilla.
Pärast ehitaja valimiseks korraldatud konkurssi
selgus, et hinnapakkumise võitis soodsaima hinnaga
AS Valmap ja töid hakkas juhtima oma valla mees
Kalle Põldmägi. Ehitustöödega tehti algust möödunud sügisel ja lõpetati selle aasta suveks. Kahjuks ei
soosinud kuiv suvi muru kasvamist ning kesksuvel
keerutas tuul väljakutel tolmu ja muruseemet segiläbi.
Praegu hakkab pilt juba päris kenaks ja roheliseks
muutuma. Ehitajaga oleme igati rahul, sest meie
algatatud mõtted ja ettepanekud said kiiresti ja kvaliteetselt lahendatud.

26. augustil toimuski staadioni avamine ja avavõistlusena Puka valla lahtised võistlused kergejõustikus. Ära prooviti võistluspaigad ning võisteldi 100
m, 400 m, 800 m, 1500 m jooksus, kaugushüppes,
kettaheites, kuulitõukes ja odaviskes. Kohal oli ligikaudu sada võistlejat ja pealtvaatajat kogu Valgamaalt.
Võistlustele aitas kaasa igati sobilik ilm.
Peale staadioni katsetamist ja avamist võib vist
kasutada vanarahva ütlust, et kaua tehtud kaunikene
ja nüüd saame me kõik staadioni aktiivselt kasutama
hakata. Jääb veel vaid loota, et kasutajad seda suurt
tööd ka vääriliselt hindavad.
Lõpetuseks tänan Kalev Lutsu ja Lembit Leppikut
Valgast, kes ei pidanud paljuks oma aega ja energiat
kulutada Puka staadioni hüvanguks. Me saime nendelt väga väärtuslikke nõuandeid ning infot radade
ja võistluspaikade kujundamisel.
Tänan veelkord kõiki tublisid inimesi, kes andsid
panuse Puka staadioni valmimiseks. Järgmisena
pöörame suurema tähelepanu Puka Rahvamaja korrastamisele.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

“Kahepäevane presidendiralli jäi viljatuks,” kirjutas Postimees augusti
lõpupäevil. Ene Ergma sai parlamendiliikmetelt salajasel hääletamisel 65
ja Toomas Hendrik Ilves 64 häält. 68
poolthäälega olnuks president parlamendis valitud. Keskerakonna ja Rahvaliidu koostöölepe tähendas aga Arnold
Rüütli presidendikandidaadiks seadmist
ja tema poolt hääletamist valijameeste
kogus. Parlamendis üles seatud Ene
Ergma ja Toomas Hendrik Ilvese
valimisel ei osalenud kahe eespool nimetatud erakonna liikmeist keegi,sest
nad allusid parteidistsipliinile.
Presidendiralli ajalooliseim päev oli
28.august, mil valimiste esimese vooru
eel oli parlamendi kõnetoolis esinenud
valitsuse nõunik Ülle Aaskivi
seaduseelnõud üle andnud. Palunud
eesistujalt Toomas Varekilt ja parlamendiliikmeilt luba lühikeseks sõnavõtuks, järgnes see, mida keegi poleks
oodata osanud. “Ustavusvannet pole te
andnud siin saalis või selle maja ruumides oma erakonnale, te olete andnud
selle riigile ja tema põhiseaduslikule
korrale. põhiseaduses seisab ka üks
osa presidendi valimise korrast,” koputas Ülle Aaskivi riigikogulaste südametunnistusele.
Lisas veel, et ta räägib kui inimene,
kes hääletas 20. augustil 1991 Eesti iseseisvumise taastamise poolt. Ning põhjendas eneseirooniliselt: “Kui absurdi ja
demagoogia tase ületavad teatud piirid,
võivad inimesed tõesti hakata tegema
imelikke asju.” Tema kõnet tervitati
püsti seistes ja aplodeerides.
“Kes teab, võib-olla tuntakse Eesti
2006. aastat just selle esinemise tõttu.” (Eesti Ekspress, 31.aug.2006)
23.septembril tulevad 347 valijameest Estonia kontserdisaali valima
Eestile presidenti.
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Hellenurmes avatakse
15. septembril
rajatava Lõuna-Eesti
Hooldekeskuse II elukorpus.
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7. september 2006

On olnud kuum ja kiire aeg. Teisalt on meie
asjad sujunud ja tegemised graafikus. Suvi tuli
paljude positiivsete otsustega meie ja partnerite
kirjutatud projektide kohta, mis tähendab raha
erinevaist fondidest.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga
korrastame jätkuvalt Keeni parki, alustame
prügila sulgemise ning ohutuks muutmisega
ja Sangaste külmaveetorustiku korrastamise
esimese etapiga. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toel teeme algust Sangaste
küttetorustiku rekonstrueerimisega. PRIA abiga
saab uue näo ja katuse Sangaste Seltsimaja.
Ettevalmistamisel on suuremad projektid
ka paljudes muudes eluvaldkondades, kuid
laskmata karudest hetkel ehk ei räägiks. Tänu
projektidele ja inimeste heale tööle on aga ka
aastal 2006 lisandunud vallaeelarvesse miljoneid kroone meile väga vajalikku raha väljastpoolt. Seda on isegi silmaga võimalik näha!
Remonditud on Sangaste lasteaeda ja pansionaati ning Keeni põhikoolis on mõned
uues kuues ja uue sisuga klassiruumid.
Kapitaalremonti tehti ka valla kruusateedel.
Oma õpilastele ja kooliks valmistujatele suudame eeldatavasti tagada tasuta toitlustuse,
õpikud ja koolisõidu ning lähikuudel likvideerida kõik suuremad jooksvad võlgnevused
partneritele. Seega võiks raporteerida võetud
lähimate eesmärkide täitmisest ja uutele väljakutsetele minemisest. Teha on aga piisavalt
palju ja pudrumägedeni-piimajõgedeni läheb
veel mõnda aega rühkida.
Siinkohal tänan neid häid inimesi, kes on
aktiivsed ja organiseerimistöö enda kanda võtnud. Ilma nendeta oleks nii mõnigi asi tegemata jäänud. Aitäh MTÜ Kodukant Sangastele,
pensionäride ühendusele ja teistele häädele
kaasaaitajatele!

Ilusast kooli juubelist kurbade nootidega
Restu kooli juubel ja Restu spordipäevad sujusid aktiivse osalemise ja ilusa ilma tähe all.
Oli ilus üritus, kus meenutati ja mäletati ning
nauditi koosolemist. Tõe huvides tuleb märkida, et pidulike ja meenutavate sõnavõttude

Mis toimus suvel Sangastes
hulgas oli ka pisut kibestunud kurjustamist
kunagise kooli sulgemise otsuse üle.
Inimlikult on see küll mõistetav ja arusaadav, sest Restu oli tõesti pika ajaloo ja tegusate
inimestega kool. Ja see ammune otsus toonase
volikogu poolt langes pärast mitmeid aastaid
kaalumist ja arvutamist ega tulnud teps mitte
kergelt ning üksmeeles. Sellised otsused on
valusad, haigettegevad, tingitud aga kahjuks
meie madalast sündivusest. Ja et see pole vaid
meie probleem, näitab iga-aastane koolide sulgemine Eestis. Otsuste aluseks on ikka arvud
ja tegelik elu.
Palun vaid lugupeetud ja tunnetest kantud
oraatoreil arvestada kohaliku kogukonna õigust otsustada ja vastutust kanda oma valitud
volikogu läbi. Nemad maksumaksjate esindajatena on ainsana õigustatud tegema valikuid
emotsioonide ja võimaluste kaalukangil. Need
vaidlemised vaieldi ja kaklemised kakeldi juba
palju aastaid tagasi otsustamise eel, otsus tuli
selline ja sellega on mõistlik leppida.
Mina igal juhul oleksin väga õnnelik, kui ühel
hetkel olud lubaksid avada uusi koole ja taastada vanu. Kõigile Restu kooli vilistlastele soovin
aga südamest edu ja tervist, sest teil on vahva
seltskond ja häid mälestusi jagamiseks!
Ürituse korraldus õnnestus tänu suurepärasele koostööle vilistlastega, heale ilmale ja
visale tööle. Ettevõtmist rahastati valla eelarvest, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi,
Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Maaelu
Edendamise SA ja sponsorite poolt.
Siinsamas tahan ka teada anda, et valla ühel
lugupeetud ja kauaaegsel tervise eest võitlejal
ja rahvatantsulõvil Hiivi Sirelil täitus vahepeal
50 aastat tööjuubelit tervishoiurindel. Seega
soovin Hiivile: ”Jätku!”
Sedamoodi siis Sangastemail hapukurgihooaeg veeres. Läheneb sügis ja käes on kooliaeg.
Infot koolibusside liikumisest ja muudest haridustempli asjadest saab koolist, kus õpetajad juba erutuse ja värinaga ootasid kooliaasta

algust. Mingeid murrangulisi erinevusi võrreldes eelmise aastaga pole. Eesmärgiks on
vaid õpilaste ja lastevanemate maksimaalne
võimalik rahulolu meie oludest lähtuva parima koolikorralduse üle. Tulge ja teadke, et
olete oodatud!

TEISED MEIST
Äripäev (25. august 2006) avaldas Valgamaa ettevõtete
TOP-50 pingerea, millest noppisime oma piirkonna edukamad ettevõtted.
Koht

Firma nimi

Kirjut suve lõppu soovides
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Müügitulu Kasum

tootmine

Ando Jukk

172 220 33 509

ehit.mat.tootmine

Elmo Parik

32 055

5 136

12.Pühajärve Puhkekodu AS majutus, taastusravi Jaak Raudsepp 38 810 7 127
16.Otepää Metall AS

Üks tõsisem siht on asulate heakorrastamine
ja inimkesksuse tõstmine uuele tasandile.
Koostame haljastuse- ja heakorraprojekti
Lossikülale, Sangastele ja Keenile. Sangastes
oleks heameel alustada asulasse sissesõidust
Võru-Viljandi-Otepää suunal, kus on võimalik
praegust seisu oluliselt parandada juba paari
aastaga. Kui planeeringumustandid valmivad,
kutsume inimesi ka kaasa rääkima-osalema
planeerimisprotsessis. Sellest anname eriteate.
Ühtlasi pöördun meie korteriühistute poole
üleskutsega asuda muutma oma maju kenamaks, korrastama fassaade ja trepikodasid,
vahetama aknaid ja katuseid ning soojustama
lage. Ühiselt võetava laenu tingimused on selleks soodsad ja ühiselt tellitud tööd on odavamad. Arvestades soojatootjate planeeritavat ja
oludest tingitud märgatavat soojahinnatõusu,
annab remonditud maja lisaks kenale väljanägemisele ka tugeva kokkuhoiu. Selle arvelt
saab juba suure osa laenumaksest kaetud.
Organiseerunutele võib vald abiks tulla uuringute ja värvipassidega ning majaümbruse
heakorratöödega. Lõpptulemus on kõigile ilus
ja kasulik.
Sellega panen suveloo lukku ja soovin
Sangaste valla rahvale ning häädele naabritele edukat suve lõpetamist, häid mõtteid ja
täis taskuid!

Tegevjuht

2005 tuh kr
3. AS UPM-Kymmene
5. Parmet AS

Meie elukeskkonna parendamisest

Tegevusvaldkond

Kalev Merisalu

30 961

25.Otepää Lihatööstus Edgar OÜ toiduainetööstus Maie Niit

tootmine

22 154

2 156

43.Sangaste Linnas AS

10 869

1 765

toiduainetööstus

Pille Pokk

2 034

Tagasivaade: “Äripäev” on Valgamaa ettevõtete pingerida koostanud neljal korral, kusjuures tähelepanuväärne
on selle juures tõsiasi, et vaid üks ﬁrma – AS UPM-Kymmene Otepää on jõudnud kõigil neljal aastal esikolmikusse (2003.a. kandis FSS Plywood ASi nime).
Üldandmeid. Asukoht: Otepää, asutatud: a. 2000, tegevusala: spooni ja vineeri tootmine, tegevjuht: Ando
Jukk, töötajaid: 133, omanik: UPM-Kymmene Wood Oy
– 100 %.
Lõviosa toodangust saadetakse Otepäält Saksamaale, Itaaliasse, Austriasse ja Inglismaale. Eestisse jääb
10 % tehase toodangust. Tooraine on valdavalt Eestist,
tootmine ökonoomne ja säästlik, jäätmetest purustatud
haket kasutatakse oma katlamaja kütmiseks, prügimäele
viiakse vineeri lihvimisest järele jäänud tolm.
Ain Alvela – Äripäev

Äripäev küsis, millised on ettevõtlust soodustavad tegurid Valgamaal?
Pille Pokk, ASi Sangaste Linnas juhataja nendib, et
ääremaa ﬁrmad peavad lootma vaid iseendale, iseäranis
keeruline on ennast ära majandada just tootmisettevõtteil, sest puuduvad seda vähegi soodustavad asjaolud.
Valga Teed OÜ (TOP-50 esikoht) esindaja: „Valgamaa
kohalikke tegureid eraldi välja tuua ei ole, kuid sarnaselt
ülejäänud Eestiga on peamised soodustavad tegurid
tõusev majandus ( ka teedeehituse vajaduse kasv) ja
Euroopa Liidu toetusrahadega kaasnev teedeehituse
kasv.“
Hotell Bernhard OÜ esindaja: „Miljonivaade, mis avaneb meie hotelli aknast.“
Äripäev

Kultuur

Toetuse saaja on Palupera vallavalitsus, kes on ühtlasi ka põhitaotleja
ning kaasfinantseerija. Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
ja Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF).
Keskkonnaminister kinnitas 5. augustil oma käskkirjaga projekti rahastamise 3 426 997 krooniga. Eesmärk on 5,5 ha suuruse avalikult
kasutatava Hellenurme paisjärve seisundi tervendamine ja veekogu
seisundit mõjutava sette likvideerimine. Toetust kasutatakse paisjärve
puhastamiseks, kaldavööndi korrastamiseks, sellest tulenavalt paisjärve
ökoseisundi parandamiseks, järve kasutusvõimaluste avardamiseks,
suurvee ohutu läbilaskmise tagamiseks aga samuti paisjärve suubuva
jõesängi ja ojade ja nende kallaste korrastamiseks. On olemas saneerimistööde tööprojekt. Settekihi tüsedus jõe sissevoolul on praegu 1,2-1,5
m, keskosas 0,8-1,2 m, väljavoolul 0,5-0,7 m. Hellenurme paisjärvel on
oluline roll Elva jõe vee kvaliteedi tagamisel.
Hellenurme paisjärve tervendamisega seotud tegevused võib jaotada
kolme rakendusjärku. Kõigepealt viiakse läbi paisjärve tervendamise
eeltööd, kus töövõtjate leidmiseks viiakse läbi hanked, mille järgselt
sõlmitakse lepingud (oktoober-detsember 2006). Jaanuar-veebruar 2007
taotletakse võsa ja puude raieluba ning vee erikasutusluba.
Ettevalmistustööde (aprill-mai 2007) raames puhastatakse kogu projektiala (5 ha) võsast ning valmistatakse ette edasisteks tegevusteks (kaevetööde märkimine, ajutiste väljaveoteede rajamine, masinate objektile
toomine). Ehitustöödena (juuni-oktoober 2007 süvendatakse aga kogu
objekt (5,5 ha).
Kõik need tegevused teenivad ühte eesmärki: eemaldada kogu settemuda (38 000 m³), teha mõningane paisjärve sängi süvendamine aluspinnasesse (25 000 m³, osaliselt kallaste ääres, osaliselt üle kogu põhja).
Väljakaevatavad setted paigaldatakse kaldaalale.

Ehitustööde käigus kaevatakse ka settebassein-puhastuslodu paisjärve
ja sellesse suubuva läbivooluoja vahele, rekonstrueeritakse üks truup
ja kolm ojasuuet. Korrastatakse ka kalda-alad, tehakse järve aeglane
veest tühjendamine ja uuesti täitmine. Ehitustöödega suureneb paisjärve keskmine sügavus 1,1 m võrra, s.o. 2,45 meetrini ja suureneb
normaalpaisutusaegne veemaht 70 000 m³-lt umbes 135 000 m³-le,
ehk ligi 2 korda.
Jätkusuutlikkuse tagab jälgimine, et paisjärve normaalpaisutustase ei
langeks allapoole 74.00, sest see soodustaks kaldaalade kinnikasvamist.
Vajadusel vähendatakse veetaimestikku mehhaaniliselt. Paisehitisel
tuleb jälgida ja tagada veevahetus, sest aeglustunud vool ja seisev vesi
soodustavad hõljumi settimist.
Elva jõge ja Hellenurme paisjärve kaitsevad selle avalikust kasutusest
ja looduskaitseseadusest tulenevad piirangud ja -vööndid. Kaldal asuvate kinnisasjade omanikud peavad hoidma veekogu kaldad puhtana,
hooldama jooksvalt kallasrada ja lubama kallasrajale vaba juurdepääsu.
Kontrollida ja ära hoida tuleb võimalikud reostajad.
Projekti partnerid on OÜ „Palu-Teenus”, MTÜ „Hellenurme Mõis”, Mae
Juske ja Linda Järvet. Projekti lõpptähtaeg on 30. november 2007. a.

„Leigo muusikavaliku liikumist laienemise suunas tahaks
küll kiita. Niikuinii seavad loodus, vesi, publik ja tuli asjale õiged piirid.“
See on Tõnu Kaalepi kirjutisest „Norra elektroonik järvel, vene telepaat kaasas“ e. 26. juulil Leigol etendunud
järvemuusikalist, kus lisaks norralase Geir Jensseni alias
Biosphere digitaalsele etendusele esinesid Peterburi
arhailine sarvekoor ning meie muusikuist Rein Rannap
ja Aare Lattik.
Areen, Eesti Ekspressi kultuurilisa

Sport
Tehvandi spordikeskuse rullsuusarada, kus hukkus noor
laskesuusataja, on keskuse juhataja Alar Arukuuse sõnul
ohutu. „Rajal on sõidetud 15 Saku Suverulli, kuid ühtegi
õnnetust, kus kas kiirabi või või päästeameti abi oleks
vaja läinud, polnud seni juhtunud.“ Samas toonitas ta
veel, et traagilise õnnetuse puhul oli tegemist mitme
ettenägematu asjaolu kokkulangemisega. Spetsialistide
üle vaadatud rada on korras ja ohutu. Peagi on plaanis
rada täielikult uuendada.
Postimees

TERJE KORSS

ARVO SAAL

Palupera valla projekti
„Hellenurme paisjärve tervendamine” toetati ERDFist

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

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

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 28. septembril.
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AM ETLIK INFO

Otepää vald
Algatatud on Nüpli külas Taga-Kellamäe kinnistu detailplaneering.
Planeeringu algatamise taotleja on Regsil OÜ. Detailplaneeringu
eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamise, ehitusõiguse alade ja servituutide vajaduse määramise võimalikkuse
väljaselgitamine.
Planeeritava ala suurus on 2,34 ha.

Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule
väljapanekule
Kastolatsi küla Pettai kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu
eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine.
Planeeringu koostamise korraldaja on OÜ Millifor, planeeritava ala
suurus on 2,7 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. septembrist kuni
29. septembrini 2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide
ja ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu 02. oktoobril 2006
kell 13.00.

KESKKONNAMÕJU strateegilise hindamise algatamised:
Otepää Vallavolikogu 31.08.2006. a. otsusega nr. 1-4-40 algatati
Otepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu
põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude
hindamine. Säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste
seadmine, maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste
määramine.

Üldplaneeringu ja KSH osapooled ja kontaktandmed:
Planeerimisdokumendi algataja on Otepää Vallavolikogu, Lipuväljak
13, Otepää.
Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, Otepää.
Planeerimisdokumendi kehtestaja on Otepää Vallavolikogu
Lipuväljak 13, Otepää.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punkt
2 ja § 35 lõige 2 alusel. Otsusega saab tutvuda töö ajal Otepää
Vallavalitsuses, Lipuväljak 13, Otepää.
Otepää Vallavolikogu 31.08.2006. a. otsusega nr. 1-4-41 algatati
Otepää looduspargi teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on Otepää looduspargi
ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ja looduskaitseliste
piirangute väljaselgitamine. Säästva ja tasakaalustatud ruumilise
arengu tingimuste seadmine, maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja
ehitustingimuste määramine.
Teemaplaneeringu ja KSH osapooled ja kontaktandmed:
Planeerimisdokumendi algataja on Otepää Vallavolikogu, Lipuväljak
13, Otepää.
Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Riiklik Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regioon, Kolga tee 28, Otepää.
Planeerimisdokumendi kehtestaja on Otepää Vallavolikogu
Lipuväljak 13, Otepää.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punkt
2 ja § 35 lõige 2 alusel. Otsusega saab tutvuda töö ajal Otepää
Vallavalitsuses, Lipuväljak 13, Otepää.

Võru FEM NET ootab ettevõtlike naisi
Võrumaa Arenguagentuuri juures tegutseb
juba pool aastat teabekeskus Võru FEM
NET (vaata ka www.fem.ee), mille eesmärk
on anda Kagu-Eesti naisettevõtjatele kui ka
ettevõtlusest huvitatud naistele kõikvõimaliku ettevõtlusalast teavet.
Teabekeskus pakub ettevõtjaile ettevõtlusalast infot, sh ka ettevõtte alustamise
ja loomisega seonduvat. Lisaks pakume ja
korraldame erinevaid koolitusi, infopäevi ja
vahendame mentorluse ja grupilaenu võimalusi. Samuti pakume ettevõtjaile erinevaid EASi toetusvõimalusi, kõige levinumad
neist on stardiabi kuni 160 000 krooni ja
koolitustoetust - minimaalne toetuse summa 3000 krooni. Samuti on võimalus kõigil
soovijail kasutada ettevõtja töökohta koos
internetivõimalusega.
FEM NETi üheks ülesandeks on koondada
piirkonna naisettevõtjaid ühtsesse võrgustikku, et tekiks ühtsuse tunne ja paraneksid
väljavaated tulevikus senisest paremini läbi
lüüa. Pole ju mingi saladus, et mida laiem
on meie tutvusring, seda suurem on ka meie
kliendibaas! Hea näide võrgustiku olulisusest
on seegi, kui koolitustel osalenud naised on
andnud üksteisele hiljem erinevaid tellimusi. Lisaks sellele arendame võrgustumisvõimalusi eri piirkondade ja maade vahel. Seega

palumegi ühendust võtta ka neil naisettevõtjatel või ettevõtlusega alustada soovivatel
naistel, kellel on lihtsalt huvi võrgustikuga
liituda. Koos on kergem!
Teabekeskuse senised toimetused on tagasiside põhjal olnud väga head, peetakse oluliseks aktuaalse info levikut ning infopäevade
ja koolituste kättesaadavust soodsa hinnaga.
Suve hakul toimus esimene suurem koolitus
käsitööst ja kunstist huvitatuile. Koolituse
käigus selgus, et tuleb hakata senisest suuremat tähelepanu pöörama turustusvõimalustele ja kvaliteedile. Mitmete erinevate
omaala spetsialistide sõnavõttudest kumas
läbi mõte, et inimesed ootavad, otsivad ja
ostavad emotsioone, legende, mitte ei otsita
asju kui sellist.
Sellest mõttest haarates on vajalik hakata
mõtlema nö „legendidele”, mida müüa koos
toodete-teenustega. Üheks selliste legendide tekkimise kohaks võiks olla piirkonna
ettevõtjate ühine kokkusaamine, olgu see
mitteformaalne ja sundimatu teejoomine
kindlal päeval, kindlas kohas. Aga selleks,
et need mõtted rakenduksid, ootame ettevõtlikke naisi, et üheskoos laiemalt mõelda
ja tegutseda!
FEM NET teabekeskus asub aadressil
Jüri tn 12 (sissepääs Koidula tänavalt),

Keskuse kontaktid on: tel 7868 367, 5299
550 ene@vaa.ee, www.vaa.ee.
Võru FEM NET koordinaator ENE KERGE

Raha taotlemine 2007. a.
eelarvest
Algamas on Otepää valla 2007. a.
eelarveprojekti koostamine.
Kultuuri-, spordiorganisatsioonide,
sihtasutuste ja mittetulundusühingute
esindajatel, kes taotlevad tegevustoetust Otepää valla 2007. a. eelarvest,
esitada vormikohaselt täidetud blanketid 20. septembriks 2006.a. vallavalitsuse kantseleisse.
Blankette saab Otepää vallavalitsuse kantseleist ja valla koduleheküljelt
aadressil
www.otepaa.ee

KESKKONNAMÕJU strateegilise hindamise algatamata
jätmine:
Otepää Vallavalitsuse 30.08.2006. a. korraldusega nr. 2-4-503 jäeti
algatamata Pedajamäe küla Ando kinnistu II maatüki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, ehitusõiguse alade määramine, uute sihtotstarvete määramine.
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Paul Mõttus
(Kopli 1b-9, Otepää). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul Peeter Aunapu (tel. 5811 5200). Detailplaneeringu kehtestaja
on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820).
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.
Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega. Korraldusega saab tutvuda
töö ajal Otepää Vallavalitsuses, Lipuväljak 13, Otepää.

Puka vald
KESKKONNAMÕJU strateegilise hindamise algatamine
Kuigatsi külas asuva Villemi kinnistu detailplaneeringule:
Planeeringu eesmärgiks on Villemi kinnistul asuva 15,22 ha suuruse
maatüki jagamine kruntideks suurustega 1500 – 1800 m2, moodustatavatele kruntidele eramute ehitamine ning maa sihtotstarbe muutmine. Vallavalitsuse seisukoht oli, et nimetatud ulatuslik ehitustegevus
võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Keskkonnaministeeriumi
Valgamaa Keskkonnateenistus jäi seisukohale, et eelnimetatud kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine on vajalik. Tulenevalt sellest Puka Vallavalitsus algatas
Villemi kinnistul keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Jäätmekäitlus Otepää
vallas
Otepää valla üheks valupunktiks on olnud probleemid jäätmetega
sh jäätmekäitlus ning jäätmete üleandmine jäätmekogumisettevõtetele. Vallavalitsusel on teavet korterelamutest ja ühistutest, kellel
puuduvad prügikastid olmejäätmete ladustamiseks ning äraveoks.
Samuti on ettevõtteid, eramajapidamisi ning suvilaid nii linnas kui
ka vallas, kus jäätmekäitlus on olematu ning jäätmete üleandmine
selleks ettenähtud ettevõtetele korraldamata.
Tuletame siinkohal meelde, mida Otepää valla jäätmehoolduseeskiri sätestab. Juriidilisest isikust jäätmetekitajad on kohustatud
tagama oma jäätmete taaskasutamist, nende käitlemist, ladustamist
või üleandmist jäätmekäitlusettevõttele.
Füüsilisest isikust jäätmetekitaja ülesanne on võimalikult vältida
kodumajapidamises jäätmete tekkimist või vähendada nende hulka
ning ta on kohustatud jäätmeid käitlema (koguma, sorteerima, ära
vedama, taaskasutama) või andma need üle olmejäätmete kogumisettevõttele.
Jäätmetekitajal on kohustus:
1.Koguda oma kinnistul tekkinud jäätmed.
2.Omada piisavas koguses ja suuruses jäätmemahuteid või kasutada ühismahuteid.
3.Korraldada jäätmete üleandmist jäätmeluba omavale või jäätmeregistris registreeritud jäätmekäitlejale või taaskasutada või
kõrvaldada jäätmed vastavalt kehtivatele nõuetele.
Seoses Otepää vallavalitsuse struktuuris loodud munitsipaalpolitseiniku ametikohaga, on plaanis hakata jäätmekäitluse probleemidele rohkem tähelepanu pöörama ning vajadusel ka sanktsioone
rakendama.
Otepää abivallavanem KRISTJAN RÕIVASEPP

Otepää vallavalitsuse struktuur

SÜNNID

Otepää vallavolikogu kinnitas 31. augustil Otepää vallavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu.

Sangaste vald

Ronaldo Toomsalu
Annaliisa Kompus
Lauri Tamm
Kermo Juhkov

08. juuli
21. juuli
14. august
23. august

Omavalitsuse juhid
1 vallavanem, 1 abivallavanem ja 1 vallasekretär

5. august

Vallakantselei
Vanemametnikud
1 IT- spetsialist.
Nooremametnikud
1 registripidaja ja 2 tehnilist sekretäri

Otepää vald

Enrico Ferentse
Puka vald

Sander Rjabinov

20. august

Nõunikud
1 arendusnõunik (töölepingu alusel), 1 maanõunik
ja 1 sotsiaalnõunik

Ehitus- ja planeerimisteenistus
Vanemametnikud
1 heakorraspetsialist, 1 ehitusspetsialist, 1 geoinfospetsialist ja 1 munitsipaalpolitseinik
Abiteenistujad
1 majahoidja (töölepingu alusel) ja 2 koristajat
(töölepingu alusel)
Raamatupidamisteenistus
Vanemametnikud
1 pearaamatupidaja, 1 vanemraamatupidaja

Nooremametnikud
1 raamatupidaja
Sotsiaal- ja haridusteenistus
Vanemametnikud
1 sotsiaaltöövanemspetsialist
Nooremametnikud
1 sotsiaaltöönooremspetsialist
Abiteenistujad
1 tegelusspetsialist
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Mis toimus suvel Palupera vallas, mis on plaanis lähiajal?



Toimus:




















Saadeti teele järjekordne lend Palupera
põhikooli lõpetajaid (14).
Kooliteele saadeti Hellenurme mõisa lasteaiast 3 tüdrukut.
Toimusid Hellenurme 46. võrkpallimängud (pildil). Naiste võrkpallikarikas viidi
Lätimaale, meeste karikas läks võistkonnale
Ervin Ehitus.
Räbi külas krooniti vibu maastikulaskmise
„kuningas”, toimusid Eesti meistrivõistlused.
Palupera põhikooli juures ja staadionil
toimusid Valgamaa 2006 aasta suvemängud.
Kuni 2000 elanikuga kohalike omavalitsuste
hulgas võitis esikoha Palupera.
Jaaniõhtud toimusid Kullipesa puhkealal
Nõunis, Neeruti külaplatsil ja Palupera
staadionil.
Palupera mõisakool osales suve kestel 6
päeval külastusmängus „Unustatud mõisad
2006“.
Et osaleda mõisakoolide külastusmängus,
korraldati jalgrattamatk Nõuni-PaluperaNõuni oma valla rahvale.
Leigol toimusid järjekordsed Järvemuusika
kontserdid ja teatrietendused.

Lõppes projekt „Elva puhkepiirkonna tuntuse parandamine ja külastatavuse suurendamine” (Phare 2003 CBC). Palupera valla kaks
mõisakompleksi osalesid külastatavusuuringus, valmis mahukas trükis.
Lõppes projekt „Nõuni kultuurimaja renoveerimine” (Siseministeerium). Kultuurimaja
sai uued aknad, uksed, teostati renoveerimistöid hoones.

Lähiajal:














Toimus Nõuni triatlon 2006.
Toimus võrkpalliturniir Põrsas Cup 2006
Nõunis.
Kalmemäe bussipeatus sai ootepaviljoni.
Rekonstrueeriti Ööbikuoru tuletõrje veevõtukoht Hellenurmes ja Nõuni veevõtukoht
sealses keskuses.
Uue kruusakatte sai hulgaliselt vallateid.
Valla turismi infojuhina asus 0,5 kohaga tööle
Kristiina Juhe.







Jätkati Lustimäe puhkekoha väljaehitamist
(KIK) – heakord, stendid, viidad, köisrada,
jalgrattastatiiv.
Projekti „Palupera valla eakate aktiivse
ühiskondliku tegevuse laiendamine”
(Sotsiaalministeeriumi toetusel) jätkumine
– ühiskülastus Saaremaale.
Nõuni eakad käisid ekskursioonil
Jõgeva- ja Järvamaal (Imavere piimandusmuuseum, Vallimägi ja lossitorn, Türi
Ringhäälingumuuseum, Kirna mõis).









15. septembril avatakse Lõuna-Eesti
Hooldekeskuse II elukorpus Hellenurmes.
Peagi lõpeb projekt „Hellenurme mõisakompleksiga seotud ajaloolise ja kultuuriloolise
pärandi eksponeerimine,at-raktiivsuse
tõstmine” (EAS), mille raames teostatakse
Hellenurme mõisapargis rekonstrueerimistöid (pargiteed, inventar – pingid, lauad,
välikäimla, stend, prügikastid) ning avab
uksed Middendorffide infotuba.
Lõpeb remont vallamaja ametiruumides.
Mustkatte saab vallamaja parkla ja Nõunis
vallatee üks lõik, kus paigaldati sadavete
ärajuhtimiseks drenaazh. Rekonstrueeritakse
veel mõned truubid
Käivitub aktiivselt planeerimistegevus Nõuni
Algkooli kinnistul.
Sügise alguses toimub Nõuni keskuse kinnistu müügi enampakkumine.
Palupera vallavanem TERJE KORSS

Uus külastuskeskus ja bussijaam alustasid tööd
ajakirjanikel endil (just vihmase ilmaga!) minna uude bussijaama liinibussi ootama. “Istud
kauni klaasseina taga näiteks lehte lugedes kas
või mitukümmend minutit, aga sellest, millal
su oodatud buss maja otsaseina taha saabub,
pole selget pilti. Käi aga väljas, vaata ja oota.
Sajab vihma, mis sellest! Saad ainult märjaks.
Liinibusside peatuspaigas ju varikatust pole.”
Suuremaid hirme kannavad need jutud, et
külalistemaja piduliku avamise järel jääb linnas avatuks ainult ÜKS avalik käimla. “See
Raidali-aegne, Eestis esimene euro-s-maja, pidi
suletama. Kahte olevat vallal kallis pidada,” seletas teadja- ja naljamees rahva hulgast. Kartis
ta ainult seda, et kõik hädalised ei jõua näiteks
Konsumi juurest vajadusel ja vajalikul kiirusel
külastuskeskusse joosta.

2 x ARVO SAAL

Otepää külastuskeskus valmis ehituslikult
juba enne jaanipäeva. 1. septembrist on uksed
avatud ja sinna kavandatud ettevõtted on hakanud sisse kolima. Külastuskeskus on avatud
iga päev kella 6 - 22.30ni. Bussijuhid saavad käia
külastuskeskuses dushi all. Külastuskeskuses
on avatud R-kiosk. Kuni turismiinfokeskusele
valmib tellitud mööbel, hangitakse ja tuuakse
kohale muu vajalik, kolib turismiinfopunkt praegusest asupaigast, vallavalitsuse hoone alumiselt
korruselt, samuti külastuskeskusse.
Kohalikud ei ole nende uudistega kõik veel
kursis, mõned on peaaegu kindlalt väitnud, et
pole see maja veel uksi avanud. Ilmselt külvas
segadust hiljutine lühiuudis, et piduliku avamiseni loodetakse jõuda oktoobris.
On aga neidki lehelugejaid, kes soovitasid

ALI MIKS

Töö politseis on täis väljakutseid ja võimalusi
11. septembrist alates saab taas
kandideerida Sisekaitseakadeemia
Politseikolledži konstaabli erialale. Seoses sellega tutvugem Puka
vallast pärit politseikadett Mario
Kantsiga.

Mario Kants on Paikuse Politseikolledžis õppinud ühe aasta.
Politseinikuks soovis ta saada juba
lapsena, vahepeal soov vaibus, ent
keskkoolis hakkas noormees taas
politseitööle mõtlema. Küsimusele,
miks peaks politseinikuks õppima,
vastab Kants, et politsei on alati
tähtis ja kiirelt arenev organisatsioon, kus töö on täis väljakutseid ja võimalusi. Leiab ju politseitöötaja töökoha kas politseiasutuses (Politseiamet,
Julgestuspolitsei, Keskkriminaalpolitsei, Kaitsepolitsei, Kohtuekspertiisi
ja Kriminalistika Keskus, Politseiprefektuuris) või politseiõppeasutuses.
Politseinikul tuleb töötada kas kontoris või maanteel, tänaval ja/või õhus
patrullida, patrullidel tuleb aga olla valmis väga ootamatuteks olukordadeks. Aiotsijaiks on peamiselt õigusrikkumise ohvrid, politseil tuleb aga
välja selgitada ja tabada õigusrikkumise toime pannud isikud. Oma töös
kasutab politseiametnik vajadusel jõudu, erivahendeid, sidevahendeid
ja andmebaase, juhib alarmsõidukit ning kasutab uurimistoimingutel
erinevaid tehnikavahendeid.
Veel lisab noormees, et Eesti politsei vajab uusi ja tublisid inimesi, sest
hea politseitöö annab suure panuse turvalise, seadusi austava ja õiglase
ühiskonna kujunemisele. Kants on õpingutega väga rahul, suure plussina nimetab ta seda, et politseikadett saab igakuist stipendiumi, lisaks
tasuta elamise ja juhiload. Mainimata ei jäta sedagi, et peale õppetunde

kuni öörahuni on võimalus kasutada jõusaali, pallisaali, maadlussaali,
internetti jne.
Alates 1. septembrist 2004 toimub kogu politsei erialaõpe politseikolledþis. Politseikolledþis saab omandada keskerihariduse ja rakendusliku
kõrghariduse. Õpe toimub uue ja kaasaegse õppekava järgi, kus kooliskäimine vaheldub kogu õppimise vältel kolmekuuliste praktikatega, kus saab
oma teadmised ja oskused proovile panna. Kahe aasta pärast saab vastne
politseinik töötada samas prefektuuris ja samade kolleegidega, kellega ta
tegi juba koolipraktika ajal tihedalt koostööd.
Politseiniku ettevalmistus on väga laiapõhjaline: omandatakse rohkelt juristi, psühholoogi jpt kutsete jaoks vajalikke põnevaid teadmisi.
Politseikolledþis saadud oskused aitavad elus lahendada palju keerulisi
olukordi – nii teenistuses kui ka väljaspool seda.
11. septembrist 9. oktoobrini 2006. a. saab esitada dokumente
Sisekaitseakadeemia vastuvõtukomisjonile konstaabli erialale kandideerimiseks. Esmalt tuleb kodukohale lähimas politseiprefektuuris või
Sisekaitseakadeemias täita politseiankeet ja lisada sellele soovituskiri.
Vajalik on täita ka Sisekaitseakadeemia ankeet-avaldus (vormi leiab http://
vastuvott.sisekaitse.ee/?id=928, lingi Testid, blanketid alt) ning esitada see
koos passi või isikutunnistuse, keskharidust tõendava tunnistuse, riigieksamitunnistuse, arstitõendi ja kahe pildiga (3x4) Sisekaitseakadeemia
vastuvõtukomisjonile (Tallinn, Kase 61). Dokumente võib saata ka posti
teel. Sel juhul tuleb esitada kinnitatud dokumendikoopiad ja viimaseks
postitempli kuupäevaks on 6. oktoober. Testid ja katsed toimuvad 10. ja
11.oktoobril.
Kogu õpiaja vältel saavad politseikadetid stipendiumi, mis hea õppeedukuse
korral on orienteeruvalt 2000 krooni kuus, pärast õpinguid on tagatud
atraktiivne töökoht politseis. Lisainformatsioon: http://vastuvott.sisekaitse.
ee/?id=928
Lõuna Politseiprefektuuri Valga politseijaoskonna
pressiesindaja MARGE KOHTLA

Otepääl asus ametisse uus
juhtivkonstaabel
Alates 1. septembrist on Otepää konstaablijaoskonna uus juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen.
Jaanus Kokkonen lõpetas 1992. aastal Tartu
Tamme Gümnaasiumi ning asus õppima Paikuse
politseikooli.
Politseis on Jaanus Kokkonen töötanud 14
aastat - alustas ta trassiteenistuses, kus töötas
kuni selle likvideerimiseni, siis jätkas teenistust
liikluspolitseis ning viimased kolm aastat töötas
Kokkonen Tartu politseiosakonna patrullitalituses
välijuhina.
Jaanus Kokkoneni telefon on 765 5650. Juhtivkonstaabli vastuvõtu aeg Otepää konstaablijaoskonnas on neljapäeviti kell 9.00-11.00.

Lõuna Politseiprefektuuri Valga politseijaoskonna
pressiesindaja MARGE KOHTLA
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Otepää Teataja jätkab tõusujoones

LUGEJA KIRJUTAB

Veelkord 26. juuli koosolekust
Tuleb igati tervitada Otepää volikogu ja –valitsuse algatust
teada saada elanike vajadusi ja arvamusi. Koosolekute edu tagamiseks on vajalik nii kindla reglemendi kehtestamine kui ka
volikogu või vallavalitsuse (või mõlema) esindaja (ühis-)ettekanne probleemidest, mida soovitakse arutada just sellel koosolekul. Selliste raamide seadmine ei välista kohalalgatatud
küsimusi ja nende arutamist, kui koosolek seda vajalikuks
peab.
Koosolekul on paratamatult ajalised piirid. Koosolekut võiks
juhatada vallasekretär, kelle ametiaeg pole seotud valimiste
perioodiga ja kes ei tohiks eelistada “sotse, matse, isamaalasi
jt” erakondlasi. See võimaldaks ametimeestel rohkem keskenduda antavatele vastustele ning vältida vastastikkuseid teravusi koosolekust osavõtjatega.Diskussioon ei tohi kujuneda
sõimlemiseks.
26. juuli koosolek piirdus vaid elanike küsimuste (sõnavõttude) ärakuulamisega ja kirjalike avalduste ettelugemisega
ning ametimeeste vastustega. Ehk piisaks vaid avalduste refereerimisest ja avaldaja nimetamisest.
Hämmastas ühe ametimehe vastus, et surnuaial kuulub
hauaplats elanikule ja sellepärast peab ta ka maha võtma surnuaia suured kuivanud puud. Samavõrra hämmastav oli lugeda 24. augusti “Otepää Teatajast” (pidin lahkuma enne koosolekul lõppu ja sellepärast seda probleemi ei kuulnud – H.S),
et kalmistul oleva leinamaja külmutusseadmete remondiks ja
WC kordategemiseks ei saa vald eraldada raha, sest need objektid on koguduse bilansis. Siin võib küll soovitada vastavatel
ametimeestel veelkord hoolega läbi lugeda Eesti Vabariigi põhiseadus jt. vastavad seadused. Võib-olla peaks vallasekretär
võtma oma tööplaani vastavatele ametimeestele õigusteadmiste õpetamise ja vajadusel ka kontrollimise.
Omaette küsimus Otepääl on korstnapühkija leidmine. Kas
tõesti Otepää vallal ei ole võimalik sõlmida Valgamaa Päästeteenistusega lepingut, et ühel või kahel kindlal päeval kuus
tuleks Valgast korstnapühkija? Vald maksaks talle kindla keskmise päevapalga ja sõidukulud. Elanikud, kes korstnapühkija
teenust vajavad, registreeriksid end eelnevalt vallavalitsuses
ning maksaksid kokkulepitud tariiﬁ kohaselt, saades ka vastava
tõendi teenuse osutamise kohta. Teine võimalus oleks vallal
oma kulul koolitada korstnapühkija.
Kindlasti on kõigi eelnimetatud küsimuste lahendamiseks ka
muid võimalusi.
Vallavolikogu, -valitsuse liikmetele ning ametnikele soovin
rohkem algatusvõimet, järjekindlust ja üksmeelt!

Lugeja lauale jõuab juba 13 number, mis
on selle aasta algusest ilmunud. Nüüd
võib hakata esimesi muljeid avaldama.
Alljärgnevas loetlen üksipulgi, mida pean
uudseks.
Kõigepealt see, et OT-l on uus toimetus, kellele heasoovlikud sõnad andis
kaasa endine toimetus oma 2005. a. OT
viimases numbris.
OT haardeala on laienenud: oli 3 valda, nüüd on 4. Otepää Teataja tegemisel
võiks Sangastele, Pukale, Paluperale ja
Otepääle kunagi veel liituda Valgjärve
ehk omaaegne VASTSE-OTEPÄÄ vald.
Seega siis – 5 VALLA VÄGI võiks tulla!
Esmakordselt on OT-s avaldatud
01.01. 2006.a. seisuga 4 valla elanike
arv ja andmed ka kogu Valga maakonna
kohta. Ülevaatlikkuse mõttes paneme
need arvud tabelisse, lisades täiendavalt
mõned protsendid.
Elanike arv valdades
% 4 valla
01.01.2006.a. elanikkonnast
Otepää vald
4310
48,4 %
Puka vald
1901
21,3 %
Sangaste vald
1505
16,9 %
Palupera vald
1194
13,4 %
KOKKU
8908
100,0 %
Maakonnas oli 1. jaanuaril 35 7069 elanikku. Seega moodustavad Otepää Teataja liitlasvallad praegu 24,9% ehk ühe
neljandiku Valgamaa elanikonnast.
Meeldis lugeda põhjalikkku ja kompetentset ülevaadet Sangaste valla sotsiaalseisundist (autor Pille Sikk), samuti
heas stiilis kirjutised sealse kirikuõpetaja
Ivo Pilli sulest, seda eriti vabariigi aastapäeva puhul. Sangaste lisandumine
oli igati võimas. (Ütleme – SANGASTE
IMPULSS) Samuti läks Pukal ja Paluperal
sulg äkitselt rohkem lahti, kui seda varem
näha ja lugeda sai. See on hea.
On avaldatud Sangaste, Puka ja Palupera vallavalitsuse koosseisud vastavate
fotode ja vastuvõtu aegadega. Seda tuleks jätkata ja edasiselt võiksid ilmuda ka
kõigi vallavolinike pildid ning volikogude
komisjonide nimekirjad koos nende põ-

hiülesannete ja kodanike vastuvõtuaegadega.
Valdade eelarved olid avaldatud paremini kommenteeritult kui varasemalt.
Alates veebruarist 2006. a. on õnnitletavate nimedele lisandunud sünnikuupäevad – tuttavad ja sõbrad saavad nüüd
sünnipevalapsi õigeaegselt õnnitleda.
Kuid millegipärast on osa juubilare nimekirjadest puudu olnud.
Joonealusena Aili Miksi sulest “Meie
jäljed jäävad” on tegemist uue ilmingu ja
kvaliteediga OT senises ilmumispraktikas
(taustana Eesti riik ja piiriülesed seosed,
hea lauseehitus ja sõnastus, mõttesidus
tekst; samas kontekstis eespool mainisin
Ivo Pilli). Seega, tunnetuslikku ja vaimsust on tekkinud OT-sse varasemaga
võrreldes olulisemalt suuremal määral.
Siinkohal meenub Eesti I vabariigi siseministri käskkiri aastast 1924, mille kohaselt ametialane tekst peab olema lühike,
täpne ja ilus. Seda juhtmõtet üldistaksin
nii: avalik tekst peab olema sisutihe, täpne ja ilus. Öeldu tähendaks OT kirjasaatjatele seda, et püüelgem hea esitusstiili
poole!
Lõpuks tuleb oluliseks pidada seda, et
OT toimetamine ja tehniline väljaandmine toimub MTÜ Meediagrupp Süd-Est
vahendusel, mis teatud mõttes asetab
OT liitlasvallad võrdsemasse seisu ajalehe veergudel avaldatavates sõnavõttudes.
Kõik oluline on sedapuhku öeldud. Isiklikult pean oluliseks, et OT saavutaks
kindla positsiooni ja taseme info ning
muljete vahendajana rahva ja kohalike
omavalitsuste vahel. Minu silmis tähendab OT oluliselt enamat, kui lihtsalt KOVteadete lehte.
Aastal 2006 on OT alustanud heas tempos ja stiilis, annaks taevas jõudu ja jaksu
jätkata samas stiilis.
Lugupidavalt ja siiraste soovidega
ARVO-ANNES JÄGEL
Pühajärve-Otepää mailt

Ka õhk maksab
tänapäeval
OÜ Valga Puu müüb 3meetriseid küttepuid. Ostsin minagi 15 ruumi lepapuid.
Kohale toodi ja maha laaditi kogus, mis
visuaalsel vaatlemisel tundus väiksem
kui 15 ruumi.
Kui puud olid saetud ja riita laotud,
selgus et saime ainult natuke üle 10
ruumimeetri küttepuid isegi siis, kui saepuru juurde arvata. Helistanud numbrile
7670 370 ja esitanud pretensiooni, saime selgituseks, et kõik on õige ja nemad
ei arvesta pikka puud koeﬁtsiendiga,
vaid ruumimeetriga. Nii saavadki ostjad
petta, puud ei ole ju sirged ja nii võib ka
viiest puust saada ruumi kätte ja ostja
maksab õhu eest.
Petetud ostja (toimetusel on kirjutaja nimi
teada)

Ajaleht Otepää Teataja - avaldus
Seoses seafarmi loomisega Palupera
valda Hellenurme külla on meil tõsine
mure: esiteks teame, et seafarm, mis
kuulub OÜ Helde PM-le, on asunud tegutsema Nurme katastriüksusel ilma kasutusloata; hilinenud on seega Hellenurme seafarmi keskkonnamõju hindamise
algatamine.
Külaelanikke häirib juba praegu leviv
väljakannatamatu kõikkemattev lehk, mis
ilmselt ei kao ära ka siis, kui eksperdid
AS Kobrasest on kinnitanud, et seafarm
ei ohusta keskkonda ja võib tegutseda.
Oleme seafarmi rekonstrueerimise
vastu, sest farm asub praktiliselt küla
südames, vanurite hooldusasutuse, lasteaia ja elumajade läheduses.
Lugupidamisega Hellenurme küla elanikud.
Esindaja KRISTINA RÄKK

HEINO SIIGUR

Seis on 1:0
Raidali kasuks
20.07.06 avaldas Otepää Teataja Otepää vallavolikogu esimehe
Ants Manguse artikli “Kohus jättis Jaanus Raidali kaebuse rahuldamata”. Selles kajastub Otepää vallavolikogu tööstiil, millele on
iseloomulik, et teisele poolele ei anta sõna ja pooltõed pakutakse
välja lõplike tõdedena.
Artiklis ei märgita, et tegemist on esimese astme kohtu mittejõustunud kohtuotsusega. Eesti kohtusüsteem on aga teatavasti
kolmeastmeline. Lisaks sellele on veel võimalik pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Suhteliselt sageli esimese astme kohtu
otsused kõrgemates astmetes tühistatakse. Ka antud juhul on
Jaanus Raidal edasi kaevanud.
Pooltõdede levitamine sunnib meid lugejale tutvustama Jaanus
Raidalit kaebust esitama sundinud põhiseisukohti. Mida rikkus
volikogu?
Õigusriigi printsiibiks on võimude lahusus. Seadusandlik võim
ei sekku täidesaatva võimu töösse. Antud juhul:
a)
Üritati halduskohtu kaudu tühistada Jaanus Raidali vallavanemaks määramise otsus. Kohus ei rahuldanud kaebust, kuid
otsus jõustus alles pärast seda, kui Jaanus Raidal oli umbusaldusega maha võetud.
b)
13.02.06. esitati Jaanus Raidali vastu umbusalduse
avaldus, kuid kuna oli näha, et see ei lähe läbi, siis võeti tagasi.
c)
30.03.06. esitati uuesti umbusalduse avaldus, mis õnnestus protseduuride rikkumisega läbi suruda.
Valitsuse puhul antakse 100 kriitikavaba päeva, Jaanus Raidalile
ei antud ühtegi. Rikuti ka õiguskindluse printsiipi ja sellega
seoses ka legitiimset ootust. Jaanus Raidal oleks pidanud olema
veendunud, et volikogu otsus tema vallavanema määramiseks
on legitiimne ja see jääb püsima. Eelpool kirjeldatu põhjal Raidalil

sellist veendumust ei olnud. Juba esimesest päevast ei antud tal
võimalust midagi teha.
Demokraatia printsiip. Kõrgem riigivõimu kandja on rahvas
(põhiseadus § 1). Jaanus Raidali valis volikogusse ülekaalukalt
rahvas. Rahva toetus on tal säilinud siiani. Volikogu aga eiras
rahva tahet. (Toimetuselt: rahvas ei saa valida vallavanemat, see
õigus on siiski vaid volikogul)
Õiguspärasuse printsiip tähendab, et haldus peab vastama
kehtivale õiguskorrale. Seadused on primaarsed. Jaanus Raidali
vabastamisel aga rikuti seadusi, millest allpool.
Inimvabaduste ja põhiõiguste konventsioon. Kõik inimesed on
võrdsed. Seda rõhutas täiendavalt ka Amsterdami lepingu artikkel
6.lg 2. Sellest tuleb ka heausksus ja nõue kuulata ära ka teine
pool. Jaanus Raidalil ei lastud täie innuga töötada ega kuulatud
teda ka ära.
Haldusmenetluse seadustik § 6 näeb ette, et haldusorgan on
kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud. Mitte ühtegi konkreetset süüdistust ei ole Jaanus
Raidalile esitatud, veel vähem aga välja selgitatud nendega seonduv. On vaid suur tahe Jaanus Raidalist kui iseseisvast poliitikust
vabaneda. Rikuti haldusmenetluse protseduure, mis on kirjas
haldusmenetluse seaduses, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduses, Otepää valla põhimääruses ja Otepää volikogu reglamendis. Ei peetud kinni menetluse alustamise korrast, päevakorra
kinnitamise protseduuridest, avalikkuse teavitamise korrast
päevakorra kohta ja nii edasi.
Eraldi väärib peatumist siiski Jaanus Raidali haigusleht, sest ka
selle kohta on ajalehes avaldatud pooltõde. Seadus näeb tõesti
ette, et haiguslehe ajal ei tohi täita tööülesandeid, viibida tööl.
See säte on eelkõige ette nähtud selleks, et ebaausad isikud ei
saaks põhjendamatult lisasissetulekuid. Sanktsiooniks nähakse,
et haiguslehe ajal tööl viibimise aja eest jääb rikkuja ilma kogu
haigusrahast. Jaanus Raidali puhul on küsimus kahes tööpäevas.
Esimese tööpäeva lõpus läks ta arsti juurde. Arst väljastas haiguslehe sama päeva kuupäevaga.
Järgmisel päeval läks ta sellest volikogule teatama ja haigusajaks asendaja osas kokku leppima. Tal aga seda ei võimaldatud.
Antud juhul heidetakse Jaanus Raidalile seda ette, et ta üritas

käituda korrektselt ja asjaajamise järjepidevuse seisukohalt vajalikud toimingud ära teha. Jaanus Raidal aga leiab, et antud juhul
ta ei täitnud tööülesandeid, vaid tegi ainult toiminguid asjade
üleandmiseks haiguse ajaks. Haigekassa seisukoha vaidlustas ta
samuti kohtus.
Avaliku teenistuse seadus § 108 p 2 ütleb, et teenistussuhe
peatub ajutise töövõimetuse ajal. Ajutise töövõimetuse tõendiks
on haigusleht. Jaanus Raidal oli ajutiselt töövõimetu. Haiguslehe
väljastamise põhjendatust kontrollis haigekassa usaldusarst.
Peatunud töösuhet ei saa lõpetada ka umbusalduse avaldamisega. See peaks ka siilile selge olema. Rõhutan: seadus seostab
töösuhte peatumise ajutise töövõimetusega, mitte sellega, kas
selle päeva eest maksti haigusraha või mitte.
Jaanus Raidal ei esitanud hommikul haiguslehte sellepärast, et:
1.Volikogu ei andnud talle selleks võimalust;
2.Jaanus Raidal oli ajutiselt töövõimetu, ta oli haige ning seetõttu
ei suutnud vajalikult reageerida.
Ebaeetiline on Jaanus Raidalile ette heita, et ta haigestus, kui
üldse Otepää valla poliitikas saab eetilisusest rääkida. Millised
on sisulised etteheited Jaanus Raidalile, sellest volikogu vaikib.
Vaikis enne umbusalduse avaldamist ja vaikib ka praegu. Neid
etteheiteid ei ole.
Artikli järgi on Jaanus Raidal pidur, mis takistab Otepääl normaalselt elada. Nüüd Jaanus Raidal ei ole enam vallavanem ja
kohe on käivitunud seni pooleli olnud projektid, käib vilgas ehitus,
suuremat tähelepanu pööratakse elanike muredele. Alus kõigele
sellele pandi aga Jaanus Raidali ajal. Ants Manglus vaikib sellest,
et endiselt on Jaanus Raidalil Otepää elanike suur toetus. Sadadesse ulatuvad allkirjad on halduskohtusse esitatud.
Ära märkimist väärib ka see, et kohe kui Jaanus Raidal valiti
vallavanemaks, vaidlustas grupp kolleege (seltsimehi) selle Tartu
Halduskohtus, takistades nii Jaanus Raidalil täie jõuga tööle
asumast. Nad kaotasid. Kuid umbusalduse avaldamise hetkel ei
olnud see otsus veel jõustunud. Nüüd see otsus on jõustunud ja
edasikaebamisele ei kuulu.
Kui me räägime sportlaste keeles, siis Jaanus Raidal võitis esimese geimi, teine geim on aga pooleli.
Jaanus Raidali esindaja LEMBIT AUVÄÄRT
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Karm Jänes pidas
sünnipäeva
Karmi Jänese sünnipäevapidu ja kooliaasta
avapidu 1. septembril kultuurikeskuse pargis ning majas läks korda. Noortekeskuse
noortega olid sportlik-lustlikes ettevõtmistes jõudu katsumas vallavalitsuse võistkond eesotsas vallavanem Aivar Pärliga
ja Pühajärve põhikooli võistkond eesotsas
direktriss Miia Pallasega. Teised kutsutud
jäid objektiivsetel põhjustel võistlustest
kõrvale. Kõik osalenud jäid väga rahule.
Tasavägise võistluse võitis noortekeskuse
võistkond.
Avaldati valmisolekut edaspidigi ühistel
ettevõtmistel osaleda. Uhkete auhindadega toetasid meid Otepää Seikluspark,
Pühajärve Puhkekeskus ja Tehvandi
Spordikeskus. Siinkohal suur tänu neile!
Soovijatel oli võimalus kaasa lüüa asfaldijoonistuste võistlusel. Iga osaleja sai
aukirja ja ðokolaadimedali ning kolmele
paremale olid ka auhinnad. Pärast võistlusi
toimus noortekeskuses osalejate ja korraldajate sõbralik vestlusring.
Pea kogu ürituse jooksul oli võimalus
oma võimeid proovida 6,5 meetrisel roniseinal turnides. Õues esines noorteka bänd
BAD IDEA ja õhtu lõppes diskoga.
Järgmisel aastal siis jälle, siis ehk veelgi
suuremalt. Pisut pikemalt saate Otepää
noorsootöö hetkeseisust lugeda järgmisest
Otepää Teatajast.

Esimene koolipäev möödus
liikluses õnnelikult
1. septembril viidi kogu Valgamaal läbi
politseioperatsioon “Sebra”, et tagada
jalakäijate turvalisus ülekäiguradadel,
tähelepanu pöörati nii jalakäijate kui
ka sõidukijuhtide liiklusnõuetest kinnipidamisele. Esimesel koolipäeval tagas
maakonnas liiklusturvalisust kokku 25
politseinikku, neist Otepää regioonis seitse ametnikku. 4. septembri hommikul
oli Otepää regioonis liiklusturvalisust
jälgimas kuus politseinikku.
Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabli Jaanus Kokkoneni sõnul möödus
esimene koolipäev liikluses rahulikult.
Siiski manitseb ta autojuhte olema tähelepanelikumad ja viisakamad jalakäijate
suhtes. Ka jalgratturite liiklemiskultuur
jätab soovida – ei tohi unustada, et üle-

käigurada ületatakse jalgratast käekõrval
lükates. Lastevanematele tuletab juhtivkonstaabel meelde, et nad oleksid liikluses
ka ise oma lastele eeskujuks.
Et ka järgnevad koolinädalad sujuksid
õpilastele liikluses turvaliselt ning ohutult,
paneb politsei Valgamaal teedele ja tänavatele välja senisest enam politseipatrulle.
Kokku tabati 1. septembril läbi viidud
politseioperatsiooni käigus Valgamaal
kaheksa liikluseeskirjade rikkujat: neljal
sõitjal oli kinnitamata turvavöö ja neljal
sõidukil oli ülevaatus tegemata.
Lõuna Politseiprefektuuri Valga
politseijaoskonna pressiesindaja
MARGE KOHTLA

Keeni Põhikooli 1. klassi astusid:
Marek Bajarskas, Jaagup Hinn, Laura Jepiðova, Keren Juhkov, Karmel
Kala, Hannes Kompus, Merve Linnaste, Keimo Post, Edvin Pulver,
Kadi Rosenberg, Timea- Helen Teder ja Kajar Unt.
Klassijuhataja Teeli Roht

Koolide edetabelist ja riigieksameist
Kokku tehti tänavu Eestis 56 000 riigieksamit keskmise
tulemusega 60. Maksimaalne hinne oli 100.
Koht
Kool
Keskmine hinne Eksami sooritusi
1.Tallinna Prantsuse Lütseum
83,48
304
2. Hugo Treffneri Gümnaasium
81,85
899
3.Tallinna Inglise Kolledzh
81,09
295
81.Otepää Gümnaasium
135. Audentese Erakooli Otepää ﬁliaal
262.Puka Keskkool

62,41
58,43
45,02

205
46
61

allikas: Riiklik Eksamikeskus

Palupera Põhikoolis oli suur “vägede liikumine”, vahetus 3 õpetajat.
Muusikaõpetaja lõpetas kõrgkooli ja paneb end proovile gümnaasiumiõpetajana. Uue muusikaõpetajana alustas Eda Luht. Eesti keele
ja kirjanduse õpetaja vahetas ametit ja uue õpetajana alustas Urve
Viitkar. Inglise keele õpetaja on – vanemõpetaja Aivi Puhm.
Pühajärve Põhikooli tulid uutena ajaloo õpetaja Sigrid Siir, kes on
veel viimast aastat TÜ ajalootudeng ja eesti keele õpetaja Lehte
Ploom.

Pühajärve pōhikoolis
Uus kooliaasta algas Pühajärve põhikooli õpilastele värskelt värvitud
klassiruumides.
Suur mure on tingitud soovist muuta kooli liiki ja liita Pühajärve
lasteaed põhikooliga, mis toob endaga kaasa ka uue koolitusloa taotlemise. Kuid päästeameti ettekirjutused (signalisatsiooni, turvavalgustuse ja turvauste paigaldamine) on täitmata. Koostöös vallavalitsuse
ja -volikoguga saab selle võlgnevuse likvideerida septembrikuu jooksul.
I klassi tuli 9 last ja klassijuhatajaks on õpetaja Maie Eensalu. Uued
õpetajad on ajaloo õpetaja Sigrid Siir, kes on veel viimast aastat TÜ
ajalootudeng ja eesti keele õpetajana asus tööle Lehte Ploom.
Kooliaasta algas õppenõukoguga Pähni looduskeskuses, mis asub
Võrumaal. Miks just seal? Sest sellel õppeaastal toimub traditsiooniline, juba 10. koolilaager, “Tere kool” just seal. Me oleme oma kooli
õppekavas väga suure osa pühendanud keskkonnale ja meie tegemisi on aastaid toetanud KIK, sellel õppeaastal on toetus 21 460 krooni.
Comenius projekti raames ilmus inglise keele õpetaja Ene Kelderi
juhtimisel eelmise kooliaasta lõpus trükis, mis võttis kokku toimunu
aastatel 1999-2006. Sellel õppeaastal saame toetust 4015 eurot, mis
võimaldab õpilasvahetusi nii Tuusula (Soome) kui ka Varssavi (Poola)
koolidega.
Meie koolis on eelnevatel aastatel olnud kogu õppeaastat läbiv
teema. Eelmisel aastal ilmus läbiva teema MEEDIA raames kooli 5. almanahh, kooli külastasid ajakirjanikud lasteajakirjast “Spunk” ja päevalehest “Postimees”, 55 õpilast külastasid Eesti Televisiooni maja ja
ilmus ka kooli ajaleht “Gloobus”. Selle õppeaasta läbivaks teemaks
on KARJÄÄR, mis toob kohtumisi paljude ametite esindajatega ja
muud vajalikku teavet oma edasise elu kujundamisel.
Sellel õppeaastal on koolil ka tähtsündmus – Pühajärve kooli II kokkutulek. 150 aastat tagasi, 1857. a. toodi Pühajärve kool Pühajärve
mõisast Sihvale selleks ehitatud koolimajja.
Pühajärve põhikooli direktor MIIA PALLASE

Otepää vald hüvitab lastevanematele töövihikute ostukulud

Tabelis on arvesse võetud ka kooli varem lõpetanute tänavused eksamitulemused

mist tulemust ligi 1,4 korda. Lütseum
kuulub Tallinna kesklinna viie eliitkooli
hulka, mis nimetavad end G5ks.”
Esikümnes on veel 2 kooli Tartust, 1
Pärnust ja Nõo Reaalgümnaasium ( 9.koht,
keskmine hinne 74,96).
Otepää piirkonnas tegutsevaist koolidest
leiame pingereast kolme kooli nime ja tu-

lemused: Otepää Gümnaasium ( 81.koht,
205 eksamisooritust,
keskmine hinne 62,41), Audentese
Erakooli Otepää filiaal ( 135.koht, 46 eksamit, keskm. hinne 58,43) ja Puka Keskkool
(262.koht, 61 eksamit,
keskm. hinne 45,02).

Ehitatavat Otepää
keskväljakut on kasutama hakanud uljaspäised
”rallitajad”.
Kas saab see paik
ikka jalutajaile-istujaile
ohutuks-ilusaks?

3x ARVO SAAL

Puka Keskkooli uued õpetajad on Kersti Salujõe (ajalugu), Ingrid Vessin (matemaatika), Merle Ermel (saksa keel) ja Kai Kivipõld (inglise
keel).
Keeni Põhikooli asus tööle noor klassiõpetaja Teeli Roht, kes hakkab
juhatama 1. klassi.

Otepää valla
noorsootöötaja MARIKA SOIDRA

Kevadiste riigieksamite keskmiste tulemuste põhjal on pressis taas ilmunud koolide
pingerida. (vt.Eesti Ekspress nr.35, 31.aug.
k.a.). Varasemaist aastaist on kuulda olnud
vastakaid arvamusi, seda eriti väiksemates
maakoolides töötavailt õpetajailt. “Milleks
need edetabelid,” on küsitud. “Pealinna
eliitkoolidega me niikuinii konkureerida
ei suuda. Meie ei saa valida paremaid ja
andekamaid, me peame õpetama täiesti
tavalisi lapsi!”
OT toimetuse arvates on tarvilik olla kursis kõige olulisega. Ka igat liiki “keskmisi”
ja pikki pingeridu saab vaadelda ning tõdeda: sellised me
oleme!
Kokku sooritati 2006.aastal Eestis 56 000
riigieksamit, mille keskmine tulemus oli
60 ja maksimaalne hinne oli 100.Eesti
Ekspressis on pingeritta seatud 305 Eesti
kooli. Pingerea eesotsas seisavad koolid,
kes ei pea õpetama kõiki ümbruskonna
lapsi, vaid valivad õpilasi andekamate
soovijate hulgast.
“Esikoha hõivab nagu kahel eelmiselgi
korral Prantsuse Lütseum,” kirjutab kokkuvõtvas EE artiklis Sulev Vedler. “Sealne
keskmine hinne 83,43 ületab Eesti kesk-

Uued ōpetajad meie piirkonnas

Selles majas peidab end
Otepää ajaloomuuseum, mis ootab
avamist ja avanemist.

Otepää vallavolikogu otsustas maksta toetust Otepää gümnaasiumi ja
Pühajärve põhikooli õpilastele. Neis koolides õpib kokku 570 õpilast.
Esimese klassi õpilaste ranitsatoetuseks määrati 500 krooni, millele
lisandub kuni 600 krooni täiendavalt õpik-töövihiku ostmiseks. Teise
klassi õpilaste toetus on 430 krooni (sisaldab õpik-töövihiku toetust)
ja ülejäänud põhikooli astme klasside (3.-9. kl.) õpilastele makstav
toetus on 300 krooni.
Nimetatud toetusi saab tingimustel, et õpilase ja vähemalt ühe vanema elukoht on määratletud rahvastikuregistri andmetel Otepää vallas seisuga 30. september 2006.a.
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Raamatukogutöötajad käisid
huvireisil KUMUS

Valga maakonna 86. aastapäeva tähistamise puhul saab 1. septembrist 10. septembrini vaadata maavalitsuse I korruse
akendel Valga Muuseumi fotonäitust
“Nõuka-aja plakateid Valga Muuseumi
kogudest”.
Valga maakond enam-vähem tänapäevasel kujul moodustati 6. septembril
1920.aastal, mil Vabadussõja kulg ja
kujunenud olukord nõudsid Valga kui
tähtsa keskuse eraldamist teistest maakondadest. Ent maakonna ajalugu ulatub
kaugemale, kui see daatum. Saksa vallutuse aegsest asustusest (13. saj.) toob
meieni kõige rohkem andmeid Läti Henriku kroonika. See nimetab Eesti-Läti piiriks Ümera jõge. Ajaloolased on selleks
pakkunud ka Säde jõge, mis lõuna poolt,
Valga külje alt, läbis Tireli soo põhjaosa
ning voolas Burtnieki järve. Suur Tireli
sood ja Säde jõe ülemjooksu ümbritsevad heinamaad ja metsad olid vanasti
küllap veel laialdasemad ja läbipääsmatumad ning seega piiriks nagu loodud.
Lõuna ja kagu pool Valgat läks muistne
rahvuspiir arvatavasti Säde jõe allikailt
metsi mööda Koiva jõe kõige põhjapoolsema kääruni ja sealt edasi mööda Koiva jõge. Valgamaa on olnud ajaloolise
Vana-Liivimaa loomulik keskus, kust läksid läbi tähtsamad liiklemisteed nii põhjast, lõunast kui ka idast, omades seega
suurt strateegilist tähtsust.
3. juulil 1783 kehtestas keisrinna Katariina II Balti provintsides uue halduskorra ning moodustas peaasjalikult Riia
ja Võnnu kreisidest seni Riia maakonda
kuulunud Valga linna ümber Valga maakonna. Tollane Valga maakond koosnes
üheteistkümnest kihelkonnast, millest
üheksa asus Lätimaal ja ainult kaks –
Luke ja Härgmäe – ulatusid Eesti alale.
Praegu on Valga maakonnas 11 valda,
2 linna, 8 alevikku ja 149 küla.

Poolsada Valgamaa raamatukogutöötajat käis õppeekskursioonil pealinnas kunstimuuseumi uues hoones ehk KUMUS.
Poolteist tundi giidide juhendamisel andis algteadmised ja
orienteerumisoskuse suures kunstihoidlas liikumisel ja huvipakkuva näituse leidmisel.
“Selliseid õppereise on Valgamaa Keskraaamatukogu eestvõttel kord aastas korraldatud enam kui kümme aastat,”
teab staažikas Otepää raamatukogu töötaja Maret Viigimets.
“Enamasti on meie reisid viinud alati neisse maakondadesse,
kus teatakse ehitatud ja avatud olevat mõni uus kultuurikompleks või raamatukogu.”
Meenutustes eelmistest õppereisidest nimetab Maret esimestena Pärnu- ja Põlvamaad. “Mida Valgamaale lähemal,
seda pikemalt ja põhjalikumalt oleme saanud tutvuda ühe paikkonna mitmete raamatukogudega linnades ja väikestes küladeski,” kiidab õppereisidest osasaanu nende vajalikkust oma
kogemuste põhjal.
“Põlvamaalt seisab mälus väike külaraamatukogu, mis juba
mitu aastat tagasi oma sisustuse ja tehnikaga andis silmad ette
Otepää praegusele raamatukogule.”
Reis KUMUsse kestis kaua, ühtekokku 9 tundi, sest reisibuss
pidi kokku koguma ja pärast taas oma kodupaiga lähedusse
viima kõik reisiseltskonna liikmed. “ Hea, et esimene käik KUMUsse toimus asjatundlike giidide juhendamisel,” nimetab
osasaanu viimatise õppereisi esimese plussi. “Pääsesime 55
krooni maksnud näitustele kahel korrusel, lisaks giidi jagatud
teadmistele saime kaasa tasuta voldikud ja teadmise, kui palju
meil seal majas veel on vaadata.”
Teadmiseks: igal näitusel on oma pilet, kunsti nautimine
maksab!

Allikas: www.valgamuuseum.ee, Valga
maakond arvudes 2006
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
MONIKA OTROKOVA

Alates septembrikuust 2006
on Hellenurme Külaraamatukogu avatud alljärgnevalt:
E
K
R

11-17
9-16
11-17

ERAKOGU

Valga Muuseumi näitus
Valga maavalitsuses

Raamatukogu kolib
arvutisse
Suve alguspäeviks jõudis Pühajärve raamatukogus lõpule raamatufondi sisestamine
maakonna elektronkataloogi. Nüüdsest on
info kõigi raamatukogus leiduvate teavikute kohta nähtaval Valga keskraamatukogu
kodulehel www.valgark.ee - otsing elektronkataloogist. Asjakohane on nüüd teha
tagasivaade infotehnoloogia arengule raamatukogus ja kõnelda nii raamatukogu kui ka
lugeja edaspidistest uutest võimalustest.
Esimese arvuti saime 1998. aastal tolleaegse Pühajärve vallavalitsuse rahalisel
toel. Kohe ostis vallavalitsus ka esimese
Eestis kasutusel oleva raamatukogutarkvara
Kirjasto, mille hind selle aja kohta oli kõrge
– 12 000 krooni. Ka programmi hooldustasu
oli väga kallis – üle 400 krooni kuus. Aga nii
Pühajärve kui ka hiljem Otepää vallavalitsus on mõistnud, et ilma infotehnoloogilise
arenguta oleks tänapäevase raamatukogu
asemel üksnes raamatute kogum. Trükiseid
ilmub väga palju ning infot nende kohta
saada, hallata, töödelda ja lugejale edastada
pole ilma arvutita lihtsalt võimalik.
Kirjasto võimalused olid siiski piiratud:
raamatud tuli sisestada ükshaaval ja kogu
kirje endal koostada. Ka otsingumoodul
näitas andmeid ainult oma raamatukogu
teavikute kohta. Põhiliselt sisestasin
uudiskirjanduse, aga tasapisi ka varasemate
aastate trükiseid.
Murrangu tõi veebipõhiste raamatukogutarkvarade kasutuselevõtt (Eestis kasutatakse põhiliselt kahte: Riks’i ja Urram’it). Valga
maakond otsustas üle minna Riks’ile (nendes raamatukogudes, kus olid tasutud korralikult Kirjasto hoolduskulud, installeeriti
Riks praktiliselt tasuta). Kuna programm vajas normaalseks toimimiseks head uut arvutit, taotlesin seda 2003. aastal Otepää valla
eelarvest, ja WinXP töökeskkonnaga arvuti
ost saigi samal aastal teoks. 2004. aasta kevadel sai raamatukogu kultuuriministeeriumi külaraamatukogude internetiseerimise
programmi raames ka lugejaarvuti.
Riks’i abil teavikute sisestamine elektronkataloogi oli juba tunduvalt lihtsam.
Kui keskraamatukogus või mõnes teises
maakonna raamatukogus raamat juba sisestatud, on nimetuse kirje juba kataloogis
olemas, lisada tuleb vaid teatud parameetrid
oma kogu eksemplari kohta: hind, kohaviit,
soovi korral märkused jm, ja eksemplar sisestada. Ka on võimalik tõmmata vajaminevaid kirjeid Rahvusraamatukogu või Tartu
raamatukogude koondkataloogist, kui kirje
maakonnas puudub. Iga teavik on hiljem
identifitseeritav vöötkoodi järgi, mille saab
vöötkoodilugejaga vastavale väljale sisestada.
Elektrooniline laenutamine

Kuhu on kadunud kirjad energiasamba juures olevalt infotahvlilt?

Milliseid võimalusi pakub elektronkataloog
ja elektrooniline laenutamine? Kõigepealt

on raamatukoguhoidjal igal hetkel võimalus
saada teavet iga trükise täpse asukoha ja
seisundi kohta: kas see on riiulil või lugeja
käes, kas raamat asub laenutusosakonnas,
lugemissaalis, teatmekogus, hoidlas, kleebisega varustamisel jne. Eriti tähtis on meie
igapäevatöös info väljalaenutatud raamatute
kohta: kelle käes soovitud raamat momendil on, millal ta peaks selle tagastama (seda
muidugi elektroonilise laenutuse korral).
See info välistab olukorrad, kus osa raamatukoguhoidja tööajast kulub lugejakaartide
läbilappamisele, et saada jälile raamatule,
mida teisel lugejal on hädasti vaja. Samuti
on näiteks kohe võimalik lugejale ütelda,
millises naaberraamatukogus on soovitud
trükis olemas. Seda infovõimalust kasutame
juba praegu aktiivselt, et lugejale puuduolev
trükis hankida või soovi korral teda ennast
naaberraamatukogusse suunata.
Kultuuriministeeriumi nõue on alates 1.
novembrist 2006 kõikides raamatukogudes üleminek elektroonilisele laenutusele.
Ka Pühajärve raamatukogu alustab sügisel
lugejate andmete arvutisse sisestamist, et
1. jaanuarist 2007 juba kogu laenutusprotseduur teha arvutis. Arvutilaenutus pakub
ka lugejatele uusi võimalusi. Soovi korral
võib iga lugeja raamatukogust saada PINkoodi, millega ta saab internetist vaadata,
millised teavikud tal momendil on käes ja
millal on tagastustähtaeg, samuti võib ta tähtaega pikendada. Lugejatel on ka võimalik
elektrooniliselt omale teavikuid reserveerida (järjekorda panna, kui teavik on välja
laenutatud).
Raamatukogu saab lugeja soovil talle saata
teate raamatu saabumisest või tagastustähtaja möödumisest nii e-maili kaudu kui ka
mobiiltelefonile. Loomulikult on eelloetletu
lugejale ainult võimaluseks, mitte kohustuseks. Alati saab ka “vanamoodsalt” raamatukogu teenuseid kasutada.
Ootan väga, et ka lähinaaber, Otepää linnaraamatukogu aktiivsemalt “arvutisse koliks”,
et tema mitmekesise ja rikkaliku raamatufondi kohta elektronkataloogis rohkem infot
oleks. Selleks soovin nende töölaudadele
rohkem arvuteid.
Kõikidele raamatukogu lugejatele ja raamatusõpradele kaunist sügist ja mõnusaid
hetki ka raamatu seltsis!

AILI MIKS

Kuigatsis elati suvel aktiivselt
Suvi Kuigatsi kandis on olnud jätkuvalt tegus. Kevadel alustatud saali remont ja sellele järgnenud tunnustusüritus on
saanud lisa. Täname kõiki abivalmis inimesi, kellelt oleme
saanud palju uut pildimaterjali ja infot Kuigatsi kohta.
10. juunil kogunesid meeldejäävale ja muljeterohkele kokkusaamisele endised kolleegid Kuigatsi kooli päevilt. Jaanipäeva tähistasime traditsiooniliselt seltskondlike mängude, tantsu
ja tulega Ädu mäel, muusika eest hoolitses Muusikmees kuni
hommikuni.

6. augustil külastas Kuigatsit Alatskivi lossirahvas seoses
sealsete lossipäevadega. Tutvuti Nolckenite ja Loewensternidega seotud paikadega ja muidugi mõisaga, mis hiilgeajast veel
alles on jäänud.
17. augustil käisime Kuigatsi Külamaja Seltsingu eestvõtmisel ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel õppereisil Võrumaal tutvumas sealse külaelu, seltsitegevuse ja ettevõtlusega.
Külastasime Iigaste külamuuseumi, Karula Rahvuspargi keskust, Metsamoori Pereparki, seltsiruume Haabsaares, Kuldre
käsitöötuba ja muuseumi, Riina Ermeli nukunäitust, piilusime
Nõiariiki ja vaatasime üle ka Tamme-Lauri tamme Urvastes.
18. augustil võtsime vastu külalisi Veneverest, kellel oli
kaasas kaasaegne teatrilugu “Kosjakuulutus” A.Kitzbergi
“Kosjasõidu” ainetel. Juba enne etendust oli võimalik õppiga seltskonnatantse, pärast jätkus õhtu simmani ja kesköise
jalgpallimatšiga.
ÕNNE PAIMRE

Pühajärve raamatukogu juhataja LY HAAVISTE

Valgamaal on 25 avalikku raamatukogu,
neist 14 kasutavad RIKSi tarkvara. 100%
omafondist on elektroonilisse kataloogi
kandnud Valga keskraamatukogu ja Õru;
Otepää piirkonnast Puka, Hellenurme,
Nõuni ja Pühajärve külaraamatukogud. Ly
Haavistele tänu tema täpsuse ja hoolikuse
eest, ta aitas meie kataloogistki leida üksikuid ebatäpsusi.
Valga keskraamatukogu direktor
ENDLA SCHASMIN

Infopäev Kuigatsis
15. septembril kell 15.00 toimub Kuigatsi Külamajas
Valgamaa Kodukandi Ühenduse algatusel infopäev. Arutame külaarenguga seotud küsimusi, räägime võimalustest
Euroopa Liidu uuel programmperioodil, arutame kuidas
kaasata külakogukonda ühistegevusse ja kuidas leida selleks
motivatsiooni. Oodatud on kõik külaliikumise ja seltsitegevusega seotud või sellest huvitatud ärksad tegijad.

8

7. september 2006

Hiivi Sirel on ravinud Sangaste
rahvast juba üle 50 aasta
Märkamatult on kätte jõudnud sinu
50.-nes tööjuubel.
Kui palju pingsat tööd, rõõmu, kordaminekuid sisaldab see number!

ARVO SAAL

Samas lisab, et inimesed olid siis rahulikumad, lahkemad ja rõõmsameelsemad. Ei olnud sellist virisemist, stressi, depressiooni ja kadedust, nagu praegu.
Ravimeid söödi ka palju vähem.
50 aastase tööaja jooksul on Hiivi Sireli tegemisi märgitud ära mitmesuguste autasudega. Kõrgeim neist on
orden Austuse märk. Ise peab ta kõige hinnalisemaks
tunnustuseks 1976. aastal omistatud Eesti NSV teenelise meditsiinitöötaja aunimetust.

Kilde ajaloost
165 aastat tagasi (7.-8.09.1841) toimus
Pühajärve mõisa talupoegade vastuhakk
mõisnikule, mis on tuntud Pühajärve sõja
nime all.

“Seda tööd peab väga armastama,” kinnitab Sirel.
“Ainult siis kui tunned rõõmu ja rahuldust oma tööst,
paranevad ka patsiendid.”
Hiivi Sireli kinnitusel on tema suur eluarmastus aga
rahvatants. Tantsujuhendaja ametis täitus 50 aastat
juba 2005. aastal. Sangaste segarahvatantsurühm on
osalenud kõigil vabariiklikel rahvatantsupidudel ja
käinud korduvalt ka Euroopa folktantsu festivalil.
Selle ajaga on vaheldunud mitu põlvkonda tantsijaid.

ARVO SAAL

Hiivi Sirel suunati pärast Tartu meditsiinikeskkooli
lõpetamist Sangaste jaoskonnahaiglasse velsker-akushööriks. Sangastes töötas siis ambulatoorium ja 15
voodikohaga (neist 2 sünnitajate jaoks) statsionaar.
Juba esimese valvekorra ajal tuli vastu võtta sünnitus
ja samal ööl suri üks vana mammi.
Viiekümne aastaga on palju juhtunud, aga tahtmist
Sangastest ära minna pole tulnud. Siin oli kodu, perekond. Kaks tütart elavad küll kaugemal, Tallinnas
ja Otepääl.
Hilisemal tervishoiusüsteemi reorganiseerimisel
ühendati Sangaste ja Tsirguliina arstijaoskonnad.
Sangastesse jäi velskripunkt ning 35 kohaline statsionaarne raviosakond, Hiivi Sirel aga sai kolmeks
aastaks velskripunkti juhatajaks.
1980. aastate lõpul likvideeriti siinne statsionaar,
jäi vaid ambulatoorium. Samal ajal ehitas Sangaste
kolhoos uue teenindusmaja, kuhu ka ambulatoorium
koos hambaraviga sai ruumid.
Viimaste muutustega kujunes ambulatooriumist
Sangaste perearstikeskus, kus Hiivi Sirel töötab siiani
pereõena. “Pensioniiga on käes, aga minema ei ole
mind saadetud,” ütleb ta ise.

130 aastat tagasi (20.09.1876) korraldas
Eesti Põllumeeste Selts Otepää kiriku juures esimese Eesti põllumajandusnäituse.
100 aastat tagasi (20.09.1906) asutati
Nuustaku Kooli Selts. Selle juhtivaks
eestvõtjaks oli Gustav Wulff-Õis. Seltsi
lähemaks ülesandeks oli emakeelse
(pro)gümnaasiumi asutamine.
55 aastat tagasi (30.09.1951) toimus Otepää keskkooli ruumides Otepää rajooni I
põllumajandusnäitus.
50 aastat tagasi (1. 09.1956) alustas tegevust Otepää Laste Spordikool. Kooli
juures oli 4 osakonda: suusatamine,
võimlemine, maadlus ja üldkehaline
ettevalmistus. Kooli direktoriks oli Heino
Miggur (1932-1972). Spordikool töötas
Otepää rajooni likvideerimiseni (1959).
45 aastat tagasi (1961) valmis Otepää
keskkooli uus koolihoone, projekti autor
K.Lassmann, maksumus 400 000 rubla.
45 aastat tagasi (1961) alustasid Otepää
keskkooli juures tegevust muusikaklassid
akordioni ja klaveri erialadega. Õpilasi
kogunes 50 ümber. Õpetajatena töötasid
August Krents, Märt Kraav, Evi Savi, Vello
Soots jt.
35 aastat tagasi (11.09.1971) avati Pühajärve sõja mälestuskivi, skulptor Lembit
Paluteder.
15 aastat tagasi 27.07.1991) toimus Keeni
sovhoosi klubis Sangaste kihelkonna 4.
kodukandipäev. Tiit Rosenberg kõneles
talude päriseksostmise algusaastatest,
Valjo Masso teemaks oli mullaviljakus talus, Jaan Pool rääkis uustalude tekkest ja
arengust kihelkonnas. Näidati ﬁlmi „Eesti
küla sajandivahetusel“, Eesti Rahva Muuseum lisas väljapaneku rahvakultuurist.

Nendes aastates on olnud palju raskeid olukordi,
palju rohkem aga õnnelikke sündmusi. “Suuresti
on muutunud töötingimused ja võimalused,” räägib
Hiivi Sirel. “Kui tulin, oli valgusallikaks petrooleumilamp ja transpordivahendiks hobune. Jaoskond
ise aga 25x25 km suurune. Mäletan, et ükskord tuli
kopsupõletikus laps viia hobusega Sangastest Valga
haiglasse.”

Heino Mägi, OT

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed
jäävad (13.)
AILI MIKS
Kirjutan järjekordset joonealust ajal, mil raadiost kostab iga-pühapäevane saade Olukorrast riigis. Olen kahel käel nõus Kalle Muuli
öeldud mõttega, et valitsuse nõuniku Ülle Aaskivi peetud ja parlamendi kodukorda rikkunud sõnavõtt oli möödunud nädalast üks
meeldejäävamaid sündmusi. Ja mõneti ehk nostalgiatki tekitav eriti
sel momendil, mil kogu parlamendi liikmeskond “korrarikkujat”
püsti tõustes ja aplodeerides tänas. Meenutas aega 15 aastat tagasi,
mil tollases EV Ülemnõukogus valitses teadmine saadiku antud
vandest, temale seatud kohustustest ja alles sündima hakkavast
demokraatiast.
Kõne emotsionaalsest mõjust ja tunnustamisest hoolimata jäi
kahepäevane valimisteralli Toompeal viljatuks, nagu kokkuvõtvalt
kirjutas Postimees (30.aug. k.a.). Kaks erakonda olid oma liikmeile
Riigikogus kehtestanud valimiskeelu ehk OMA seadused.
Anvar Samost, Kalle Muuli vestluskaaslane eelnimetatud raadiosaatest, lisas omapoolse kommentaari, et tema teades pole midagi taolist maailma demokraatlike riikide parlamentides juhtunud.
Vabadus, demokraatia, sõnavabadus – need olid tunnussõnad,
mille sündi tulid Baltimaadesse, Eestisse ja väiksele Otepäälegi
otsima-leidma külalised välisriikidest, Otepääle aga tihti ka meie
oma riigi eri paikadest. 15 aasta tagune trükiajakirjandus aitab olnut
meenutada.
Millised me paistsime? Ennast kõrvalt vaadata ja ausalt hinnata
pole just kerge ülesanne. Mäletan, et ajakirjanikuna kippusin tihti

väliskülalistele “vesti vahele” (sõnalaen J.Smuulilt) küsimusega,
mida nad Eestist, meie elust ja väikesest Otepääst näinud on ja mida
arvavad? Mitut üldistavat hinnangut kuulsin taanlastelt, meie sõpruskommuuni Skaelsköri esindajailt.
Linnapea Sören Clausen loetles punktide kaupa. 1.Hooned on
ilusamad ja paremad, kui ta oli arvanud. Halvemat oli ta oletanud
Ida-Saksamaal nähtu põhjal. 2.Loodus ja õhk on puhtamad, kui ta
kujutles. 3.Inimesed on sõbralikud, haritus ja keelteoskus on paremad, võrreldes näiteks Poolaga, kus ta oli igal sammul tõlki vajanud.
4.Imetlus eestlastele, kes sellise pingega suudavad oma tööasjade
juures olla.
Skaelsköri linnavalitsuse juht Kim Kasmussen lisas: „Hinge lõikas see, mida ma Otepää kiriku juures Eesti ajaloost kuulsin ja see,
kui vähe ma varem sellest maast teadsin.“ (Valgamaalane, 26.nov.
1991).
Millised olime, millega tegelesime? „Otepää reisibüroo alustab“,
kirjutas büroo looja ja omanik Avo Raid. („Nuustaku News“ nr. 9, 26.
okt.). Lugeda saab selgitusi, milleks ja kellele nimetatud uus ettevõte
on Otepääl vajalik ja millised ülesanded on seatud. Mõni fakt uutest
võimalustest: ühena Eesti Turismifirmade Liidu 29 liikmesfirmast
hakkab Otepää büroo reklaamima oma kodulinna Eestis ja välismaal,
korraldama turistide majutamist, teenindamist, ekskursioone ja giidide koolitust, abistama kohalikke reisisihtide seadmisel ja välispasside
vormistamisel. Avo Raidi kirjutisest leiab viite, et kohalike elanike
küsimustele vastates tuleb selgitada sedagi, et turism on üks esimesi
ja kindlamaid majandusharusid, millega lõuna-eestlane endale elatist
võib hakata teenima.
Samas lehenumbris kuulutab Otepää Majanduskolledž algavatest nõuandetundidest oma firma loomise, arendamise ja äriplaani
koostamise teemadel.
Vara tagastamise ja kompenseerimise teema on päevakorral: soovitatakse notariaalselt kinnitatud avaldus esitada Valga maasekretär
Tõnis Lassi nimele. (Otepää omavalitsusel polnud veel õigust neid
avaldusi vastu võtta). Samas artiklis hoiatus, et avalduse blanketid
on ajutiselt otsa saanud.
31.detsember 1991 märgitakse Otepää ajalukku sellega, et 313
Otepää autoremonditehase töötajat annavad lahkumisavalduse. 32
aastat tegutsenud väikelinna suurim tööstusettevõte, Otepää auto-

remonditehas, pooldub ja paljuneb aktsiaseltsideks. Sellest saab
üleminekuaastatel paljudele põlisotepäälastele valulisim saaga, kes
töökohta, kes oma väikeaktsionäri õigusi kaotades. Aastast 2000
alustas endise tehase mail tööd vineeritehas, praeguseks üks edukamaid ettevõtteid Valgamaal.
Kogemusi ja ideid jagades. Ühes maikuu maakonnalehe
numbris(16.mai) on lühiuudis sellest, kuidas Juhtimise Kõrgema
Kooli seminaristid Tartust selle kooli õppejõu Jüri Ginteriga eesotsas
tulid Otepäält kogemusi saama. Seda nii esmatasandi omavalitsuse
õigustest, kohustustest, volikogu ja linnavalitsuse ülesandeist, eelarvest ja tuluallikaist kui ka jätkuvast haldusreformist. Sekretärid
Järva- ja Harjumaalt, Ida-Viru-, Viljandi- ja Tartumaalt pinnisid linnapea Jaanus Raidalit kaks tundi ühtejärge.
Tunnustus otepäälaste õpihimule tuli selle õppetunni lõppedes
Jüri Ginterilt: „Otepääle kutsuti meie kooli õppejõude ajurünnakuid
ja mõttetalguid tegema juba 1988. aasta sügisel. Nüüd saadakse oma
(majanduskolledzh) jõul hakkama. Ja tulemused on näha: raskuste
ja puuduste konstateerimise asemel otsitakse teid, kuidas neist üle
saada.“
Üllatavaid külalisi
5. august 1991 on kohalikule kroonikakirjutajale (tollasele Valgamaalase Otepää toimetajale) ilmselt nii oluline tundunud, et vajas
kuupäevalist äramärkimist. Üllatanud külalise pärast ilmselt. Ja see
külaline oli pankur Karl Linder Šveitsist. Oli Otepääle saabunud
Pärnust, kiitis sealset korrastatud suvituslinna, kaunilt riietatud noori
inimesi ja Lõuna-Eesti kaunist loodust. Teavet Otepääst ja Eesti noorima linnapea ideedest oli ta lugenud ühest oma kodumaal ilmuvast
lehest. „Just ideid napib meie noortel,“ tunnistas heaoluriigist saabunud külaline. Ja lisas, et soovib tutvuda meie ettevõtlusega, luua
sidemeid ja meie elust oma kodumaal. „Kui siinseil noortel jätkub
ideid, jõudu ja tublidust ning meil on raha – siis peaksime saama ka
ühistöödeks kokku leppida,“ tegi ta loogilise järelduse. „Baltimaad
on ju osa Euroopast, siit sõidan edasi Riiga.“
Kuidas ühine töö ühiste eesmärkide nimel või sidepidamine kaugemate maadega edaspidi laabus, sellestki saaks mitu joonealust.
Järgmine teema kisub aga mõtisklema isamaalisusest, aususest,
headusest, inimlikkusest. Ikka sellest, millest tundub praegu kõige
enam puudu olevat.
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Volinike tase jääb tihti
vallaelanikele alla

Otepää ehitab

3x ARVO SAAL

3 KÜSIMUST JÜRI KORGILE
Minu arvates on elu Eestis ja ka Otepääl
palju kiiremini edasi läinud, kui siis oskasime arvata. Näiteks Otepää vallavolikogu
sai viimasel istungil vastu võtta lisaeelarve, sest on üksikisiku tulumaksu ülelaekumine. See tähendab, et palk on Otepää
piirkonnas kõvasti tõusnud. Hetkel on see
Otepää vallas umbes üks miljon krooni
kuus rohkem kui eelmise aasta samal kuul.
See näitabki, et elu läheb edasi, inimesed
teevad rohkem ja paremini tööd.
Samas peab tunnistama, et sageli jääb
volikogu ja vallavalitsuse tase vallaelanike tasemest maha. Näiteks ei jõua end
volikogu komisjonidesse valida lasknud
volinikud sageli nende komisjonide koosolekutele. Vahel tundub, et rahvas võiks
valida volikogudesse rohkem maksumaksjaid, mitte maksumaksjate rahade peal
elavaid inimesi.

Maie Niit jätkab oma lihatööstuse ”saarekese” arendamist.

Pühajärve restoranist saab kõrghoonena hotell ja restoran.
1.Mida mäletad otsustavatest augustipäevadest 1991?
Sel päeval pidi Ülemnõukogus algama tavaline töönädal. Kui hommikul vara tuli
teade Moskvas toimuvast, sõitsin kohe
Tallinnasse.
Mäletan, et istungitesaalis väga palju
rahvast ei olnud. Olime kõik infosulus,
ainukesed teated, mis Moskvast tulid,
jõudsid kohale BNS-i kaudu. Sealt saime
teada Jeltsini ukaasidest ja muust Moskvas
toimuvast.
Teenisin omal ajal sõjaväes Kloogal ja nii
jäi nüüd minu ülesandeks Keila ja Klooga
sõjaväeosades käimine, neile Moskva
sündmustest rääkimine ning Boris Jeltsini
ukaaside tutvustamine.
Vanem vend Toomas tegi sama Tapa väeosades ja Jaak Allik Viljandis. Ega väeosadesse võõraid sisse ei lastud, ei aidanud
Ülemnõukogu saadiku tunnistuski. Aga
läbi mitme inimese jõudsin ülemusteni.

Nemad kartsid provokatsioone ja ei uskunud Jeltsini ukaase.
Aga vene sõjaväelastel olid perekonnad Eestis ja tõsine mure nende pärast.
Kardeti, et meie Kaitseliit võib rünnata.
Komandörid ütlesid: “Ärge puutuge meid,
siis ei puutu meie ka teid.” Nii läkski.
Hääletamisele Toompeale jõudsin napilt
enne selle algust. Kolm aastat hiljem moodustasime 21. augusti klubi, käime siiani
koos. Oleme ainus klubi, mille liikmete
arv ei saa kasvada. Meie klubi liige on ka
Vabariigi president, klubi presidendiks
ei ole teda aga valitud. Pikka aega täidab
klubi presidendi kohuseid Rein Järlik.
Oleme kokku leppinud, et klubi aktiivselt poliitikas ei osale, aga oma sõna siiski
ütleme. Ja jälgime, et ajalooline tõde neist
päevadest säiliks.
2.Kas me 15 aastat tagasi sellist Otepääd
(Eestit) tahtsime?

3.Kuidas läheb Pühajärve puhkekodul ja
Otepää Golfil?
Pühajärve puhkekodul läheb väga hästi,
äri edeneb ja areneme ilusasti. Meie süsteem töötab, oleme leidnud turismiturul
oma niši. Kaasa aitab muidugi ka Otepää
kandi kaunis loodus. Kui majas ööbib
keskmiselt üle 150 inimese, siis see nõuab laienemist. Kavas on senise katlamaja
asemele ehitada väiksem hotellikorpus.
Golfiväljak Otepää vallas on Mäha küla
projekt. Valla kõige väiksema küla seitse
maaomanikku rentisid maad golfiväljaku ehitamiseks. Järgmisel aastal täielikult valmiv golfiväljak toob juba praegu
meile turiste, kohalikele tööd ja raha (ka
Otepää vallale). Otepää golfiklubi on
kõige kiiremini arenev golfiklubi Eestis.
Külavanemana võin öelda, et aasta lõpuks
valmivast klubihoonest saab ka külaelu
keskus. Golfiväljak on kõigile vaatamiseks-tutvumiseks avatud praegugi.
Küsis ARVO SAAL

Muljeid Läti ja Leedu haljastusest
Läti
Läti puukoolides on väga suur sordivalik, mida Eestis tavaliselt
ei leidu. Sealseid istikuid tasub meilgi kasvatada, sest kliima on
väga sarnane. Eelkõige tõstan esile järgmised kohad: Baltezers,
Inculkans, Babetite rodoaed ja Olaine puukool. Hinnad on Eesti
puukoolidega võrreldes soodsamad.

2x AHTI TIIRMAA

Kõige meeldejäävamat:
Huvitavad botaanikaaiad. Nendeks on Riia ja Salaspilsi
botaanikaaed. Kollektsioon on suhteliselt rikkalik ja on, mida
vaadata.
Haljastuses kasutatakse palju lillekaste ja suuri, 2meetrisi

KULTUURIKALENDER
SEPTEMBER
9. 09
10. 09
16. 09

17. 09

Otepää
kell 12.00 Otepää keskväljakul Ameerika autode
paraad POWER CAMP 2006
kell 20.00 Kultuurikeskuses kino - õuduspõnevik
“Silent Hill”, pilet 20.kell 18.00 Otepää Kirikus Hingemuusikakontsert.
Sigrid Kuulmann (viiul), Tiia Tenno (orel).
Pilet 25.- ja 10.kell 20.00 Kultuurikeskuses kino - kogu pere
animakomöödia “Autod”, pilet 20.-

EELK Otepää Maarja kogudus -782
Koguduse ajaloolist tähtpäeva märgib tänujumalateenistus 24. septembril algusega kell 11. Pärast seda on kaetud kohvilaud kirikumõisa keldrisaalis.

AIANDUSNURK

lilleskulptuure. Näha oli tigu, liblikat ja kella. Tasuks proovida meilgi, kui on võimalik.
Muljet avaldas Dobelesi sireliaed oma umbes 150 sordiga.
Kuna tegelen puukooliga, on mul idee luua Mini-Dobelesi
sireliaed Arulasse.
Huvitav sadamalinn Ventspils. Seal on kasutatud palju
lilli ja puid. Eriti huvitav oli 200 meetri pikkune sõidutee
kõnniteekividest ning Olümpiakeskuse tipptasemel haljastus.
Omaette vaatamisväärsused olid üles vuntsitud Jurmala
uusrikaste aiad. Nad tundusid järjestikku männimetsa all
nagu nukumajad. Eks igaühel ole oma maitse.
Üldised märksõnad Läti kohta: halvad maanteed ja hästi hooldatud haljasalad nii linnades kui ka eramute juures.

Leedu
Iseloomulikumat:
Palanga oma olemusega. Siia kuulub kuurordi tüüpiline
mererand, hästikorrastatud ja natuke täiendatud park
ning heas korras linnahaljastus umbes 0,3 km pikkuse
promenaadiga. Silma jäi oskuslikult kasutatud-seatud
lilledega puupaat promenaadil ning huvitavad skulptuurid
pargis.
Vilnuse Botaanikaaed – suure pindalaga ja liigirikas. Sai
näha elulõngasid, kadakaid, ilusat ja suurt Mosese abeeliat
jpm.
Teiseks Klaipeda botaanikaaed, mis on rajatud hiljem,
aga tundub, et huvitavamalt komplekteeritud. Saime
näha huvitavat lodjapuud ning sai oma kollektsiooni

muretsetud kaks suhteliselt haruldast kadakat.
Kura säär – turismimagnet. Seal jäid silma ilusad aiad ja
söögikohad Nidas. Eriti huvitav oli vaadata siniseid maju,
mis sobisid väga hästi merega kokku. Aknad olid tavaliselt
värvitud kollaseks. Tundus, et maja on meri ja aknad nagu
päikeseloojang.
Silma jäi ka üks eraaed Panevežise lähedal. Seal oli ligi
1000 taksoniga aed, kus võis näha väga huvitavaid pööke,
viirpuid, kirjut kikkapuud, erinevaid okaspuuvorme ja
teisi taimi.
AHTI TIIRMAA
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Spordiveteranid
võistlesid Valgas

Valgamaa SVS juhatuse nimel
LEINI KIRSIMÄE

Petankivõistlus
Otepää Sügis
toimub laupäeval,

9. septembril algusega kell 10
leinamaja uuenenud väljakul.
Võistlusklassid:

mehed, naised, noored.
Täpsem info
tel. 5163 318, Kaarel.

Vastavad lepingud allkirjastasid
Pühajärve Puhkekeskuse nõukogu
esimees Tiit Vähi, Eesti Suusaliidu
asepresident Indrek Neivelt ning
sportlased Peeter Kümmel ja Triin
Ojaste. Peeter Kümmeli möödunud
hooaja parimad tulemused olid MK
etapil Borlänges saavutatud sprindi
19. koht ja Eesti MV 2. koht vabatehnika sprindis. 16aastane Triin Ojaste
võitis Eesti meistrivõistlustel suusasprindis täiskasvanute arvestuses 3.
koha.
OT

MERLE TOMBAK

Eesti Spordiveteranide Liidu 39.
spordimängud toimusid 15.-16. juulil
Valgas.
Valgamaa Spordiveteranide Seltsi
koondis oli viimaste aastate arvukaim – 63 veteransportlast, nendest
30 naist ja 33 meest. Mängude kavas
oli kergejõustik, korvpalli vabavisked,
mälumäng, petank, võrkpall (mehed
ja naised), osaleti kõigil aladel.
Kõige edukamaks kujunesid Valga SVS-le korvpalli vabavisked, kus
võitjakarikas jäi Valka. Võidu tõid
Tõnu Ainsoo, Hare Unt, Eva Ojakivi, Maarika Sults, Ülle Ernits, Peeter
Tõldsepp, Andris Uibo, Ülo Mere,
Tarmo Post, Meelis Kattai.
Mälumängus saavutasid teise
koha Aarne Steinbach, Kaido Mägi,
Tõnu Talve, Ülo Mere; teiseks tuli ka
võrkpallinaiskond koosseisus Terje
Kartau, Ülle Ernits, Lea Põld, Sirje
Luther, Eva Ojakivi, Liina Lehis, Rita
Vaht, Kaire Kuvvas, nõuannetega
toetas naiskonda Maie Noorlind.
Saavutatud koht on viimaste aastate
kõrgeim.
Võrkpallimeeskond koosseisus
Heido Orav, Ago Prants, Igor Vralov,
Jaroslav Kortšinski, Marat Kazimov,
Sulev Rätsepp ja Tõnu Ainsoo jäi
jagama 7.-9. kohta.
Teiseks tuli ka petanki I võistkond,
kus mängisid Ille Sõrmus, Tõnu Sõrmus, Mati Raud ja Anu Raud, petanki
II võistkond koosseisus Ene Aigro,
Aarne Steinbach, Kaarel Tigane ja
Nikolai Vähi leppisid sellel võistlusel
7. kohaga.
Headele tulemustele Valga SVS-le
kergejõustikus pandi alus III kohaga
10x60 m pendelteatejooksus, kus
jooksid Piret Granovskaja, Tõnu Ainsoo, Siiri Baranova, Heino Mumm,
Liivi Tafenau, Harry Mägi, Tiina Sõgel, Ivan Hütt, Aime Kukk ja Leonhard Vent. Meistrimedali saavutasid
valgamaalastest oma vanuseklassis
Piret Granovskaja (N35) 100 m ajaga 12,4; Leini Kirsimäe (N45) 800 m
- 2.46,1; Tiiu Nukki (N50) odaviskes
- 30.40; Toomas Visnap (M40) kaugushüppes – 5.63 m.
Kergejõustikus viieteistkümne
võistkonna seas 289 punkti ja 7.
koha saavutamisel andsid oma panuse veel Marje Vahtre, Anneli Taul,
Urve Kartau, Andres Tobre, Toivo
Lukka, Jaan Jensen, Tiina Neumann,
Tatjana Trigubets, Asta Kull, Milvi
Väin, Anne Peetersoo, Margit Taba,
Elli Piller, Asta Meema, Heldi Kaares,
Sven Maschorov, Viljar Vichmann,
Enn Meriroos, Kaarel Tigane, Tuudor
Siilak.
Võistkonna esindaja oli VSVS esimees Meinhard Järlik. Valgamaa
Spordiveteranide Seltsi juhatus
tänab kõiki 39. spordimängudel
osalenud veteransportlasi ja soovib
sportlikku suve jätkumist.

Pühajärve
Puhkekeskus toetab
noori suusatajaid
Peeter Kümmelit ja
Triin Ojastet

SEB Ühispanga 9.
Tartu rattamaraton

Restus toimus spordipäev 72. korda
6. augusti hommikul kogunesid
sportlased taas Restu, et pidada juba
72. spordipäeva. Sel aastal oli palju
traditsioonilist ja ka mõndagi uut.
Peakohtunikuks ei olnud teada-tuntud
Lembit Leppik Valgast vaid Pühajärve
põhikooli direktor Miia Pallase. Täpselt
10.00 rivistas ta sportlased üles, heisati
Eesti Vabariigi lipp, raporteeriti vallavanem Kaido Tambergile valmisolekust
ja võistluspäev võis alata.
Uuendusena toimusid sel aastal
võistlused ka eelkooliealistele lastele.
Arusaadavalt oli osalejaid kesiselt,
sest iga uus asi tahab harjumist. Laste
võistlusi on kavas korraldada ka järgmistel aastatel.
Parimad kuulutati välja palli- ja odaviskes, kuulitõukes, kaugushüppes, 60,
800 ja 1500 m jooksudes. Seekord ei
toimunud võrkpallivõistlust ja ilmselt
seetõttu jäi kesiseks ka naabervalla,
Urvaste sportlaste osavõtt. Samal päeval toimusid veel Rukkilille mängud
Valgas, kuid ikkagi jagus Restu spordipäevale päris suur hulk sportlasi.
Võisteldi looduslikul staadionil e
niidetud heinamaal, tulemused olid
sellest hoolimata väga head.
Võitjad said autasuks Valgamaa
Spordiliidu poolt välja pandud medalid. Diplomid kujundas AS Silva-Agro.
Rahalise auhinna asemel said võitjad

sel aastal Sangaste Käsitöö Seltsingu
valmistatud meened. Loodame, et see
lahendus meeldis ka sportlastele.
Avatud oli ka ettepanekute raamat
Restu spordipäeva paremaks korraldamiseks ja muutuste vajalikkusest
järgmisteks aastateks.
Tänan südamest kõiki abilisi ja
toetajaid, kelle panus spordipäeva
õnnestumisele on olnud väga suur:
Keeni põhikooli ja Sangaste lasteaia
õpetajate pere, Raul ja Lauri Nämi,
Mati Raudsepp, Rein Areng, Tõnu
Varjun, Udo Tell, Risttee ja Restu küla
elanikud, AS Silva-Agro, kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
Restu rammumehe võistlused on
alates 2000. aastast kuulunud Restu
spordipäeva juurde ning oma atraktiivsuse ja põnevate aladega saanud
publikumagnetiks. Sel aastal kavas
olnud alad ja nende võitjad:
1. ala - 100 kg raskuse liivakotiga 60
m jooks ja 350 kg traktori „Kirovitš“
rehvi kantimine 6 korda - võitis Gert
Goršanov Antslast.
2. ala - kohvrite kandmine kummagi
käe otsas 100 kg raskune kohver – võitis Meelis Pungits Vastseliinast ) 82,8
meetriga.
3. ala- meremehe kõnd, kaelkoogu otstes 300 kg raskus, distantsi pikkus 25

Teatis
Arendamaks naissuusatamise tasakaalustatud arengut ning
selle jätkusuutlikkust ja tulemuslikkust kuulutab MTÜ
Smigunide Suusaklubi välja Vancouveri Olümpiatsükliks
(hooajad 06/07 – 09/10) alljärgnevad konkursid: parimate
naissuusatajate stipendiumid ja parimate naissuusatajate
taustajõudude stipendiumid.
Parimate naissuusatajate stipendiumide statuutideks on:
•Parim tulemus 2005-2006 hooajal FIS World Cup (MK)
sarjas;
•Parim tulemus 2006 Torino Olümpial;
•Parim FIS punkt 2005-2006 hooajal;
•2005-2006 hooaja detailse ettevalmistus- ja treeningkava
olemasolu.
Taotlusega ühes peab esitama:
•2005-2006 hooaja tulemused;
•2005-2006 hooaja detailse ettevalmistus- ja treeningkava;

m – võitis taas Meelis Pungits.
4. ala - palgi tõukamine (surumine)
maksimumraskusele. Väikseim algraskus 100 kg, raskusi lisati 5 kg kaupa.
Meelis Pungits jõudis 150 kiloni.
5. ala - kivide ümberlaadimine. 110,
135, 145 ja 160 kg raskused kivid tuli
kanda 10 m kaugusele. Kontrollaeg 2
min. Seda ala võib pidada Restu rammumehe võistluse firmamärgiks, sest
nõuab erilist sitkust ja sooritus kestab
tublisti üle minuti. Meelis Pungitsal
kulus aega 1.12,0.
Kokkuvõttes olid kolm paremat
Meelis Pungits (7 p.), Gert Goršanov (10
p.) ja Rauno Heinla (16 p.). „Eestimaa
Rammumees 2006“ võistlustel oli
Pungits teine ja Goršanov kolmas.
Publikualadeks oli naistele 80 kg
kaelkoogu tassimine, mille võitis Mari
Piir. Meeste mõlemad üksikalad (100
kg raskuse kandmine distantsil ja 110
kg kivi tassimine aja peale) võitis Kalev
Hunt.
Päeva juhiks oli Margus Pärsik
Kõrvekülast, kes on mitmeid rammumehe tiitleid võitnud, kohtunikud
Lauri Nämi ja Mati Raudsepp, abilised
Kaido Kook ja Margo Toom. Auhinnad
(karikad) olid Valgamaa Spordiliidult,
rahalised preemiad OÜlt Landhaus ja
Restu Karjäärilt.
MERLE TOMBAK

•Kirjaliku nõusoleku ettevalmistus- ja treeningkava avalikuks kasutamiseks ning uurimistöödeks;
•Omapoolse nägemuse enda arengu taganud faktoritest;
•Omapoolse tulevikunägemuse ning edasise arengu võimalused.
Parimate naissuusatajate taustajõudude stipendiumide statuutideks on: •Töötanud naisuusataja/te taustajõuna (treener, massöör, suusahooldaja, manager, arst) rahvusvahelisel
tasandil (Olümpiamängud, Maailmameistrivõistlused, FIS
World Cup e. MK sari).
Taotlusega ühes peab esitama:
•Ülevaate ning analüüsi möödunud hooaegadest;
•Oma nägemuse tulemuste ning arengu taganud faktoritest;
•Ettepanekud järgmisteks hooaegadeks ning edasise arengu
kava.
Taotluste esitamise lõpptähtajaks on 7. oktoober 2006.
Konkursiga saab tutvuda MTÜ Smigunide Suusaklubi vahendusel. Info ktv@team.ee või 6830 771, 5014 477.

PROGRAMM
Laupäev, 16. september
Tartu Tähtvere Spordipargis
TILLUsõit
11.00 kuni 4 aastased 400 m
11.10 5-6 aastased
1 km
11.25 7-8 aastased
1 km
11.45 Auhindade loosimine
MINImaraton
11.40 8.a. ja vanemad 5,7 km
12.15 Auhindade loosimine
6. Tartu Mägirattasprint 1,2 km
12.30 Eelsõidud
12.50 Lohutussõidud
13.10 Poolﬁnaalid
13.25 Finaalid
13.45 Autasustamine
Pühapäev, 17. september
SEB ÜHISPANGA 9. TARTU RATTAMARATON
Otepääl Tehvandi Spordikeskuse
staadionil
10.00 87 km start
13.00 40 km start
Tartumaa Tervisespordikeskuses
(Elva Jahilasketiir)
12.50 Võitja ﬁniš
13.00 Lilleautasustamine
14.30 Autasustamine
18.30 Finiš suletakse
Korraldaja: Klubi Tartu Maraton

Martin Raid osales
Euroopa juunioride
meistrivõistlustel
piljardis
Euroopa 2006.a. noorte meistrivõistlused ameerika puulis juunioride, õpilaste ja tüdrukute arvestuses
toimusid Ukraina pealinnas Kiievis.
Osales 135 sportlast 22 riigist. Eesti
koondise kaptenina käis Kiievis Aarne Raid Annimatsi Piljardiklubist.
Tallinna Piljardispordiklubi esindaja Denis Grabe saavutas õpilaste
arvestuse 9-palli mänguformaadis 46
mängija hulgas 3. koha. Annimatsi
Piljardiklubi võistleja Martin Raid sai
25. koha.
8-palli formaadis oli Eesti koondislastest samuti parim Grabe, kes jõudis veerandﬁnaali, saades 9. koha.
Martin Raid oli taas 25. Kaotused
Austriale ja Norrale jätsid 14.1-mängu meeskondlikus võistluses Eesti
jagama 13.-14. kohta.
OT
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Rollerid ja
rollerite hooldus
Soodsad tööriistad
•
Kompressorid, trimmerid, trellid jne jne

AUTOKÄSIPESULA Kliendikaardiga -15%
TULE JA VAATA! Valga mnt.2 Otepää

E-L 10.00 – 19.00

Tel. 5662 9904

Kääriku Puhke- ja
Spordikeskus

otsib oma meeskonda
spordirajatiste

meistrit
ning
ja

konverensi-

Müüa lõhutud küttepuud
Lepp, 50 cm, märg, hind 360 kr/m3
Lepp, 50 cm, kuiv,

hind 460 kr/m3

Lepp, 30 cm, kuiv,

hind 480 kr/m3

TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

Info tel. 7752 018 ja 5278 041

pakub seoses töömahu
suurenemisega tööd






toitlustus-

hoone
perenaist
CV saata kaariku@ut.
ee või Kääriku 67301,
Otepää vald. Info:
www.kaariku.com

2h-DRWXVY}UNRQ(HVWL(QHUJLD
NRQWVHUQLNXXOXYlULKLQJ
PLOOHOHNDQGHOLLQLGYDUXVWDYDG
HOHNWULHQHUJLDJDOLJL
(HVWLHODQLNHVWMDHWWHY}WHWHVW

Sihtasutus Tehvandi
Spordikeskus

kokale
ettekandjale
toateenijale (0,5

2WVLPHHQGDW||NDVVHPHHVNRQGD
2WHSllOH

kohta)

(/(.75,.87

Omalt poolt pakume
kaasaegset töökeskkonda, stabiilset töökohta
ja toredat kollektiivi.

7gg6,68

Sooviavaldus ja CV
palume saata hiljemalt
15.septembriks e-mailile
kaja@tehvandi.ee või
posti teel aadressil Nüpli
küla, Otepää vald, 67406
Valgamaa.


3$.80(

Täpsem info kodulehel
www.tehvandi.ee
või telefonil 5101 934.

või 5138 708.

 RSHUDWLLYOOLWDPLVWHMDKRROGXV

 YDVWXWXVULNDVWMDKXYLWDYDWW||G
 NDDVDHJVHWW||NHVNNRQGDMDV}E


AS Otepää Golf
vajab oma meeskonda kohusetundliku,
usaldusväärset ning juhilube omavat

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
võtab oskustega vorstisegude valmistaja kõrvale
väljaõppele

((/'$0(

W||GHWHRVWDPLQH
ULNHWHN}UYDOGDPLQHMDORNDOLVHH
ULPLQH

UDOLNNXNROOHNWLLYL
W||NVYDMDOLNNXNRROLWXVW

 HOHNWULDODVWNXWVHKDULGXVW
 %MD&NDWHJRRULDMXKLOXEH
 HOHPHQWDDUVHWDUYXWLNDVXWDPLVH

VALVURIT

vorstisegude valmistaja.

(soovitatav transpordi olemasolu). Töö graaﬁku
alusel.

Õppe edukal lõpetamisel saavutab inimene lihatööstustöötaja kõrgkvaliﬁkatsiooni ja stabiilse töökoha.
Tulla tööstusesse või helistada telefonil 7654 280,
7655 824.

7lLHQGDYLQIR$DUH(LFKHWHO

Uuenenud Pubi

6RRYLDYDOGXVMD&9PlUJXV}QDJD´HOHNWULN2WHSllOµ
VDDWDKLOMHPDOWVHSWHPEULNV

Lisa info telefonil: 5018 324 Kaarel Sibul, tegevjuht

„NUUSTAKU”
(endine „Setanta” pubi)

IGA PÄEV KELLA
11.00 – 24.00-ni.

Samas igal reedel ja
laupäeval õhtuti kella
20.00-st elav muusika.
SEPTEMBRIKUU
kava:

Nüüd saad kõik oma rahaasjad korda ajada
PANGABUSSI peatustes.
19. septembril, 3., 17. ja 31. oktoobril, 14. ja 28. novembril ning
12. ja 26. detsembril
Pukas kaupluse A ja O juures 14.25–15.25
Sangaste vallavalitsuse juures 16.30–17.15
Bussis saad:
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee, küsi lisa 631 0310. Näeme siis.

08.sept. - ans. Reliikvia
09.sept. - ans. Plingers
15.sept. - ans. Gigolo
16.sept. - ans. Quvalda
22.sept. - ans. Midagi
Head
23.sept. - ans. Hoovus
29.sept. - ans. Nööp
30.sept. - ans. Testament

AVATUD
reedel ja
laupäeval kella 10-15.
N, 21. septembril
avatud.
L, 23. septembril su-

Info telefonil 7655 765.
Otepää AMS

Vastavalt Otepää Vallavalitsuse määrustele nr. 2-6-4. ja 2-6-5.
04.09.2006 kehtestab

AS Otepää Veevärk alates 6. detsembrist 2006.a.

uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

1.Soojuse piirhind 550.- krooni/MWh.
Lisandub käibemaks.



2.
Vesi
Kanalisatsioon

elanikud

asutused

(kr/m3) 12.(kr/m3) 16.-

17.20.-

Hinnad sisaldavad käibemaksu.
AS Otepää Veevärk

)DNV

CV saata aadressil
mirell@marguse.ee või postiga
Nüpli küla, Otepää

Info telefonil 5561 3469.

Müüa

Otepää lasteaed
PÄHKLIKE

pakub tööd

kruusa,
liiva ja mulda
koos kohaletoomisega.

Tel 513 4647

Rebase talu Arulas pakub:

Haljastusprojektid

Info ja sooviavaldused
aadressil Pühajärve tee 22,
Otepää või tel. 7655 363.

Töötavad juuksurid
Riina Laks 5348 3334;
Annika Sarik 5064 247

Pühajärve
Spa Hotell võtab
tööle

Tel. 7667 424,
5286 605



Müüa mett. Hind leppel. Tel.

Ostan maad 1-16 ha Otepää
lähedal. Tel 5660 0738

Pakun veoteenust kalluriga.
Teretulnud suuremad koostööd. Tel 5344 7003
Töö müüjale Otepääl. Elamispinna võimalus. OÜ Klevari, tel
5160 838
Soome keele alg- ja jätkukursus alates septembrist. Tel
5229 661

koristaja
nõudepesija
Info tel 5226 234

www.rebasetalu.net

Otepääl töötav tütarlaps soovib
üürida Otepääl või selle piirkonnas 1-2 toalist korterit. Tel:
5804 3416

Otepääle vajatakse kiiresti toidukaupluse müüjat. 5067 297

juuksurisalong
Lipuväljak 22A Otepääl
(fotograaﬁga samas majas)

Istikud (puud, põõsad)

Ahti Tiirmaa

Avatud

JUHATAJA
ASETÄITJALE
majanduse alal.



Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme ja santehnikatöid. Garantii. Tel. 506
8509

5217 490



Y}LDDGUHVVLOH
(HVWL(QHUJLD$6
,OPDWVDOX7$578

ettekandja- klienditeenindaja,
toateenija ja
koka.

Haljastusteenus

letud (laadapäev).

Teade

HSRVWLDDGUHVVLOHSHUVRQDO#HQHUJLDHH

Otepääl võtab tööle töökoormuse
suurenemise tõttu

Otepää AMS-i

MAHLAPUNKT alustab
tööd 8. septembril.



RVNXVW
WlSVXVWMDNRKXVHWXQGOLNNXVWW||
NRKXVWXVWHWlLWPLVHO

FIE Helmo Mertens

Autokool
Otepääl
registreerib algajatele
autojuhi kursustele.

Info: 5648 1462,
5695 2829

VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU
SIHTASUTUSE MATKAPÄEVADE RAAMES

toimuvad septembrikuus 2006

09. septembril algusega kell 11.00 jalgsimatk Vapramäel.
Matka teema “MEEDIA METSAS”. Kogunemine Vapramäe suures parklas. Retkejuht Eeva Kumberg. Registreerimine telefonil 5251852. Matkapäevade matkadel osavõtutasu 25.- krooni inimene, lapsed alla 12. a.
tasuta.
Matkade info on kättesaadav ka SA kodulehel

www.vvvs.ee

Avaldame kaastunnet Inge
Pihlale isa

Mälestame naabrimemme

KALDI PROSSI
surma puhul.

ja avaldame kaastunnet
tema lähedastele.

Eduard, Koidula, Ene perega, Eve
perega ja Mati perega.

Ella, Uno, Tiiu, Ants, Asta ja Jaan
koos laste peredega.

ELSA ILVEST
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Pilkuse esmamainimise
Õige kütmine tagab ohutuse ja on
465. aastapäeva tähistamine säästlik
Pilkuse külapäeval
Viie aasta eest avati pidulikult Pilkuse küla
Musumäel Pilkuse esmamainimise mälestuskivi.
Sellest peale peetakse augustis Pilkuse külapäeva.
Aastatega on see ettevõtmine näidanud, et huvi
oma kodukoha käekäigu vastu kasvab. Vaatamata
aina kiirenevale elutempole on inimestele oluline nende elukeskkond ja ühtekuuluvustunne.
Külaselts on oma tööde ja tegemistega tõestanud,
et vaatamata mõningatele raskustele suudetakse
ikka liikuda ühiselt püstitatud eesmärkide poole.
Kinnituseks on seegi, et nädalaga suudeti korrastada kokkutulekuplats, valmistati pingid ja

Soonbergi ja Lille Tali eestvedamisel mängiti ja
lauldi rahvamuusikat ning seltskonnamänge.
Huvilised said erinevates töötubades valmistada meelepäraseid asju. Külapäevalt ei puudunud
ka hobune, kellega oli lastel võimalik ratsutada.
Samuti toimusid mitmesugused spordivõistlused.
Selgus ka traditsiooniliselt Pilkuse Rammumees.
Võistlejaid oli palju ja võistlus pakkus pinget nii
osalejatele kui kaasaelajatele. Tasavägises rebimises saavutas esimese koha ja pälvis karika Andreas
Tinno, teise koha sai Peeter Ein ja kolmanda koha
Gunnar Haak.
Nagu külapäeval tavaks on saanud, pakuti maits-

Saabumas on jahedamad ilmad ja ega taligi
taevasse jää. Seoses sellega kutsub Lõuna-Eesti Päästekeskus majaomanikke üle vaatama ja
korrastama oma kütteseadmeid ja puhastama
korstnaid. Samuti tahame meelde tuletada tuleohutusnõuded, mida kütteperioodi ajal silmas
pidada.
Igaüks peaks teadma, et kütmine ei ole ainult küttematerjali süütamine. Kütmine nõuab küttekolde ettevalmistamist, samuti tuleb
teada, millised ohud võivad ebaõige kütmisega
kaasneda.
Regulaarne korstna puhastamine on vajalik
tuleohutuse tagamiseks ning aitab kokku hoida
talviseid küttekulusid. Korstnaid tuleb puhastada vähemalt üks kord aastas, enne kütteperioodi algust. Erandiks on aastaringselt kasutuses olevad kütteseadmed, mida tuleb puhastada
kaks korda aastas. Kui eramaja omanik võib
oma maja korstna(d) ise puhastada, siis mitmepereelamute omanikel lasub kohustus kasutada kutselise korstnapühkija teenust. Kutseline
korstnapühkija on pädev andma tehtud tööle
garantii ning on kohustatud andma kütteseadme puhastamise kohta akti.
Tuleohutuse suurendamiseks tuleb lisaks
korstna regulaarsele puhastamisele tagada ka
korstnalõõrides korralik tõmme. Levinud on
müüt, et efektiivsem on kütta poolkinnise siibriga, kuna niimoodi kestvat põlemine kauem
ja sama koguse kütusega annab ahi rohkem

sooja. Tegelikkuses on aga vastupidi – mida
parem on korstnas ja küttekoldes tõmme, seda
intensiivsem on põlemine, tekib vähem tahma
ja pigi suitsukanali seintele ning seda rohkem
salvestub sooja. Kui siiber ja ahjuuks on pooleldi kinni, ei põle küttematerjal täielikult ära, tekib
pigi, mis ladestub suitsulõõridesse ja muudab
need tuleohtlikuks. Seetõttu muutub küttekolde
kasutusiga oluliselt lühemaks, kütteseadmeid tuleb sagedamini puhastada ning kuna kogu küttematerjal ei põle ära, eraldub seetõttu ka vähem
soojust ning kütet kulub ajapikku rohkem. Pooleldi avatud siibri ja takistatud õhu juurdevooluga kütmine on väga suur pigi ja tahma tekitaja
ning sooja raiskaja.
Kütmiseks tuleb kasutada selleks ette nähtud
küttematerjali ja kindlasti ei tohi põlevat küttekollet järelevalveta jätta. Oluline on meeles pidada, et kütmine tuleb lõpetada vähemalt kaks
tundi enne magamaminekut. Seda selleks, et
saaksite olla veendunud, et küttekoldesse ei
jäänud vingugaasi tekitavaid tukke.
Ja lõpetuseks soovitame kõigil muretseda
koju ja töökohta suitsuandur ning esmased tulekustutusvahendid.
Infot Lõuna-Eestis tegutsevate korstnapühkijate kohta saate Lõuna-Eesti Päästekeskusest telefonil 7337 313.
Lõuna-Eesti Päästekeskus KOIT KÄRSSIN, EVELIN
UIBOKAND

Tartu arstid teevad Valga maakonnas tähtsat terviseuuringut
Pilkuse küla rammumehe võistluse kolm esimest. Vasakult Kunnar Haak, Andreas Tinno ja
Peeter Ein.
lauad, seati korda ja kaunistati vana aidahoone.
Eestvedajatel nappis uneaega ja päevad möödusid
märkamatult. Tublide naiste Merike Tootsi, Merike
Kuke, Reet Tinno ja Piret Drenkhani eestvedamisel
ning kordineerimisel tehti ettevalmistustööd.
Kui saabus 19. august, säras taevas päike, korraldajad olid selga tõmmanud ühtsuse märgiks
külapäeva jaoks tehtud särgid ning pidu võis alata.
Avakõne pidas Pilkuse külavanem Merike Tootsi.
Seejärel said sõna toetajad, sõbrad ja külalised,
nende seas MTÜ Partnerluskogu kordinaator
Aili Keldo ja Otepää vallavolikogu esimees Ants
Manglus.
Pärast sõnavõtte ja kingituste üleandmist oli
kord esinejate käes. Kõigepealt esines Venevere
külateater etendusega Kosjakuulutus A.Kitzbergi
näidendi Kosjasõit ainetel. Siis koondas oma väed
etteasteks ansambel Karupojad, kelle liikmed on
suures osas Pilkuse külast. Juhendajate Merle

Otepää
SÜGISLAAT
Laupäeval,
23. septembril kell 9.00
aiandusmaja esisel platsil ja
aias J.Hurda 5.
Müügil viljapuude, marjapõõsaste, ilupuude ja
püsikute istikud, toidu- ja
tööstuskaubad, mesinduse ja
aianduse tarvikud, käsitööd
jne.

Laadapäeval avatud
kell 9-15 sügisnäitus.
Eksponeeritakse käsitöid,
mesindust ja sügisande
aiast ja põllult.
Ootame traditsioonilisele
Nuustaku sügislaadale
rohkearvuliselt müüjaid ja
ostjaid!
Otepää AMS

vat suppi, mille valmistajateks olid Piret ja Ants
Drenkhan. Õhtu jätkus lõbusa tantsumuusika saatel ja ülimenukaks osutus karaooke. Tantsuhelid
vaibusid ja jalakeerutajad väsisid alles varastel
hommikutundidel.
Sellised ühised ettevõtmised liidavad küla kogukonda, annavad positiivset tagasisidet ja lähendavad inimesi, mis on väga oluline jätkusuutliku
külaseltsi arenguks.
Täname toetajaid, OÜ Tinno Strectum, Otepää
vald, Otepää Looduspark, Avallone, Techne, Edgar,
Oskar ja muidugi kõiki kes nõu või jõuga aitasid
kaasa toreda külapäeva korraldamisele.
Peatse kohtumiseni uutel Pilkuse Külaseltsi
ettevõtmistel.
Külaseltsi nimel MARIKA EIN

Lp. ettevõtjad!
Otepää Turismiinfokeskus asub ette valmistama uut turismitrükist

OTEPÄÄ TALV 2006/2007.
Trükise formaat jääb samaks, mis eelmistel trükistel, tiraaž 4000. Trükise väljaandmist toetab
Otepää vallavalitsus.
Reklaamtellimuse esitamise tähtaeg
20. september, trükise planeeritud ilmumisaeg
10. november 2006.
Täpsem info Otepää Turismiinfokeskuses
(Lipuväljak 13; tel 766 1200) ja Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee.

Otepää Turismiinfokeskus

Tartu Ülikooli Onkoloogiakliinik ja Eesti
Geenivaramu viivad Eestis esmakordselt läbi
päriliku vähi ennetusmeetmete arendusprojekti,
mille raames selgitatakse välja inimesed, kellel on
risk haigestuda pärilikku vähki. Esialgu saavad
uuringus osaleda ainult Valga maakonna täiskasvanud elanikud oma perearsti kaudu. Samaaegselt
toimub analoogne projekt ka Lätis Valka maakonnas. Projekti eesmärgiks on pärilike vähivormide
avastamine ja kõrgenenud päriliku vähi riskiga
inimestele tasuta arsti nõustamise pakkumine.
Eestis haigestub vähki igal aastal järjest rohkem
inimesi. Surmapõhjustest on pahaloomulised kasvajad sageduselt teisel kohal. Ligikaudu viiendik
kõigist vähivormidest on pärilikud. See tähendab,
et kasvaja tekib geenivigade ehk- mutatsioonide
tõttu, mis antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale
ning sel juhul võivad lapsed pärida oma vanematelt riski haigestuda. Üks tõhusamaid meetodeid
pärilike kasvajate varajaseks avastamiseks või
nende ennetamiseks on välja selgitada inimesed,
kellel on kõrgenenud risk vähki haigestumiseks.
Antud uuringus osalemiseks tuleb täita oma
perearsti juures ankeetküsimustik, milleks kulub umbes 10 minutit. Täidetud küsimustikke
analüüsivad ning vajadusel konsulteerivad ja
saadavad inimesi edasistele uuringutele Tartu
Ülikooli Kliinikumi arstid. Kõik konsultatsioonid,
analüüsid ja täiendavad geneetilised uuringud on
patsiendile tasuta.
Soovitame kõikidel, kes hoolivad oma tervisest,
pöörduda perearsti poole, et osaleda antud uuringus. Ankeete saab täita kuni 18. detsembrini
sel aastal.
LOE!
Kas see jutt puudutab ka mind?
Jah, vähktõbi võib puutuda meisse kõigisse.
Kas ma peaksin enda heaks midagi tegema?
Jah, astu läbi oma perearsti juurest ja täida ankeet.
Mida see uuring mulle annaks?

Sa saaksid teada, kas Sinul on risk haigestuda pärilikku vähktõppe.
Kas see uuring on keeruline?
Ei, see on Sinu jaoks väga lihtne. Perearst või
pereõde annab Sulle täitmiseks väikese ankeedi.
Selle täitmine võtab aega umbes 10 minutit. Kui Sa
ise ei oska, abistab perearst/pereõde Sind ankeedi
täitmisel.
Kas ankeedi kaudu avastatakse risk vähki haigestuda?
Jah ja ei. Kui ankeedi tulemus näitab, et risk pärilikku vähki haigestuda võib olla olemas, teevad
Tartu arstid täiendavaid uuringuid.
Kas need täiendavad uuringud on ebameeldivad?
Ei ole. Nende käigus esitatakse Sulle küsimusi, kui
vaja, võetakse vereproov ja vajadusel nõustatakse
Sind, kuidas toimida edasi.
Aga kui ma ei tahagi teada, kas mul on oht haigestuda vähki?
Esiteks, see uuring tuvastab riski haigestuda ainult pärilikku vähktõppe, mitte igasse vähivormi.
Teiseks, kui Sa ei soovi, ei öelda Sulle, kas Sinu
geenid kannavad sellist ohtu või mitte.
Mida siiski teha?
Tule täida ankeet ikka! Ka siis, kui Sina ei soovi
teada oma riske, saavad teadlased kasutada Sinu
andmeid selleks, et aidata tulevikus teisi päriliku
vähi riskiga inimesi Eestis.
Miks just Valgamaa elanikud?
Praegu on selline unikaalne võimalus end testida
lasta just ja ainult Valgamaa elanikel. Samal ajal
toimub samasugune uuring ka Valka maakonnas
Lätimaal.
Uuring toimub projekti „Päriliku vähi ennetusmeetmete arendusprojekt Eestis ja Lätis“ raames
Interreg III A koostööprioriteedi toetusel.

