
Novembri viimastel päevadel sai ak-
nast aina Otepää keskväljaku poole 
piilutud. Kas ja millal see jõuluaja 
peamine sümbol kohale jõuab, kas 
kuusk ikka harjumuspärasesse paika 
pannakse? Siis, nagu päev hiljem tea-
tati – oligi pühapäevaks kohal, kena 
ja kahar, kogu oma kõrguses rikkaliku 
ning tiheda okstevõrega.
   Kuidas ja kui kaugelt selline kaunitar 
leiti, tervena kohale transporditi ja 
kalli kattega uuele keskväljakule püsti 
pandi? Kõige täpsema vastuse saab 
anda üks mees Otepää vallavalitsu-
sest, heakorraspetsialist Aarne Stein-
bach: “Kuuse saime oma vallast. Maa 
oli pehme, selles mõttes oli veidi roh-
kem tegemist,” jääb Steinbach na-
pisõnaliseks. Kuuse kõrguseks ütleb 
18 meetriti, maasse pandult jäi mee-
ter lühemaks. ”Tegijaiks AS Bachi töö-
mehed, Bergermasterist Ainar Kukk, 
AS Elteli mehed panevad valgusteid,” 
loetleb Steinbach.
    Kui kalliks see kuusk ja töö kõik 
kokku võib minna, sellest ei saa (või 
ei taha) ametimees esialgu midagi 
rääkida. Ja kas peabki? 
   Pealegi nii romantilisel ajal, kui 
pöialpoisid juba ringi sibamas ... Va-
bandan (mõttes), ja nendin tõika, et 
ilmselt on halva harjumuse nakatus: 
kõik ju aasta läbi räägivad aina rahast!

   “Järgmise aasta lõpul seisab ühis-
panga esisel väljakul jõulupuu,” 
teatab Aarne Steinbach. “See pole 
kuusk, vaid nulg. Ja siis juba juurte-
ga mullas, et poleks igal aastal puu 
raiumist ja vedamist.” Vastusest leian 
mitu mõtteniiti: nii räägib metsame-
he südamehääl metsahoiu kasuks, nii 
saab vallaametnik viidata, et tulevikus 
orienteerutakse kokkuhoiule.
   Puka jõulukuusk toodi juba mitmen-
dat aastat Aakre metskonnast. Kuuse 
tõi kohale ja pani üles OÜ Neiveland 
ja tegi seda sponsorluse korras. 
   Hellenurmes ja Sangastes on jõulu-
puuks kasvavad kuused. 

AILI MIKS

Ilusat ja imelist tuleb uskuda!

Päkapikumaa taassünni lugu

Kohtun alati rõõmsameelse päe-
vakeskuse töötaja ja Otepää valla-
valitsuse liikme Marika Einiga, kui ta 
meie jutuajamise alustuseks pahvatab 
mõtlemapaneva lause: “Olen juba 13 
aastat Otepääl elanud, kogu aeg kuul-
nud ja lugenud meie talvepealinnast 
ja kogu aeg imestanud, kuidas saab 
küll üks talviselt ilus paik, talvel 
pealegi pealinn, elada ja tegutseda ilma 
Päkapikumaata!”
Napisõnalisuse eest ei saa meid 
kumbagi esile tõsta. Pigem vastupidi 
- räägime mõni aeg üksteise võidu 
ühel teemal ja üheaegselt. Ainult eri 
aegadest.
   Marika tunnistab, et päkapikumaa 
loomine oli tal tekkinud juba kuus 
aastat tagasi ja helesinise unistusena 

Jõulukuu esimesel päeval 
heliseb toimetuse töökabi-
netis telefon. Üks hiljutine 
küsitletu, kes eelmises lehe-
numbris kuulutas avalikult,
et ta imedesse ei usu, tun-
nistas nüüd, et ta olevat 
akna taga juba kuulnud 
pöialpoisse vaikselt koputa-
mas ja sisselaskmist nõud-
mas. 
   Rääkijal oli küll naerutoon 
hääles, aga rõõmsat inimest 
oli ometi kena kuulata. Eriti 
jõulukuu esimesel päeval.  
   Ja meenutada mõnda 
muudki rõõmustavat, mis 
olnud, mis tulemas.
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meeles püsinud kogu aeg ... Kuni tuli 
üks hea tuttav, teda ära kuulas ja ütles, 
et unistus tuleb kohe-kohe teoks teha! 
Lubas ise aidata, teisigi abilisi leida. 
Esimese hooga teatas oma plaanist ka 
vallavalitsuses, et unistusest saaks kin-
del plaan ja veidike ehk ka raha ...
   Kuulati ära ja soovitati, et tehku 
aga ära! “Nii läkski,” on Marika jät-
kuvalt naerune. Oktoobris asju aja-
ma hakanult leidis abilisi, kes teda 
usaldasid ja kuulutuse kujundasid, 
tellisid, trükkisid. Siis tuli vastus 
Hasartmängumaksu nõukogult – tema 

AILI MIKS

ILMUB 2 KORDA KUUS!
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Päivi Veikkolainen Vihtist (paremal) oli esimene ostja ja päkapikkude kauba ja tegemiste kiitja. 
Muhelev müüja on ”külavanem” Marika Ein. 

projekti on rahastatud! Ja nüüd on ta 
üsna kindel – koos heade abilistega 
saab päkapikumaa talvepealinnas 
teoks. Ja see püsib üsna pikalt: 4.-16. 
detsembrini kultuurikeskuses.
   Ei ole mul enam mõtet seda korrata, 
mida ma Marikale vahele rääkisin ja 
tõestada püüdsin, et JÕULUMAA on 
Otepääl olnud koos päkapikumaaga, 
ja veel pikemat aega – detsembri kesk-
paigast jaanuari teise nädalani. Ja siis 
sündmustega kogu linnas ning küm-
nete -kümnete heade haldja-abilistega 
sündinult. Et see oli niimoodi 14 ja 12 

ja 10 aastat tagasi ... Et see on isegi tol-
lastes lehtedes ning lühidalt tänasegi 
lehe meenutusterubriigis... Aga kes 
seda enam mäletab! Kui ei mäleta – ega 
siis eriti ei usu ka.
   Sellepärast ongi välja mõeldud sel-
line imelik väljend – ajalooline mälu. 
Küllap see on päkkapikkudel olemas! 
Miks nad muidu ikka uuesti ja uuesti 
tulevad? 

Viimane öö enne päkapikuküla avamist 
jäi tegijaile lühikeseks. Kultuurikeskuse 
saal sai õhtu ja öötundidel vineerist va-
heseintega osadeks jagatud ja töötuba-
de kaupa temaatiliselt kaunistatud. 
   Hommikul võidi kinnitada: oleme 
valmis! 
   Kel vähegi huvi, saab päkapikuküla 
elanike juhatusel mitmesuguseid tead-
misi ja ka soovi korral oskusi oman-
dada. 
   Lisaks kuulata-vaadata etendust ja 
ise ka selles osaleda. Loomulikult on 
natuke ka saladusi, soovide täitumise 
ootusi ja üllatusi.
   Otepää päkapikud Margus, Tiia, 
Kätlin, Marek, Merle, Tiiu, Sirje, 
Annika, Liidia, kaks Enet, kolm Tiinat 
ja Marika ootavad külalisi.
   

Otepää päkapikuküla töökas pere esimest tööpäeva lõpetamas.

Jõulukuused valla-
keskustes on ehitud

OTEPÄÄL
keskusesKultuuri

OTEPÄÄL 4.- 16. dets. 2006.  a. 



7. detsember 20062

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 21. detsembril.

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.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Otepää vallavalitsusele on laekunud 
avaldus murelikult aedlinna elanikult. 
Soovitakse täpset ja üksikasjalikku üle-
vaadet aedlinna piirkonnas väljastatud 
ehituslubade ja esitatud taotluste kohta. 
Kõik väljastatud projekteerimistingi-
mused ja ehitusload, samuti algatatud 
detailplaneeringud on avalikud doku-
mendid. Sellekohast infot on avaldatud 
ajalehes Otepää Teataja (rubriik “Ametlik 
info”).
   Kes ei ole Otepää Teataja püsilugeja, 
võib avada veebilehe www.ehr.ee 
– selles avaneb ehitisregister, milles on 
kättesaadavad kõik kohalike omavalit-
suste poolt väljastatud ehitusload ja 
kasutusload.
   Lühidalt käimasolevast ehitustegevu-
sest aedlinna piirkonnas. 
   Valmimas on hotell Bernhardi laiendus. 
Kuna juurdeehitise kubatuur ei ületanud 
olemasolevat mahtu üle 1/3, siis loobuti 
detailplaneeringu koostamisest ning 
tegevuseks väljastati ehitusluba.
   Märkamatuks pole huvilistele jäänud ja 
nüüdseks kontuure joonistav siluett endi-
se Pühajärve restoranihoone krundil. Ehi-
tustegevus toimub vastavalt projektidele, 
mille koostamise aluseks on olnud kehtiv 
detailplaneering. Vastavalt väljastatud 
ehitusloale on kavandatavas hoones 
ruumid hotellile ning restoran-baarile. 
Loomulikult on ehitisse kavandatud ka 
põhiotstarbelised teenindusruumid.
   Rohkem ehituslubasid avalikkusele 
suunatud hoonetele ei ole väljastatud. 
Projekteerimistingimused on määratud 
Kolga tee 28 administratiivhoone laien-
damiseks, kasutusotstarbed ei muutu.
   Kuigi planeeringuid menetleb maanõu-
nik, on mul informatsiooni algatatud de-
tailplaneeringutest, mida saan üldsusega 
jagada.
   Peagi suunatakse avalikule väljapane-
kule Sulaoja tee 13 krundi planeering. 
Sellel asub endine Tartu Autoremondite-
hase puhkebaasi hoone. Planeeringuga 
soovitakse ehitusõigusi korterelamu 
püstitamiseks. Olemasolevad mahud 
suurenevad, kuid mitte oluliselt.
   Vastu on võetud ning suunatud avali-
kule väljapanekule Kesk tn 21, Kolga tee 
15 ja Kolga tee 17 kinnistute detailpla-
neering kolme korterelamu ehituseks. 
Sellekohane teade ilmus ka meie 23. 
novembri ajalehes. 
   Vaadates aedlinna krundijaotuskava, 
siis on see linnaosa mõeldud siiski elu-
hoonetele. Äriotstarbelisi uusi majutus- 
ja toitlustusasutusi ei ole planeeritud. 
   Kõikide kruntide hoonestusõiguste 
määramisel, mis pakuvad huvi avalikku-
sele, on algatatud detailplaneeringud. 
Planeerimisprotsessiga on kaasatud 
üldsus. Eesti Vabariigi kodanikel, olene-
mata elukohast, on õigus planeeringute 
avalikel väljapanekutel teha märkusi ja 
ettepanekuid. Planeerimisalased otsused 
on kaugeleulatuva mõjuga, seda isegi 
mitu inimpõlve. Kasutagem omi seadus-
likke õigusi ning osalegem koduvalla 
planeerimisel. 

Otepää valla ehitusspetsialist 
PEETER AUNAPU

T E I S E D  M E I S TEhitustegevus aed-
linnas

1.Mis juhtus eelmise aasta lõpukuudel? 
Miks ja millal pikendati projekti? Kes on 
süüdi, et see projekt läheb nüüd vallal nii 
kalliks maksma? 

Otepää valla taotlus Piirkondade kon-
kurentsivõime tugevdamise programmi 
projektile „Otepää keskväljaku arenda-
mine ja sidumine ehitatava turismiinf-
rastruktuuriga” rahuldati EAS juhatuse 
poolt 26.01.2005. aastal mahus 7 569 636 
krooni, millest toetus moodustas 6 055 708 
krooni ja omafinatseering 1 513 928 krooni. 
Projekti planeeritavaks kestvuseks planee-
riti 01.03.2005.a. kuni 30.11.2005.a. 

14.11.2005.a. esitas Otepää vallavalitsus 
taotluse projekti lõpptähtaja pikendami-
seks, kuna objektide projekteerimine võttis 
planeeritust kauem aega ja riigihanke tu-
lemusena selgunud ehitustööde hind ku-
junes planeeritust kallimaks. EAS juhatus 
rahuldas taotluse (haldusotsus 01.12.2005 
nr 1-19.6/14726), määrates projekti lõpp-
tähtajaks 15.11.2007.a. ning otsustades ka 
uued projekti vahearuannete ja lõpparu-
annete tähtajad. 
    Tänaseks on Otepää vallavalitsus esi-
tanud kokku 6 aruannet, neist 3 on kin-
nitatud. Aruannete järgselt on EAS heaks 
kiitnud kulusid mahus 585 896,65 krooni, 
millest Otepää vallale on tehtud väljamak-
seid kokku 468 717,25 krooni. Esimese 
kolme vahearuande menetlusajad on 
järgmised: I vahearuanne 11 tööpäeva, II 
vahearuanne 4 tööpäeva, III vahearuanne 
14 tööpäeva.   
   Menetlusaegade sisse ei ole arvestatud 
vahearuandes sisalduvate puuduste kõr-
valdamiseks kulunud tööpäevi. 
   01.12.2005.a. koostatud haldusotsusele 
tuginedes on projekti vahe- ja lõpparuan-
nete tähtajad järgmised (väljavõte haldus-
otsusest):
1.6. toetuse saaja kohustub EAS juhatuse 
sätestatud korras esitama toetuskasuta-
mise kohta tegevus- ja finantsaruandeid 
hiljemalt: 
I vahearuanne esitatakse hiljemalt 15. au-
gust 2005 (kulud ja tegevused perioodil 
01.03.205-31.07.2005);
II vahearuanne esitatakse hiljemalt 15. sep-
tember 2005 (kulud ja tegevused perioodil 
01.08.2005-31.08.2005);
III vahearuanne esitatakse hiljemalt 15. no-
vember 2005 (kulud ja tegevused perioodil 
01.09.2005—31.10.2005);
IV vahearuanne esitatakse hiljemalt 01. 
märts 2006 (kulud ja tegevused perioodil 
01.11.2005-15.02.2006);
V vahearuanne esitatakse hiljemalt 01. 
juuni 2006 (kulud ja tegevused perioodil 
16.02.2006-15.05.2006);
VI vahearuanne esitatakse hiljemalt 01. 
september 2006 (kulud ja tegevused peri-
oodil 16.05.2006-15.08.2006);
VII vahearuanne esitatakse hiljemalt 
01.märts 2007 (kulud ja tegevused peri-
oodil 16.08.2006-15.02.2007);
VIII vahearuanne esitatakse hiljemalt 01. 
juuli 2007 (kulud ja tegevused perioodil 
16.02.2007-15.05.2007).
   1.7. Toetuse saaja kohustub esitama 
toetuse kasutamise kohta lõpparuande 
hiljemalt 15. detsember 2007 (kulud ja te-
gevused perioodil 16.05.2007-15.11.2007) 
ja projekti elluviimise järgse aruande hilje-
malt 15. detsember 2008 EAS juhatuse 
poolt sätestatud korras.
   Projekti IV vahearuanne esitati EASile 

30. märtsil 2006 esmaseks ülevaatamiseks 
ning ilma taotleja esindusõigusliku isiku 
allkirjadeta. Vahearuande ülevaatamisel 
selgus, et see sisaldab puudusi ning Otepää 
vallale (sh vallavanem J. Raidalile) saadeti 
vastavasisuline teade 11. aprillil.  
   Vahearuande parandused esitati 27. ap-
rillil 2006. aastal (allkirjastatud Otepää val-
lavanema kt Aare Matti poolt), kuid siinko-
hal jäi aruande menetlemine pooleli, kuna 
selgusid erinevad projekti eesmärgipärast 
elluviimist kahjustavad asjaolud (R-kioski-
ga sõlmitud leping operaatorteenuste pak-
kumiseks külastuskeskuse ruumides, mis 
ei sobinud projekti eesmärkidega, hoone 
otstarve muutmine, mis samuti ei olnud 
kooskõlas projekti eesmärkidega ning rii-
gihanke lepingu lõpetamine enne kõikide 
tööde teostamist). 
    Kuna eelpoolnimetatud probleemidest ei 
informeeritud EASi õigeaegselt, siis kohtu-
des pidevalt erinevate valla esindajatega sai 
selgitatud, et EAS ei saa projekti aruandeid 
enne menetleda, kui oleme saanud koopiad 
kõigist projekti puudutavatest materjali-
dest. Tänaseks on enamus materjalidest 
esitatud ning projekti elluviimise aruand-
luse menetlemine jätkub. 
   Projekti V ja VI aruanne esitati EASile 21. 
septembril 2006. a. (aruannete tähtajad olid 
vastavalt 01. juuni 2006 ja 01. september 
2006. a.) ning nende aruannete menetle-
mine hetkel käib. Enne aruannete menet-
lemist selgitati Otepää vallavalitsusele, et 
see võib võtta kauem aega kui varasemate 
aruannete puhul, kuna uurida tuleb mit-
meid vahepeal selgunud asjaolusid (hanke 
lõpetamine, hoone kasutusotstarve, projek-
ti muudatused) ning samuti tuleb koostada 
ja esitada projekti eelarve muutmise taotlus 
seoses projekti olulise kallinemisega. 
   Tänase seisuga on viimased kolm aru-
annet EASis läbi vaadatud, kuid enne aru-
annete kinnitamist on vajalik kõrvaldada 
aruannetes sisalduvad puudused, taotleda 
projekti eelarve muudatus, viia läbi koha-
pealne dokumentide kontroll Otepää valla-
valitsuses ning hinnata projekti saavutatud 
tulemusi esialgselt esitatud taotlusega. 

2.Kas EAS-i nõudel maksti projektiju-
hile eelmisel aastal kogu töötasu välja, 
kuigi projekt polnud valmis? Miks nii? 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdami-
se programmi määruse kohaselt on projekti 
elluviimiseks lubatud projekti eelarvesse 
planeerida halduskulud, millest võib katta 
taotleja kommunaal-, side-, transpordikulu, 
bürootarbed ja projektijuhtimisega seotud 
töötasud). 
    Projekti elluviimiseks loodi Otepää val-
la poolt projektimeeskond, kuhu kuulusid 
projektijuht, projektijuhi abi, tehniline 
sekretär, raamatupidaja, administraator 
ja ehitusekspert ning eelarvesse planee-
riti vastavalt projekti esialgsele kestvusele 
meeskonnaliikmete üheksa kuu töötasud. 
Projekti juhtimise töötasud maksis Otepää 
vald välja tuginedes projekti esialgsele aja-
graafikule.
    Projekti elluviimise käigus selgus, et 
projekti ei ole võimalik ellu viia algselt 
planeeritud üheksa kuuga, kuna objektide 
projekteerimine võttis planeeritust kauem 
aega ja riigihanke tulemusena selgunud 
ehitustööde hind oli kavandatust tundu-
valt kallim. 
   Projekti kestvust pikendati kahe aasta 
võrra, 2007. aasta novembrini, kuid pro-
jekti juhtimiseks planeeritud vahendid olid 
selleks hetkeks suuremas osas kasutatud. 
Projekti pikendamisega lasub nüüd toetuse 
saajal kohustus projekt ellu viia ja juhtida 
omafinantseerimise arvelt. 
   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei ole 
esitanud nõudmisi töötasude väljamaks-
mise osas. Projekti toetus makstakse välja 
pärast toetuse saaja tehtud kulutusi ning 
nende kulutuste heaks kiitmist. Toetuse 

väljamaksmiseks esitab toetuse saaja vas-
tavasisulise taotluse ja toetuse saaja allkir-
jaõigusliku isiku poolt kinnitatud raama-
tupidamise algdokumendid ning maksete 
toimumist tõendavad dokumendid. 
   Kuna Otepää vald oli projekti juhtimisega 
seotud kulud välja maksnud ning esitanud 
EASile korrektsed dokumendid, kiitis EAS 
esitatud aruanded heaks ning toetus tehtud 
kuludelt maksti toetuse saajale välja.

3.Miks külastuskeskuse hoone ei või 
olla bussiooteruum? Miks väljuvad 
bussid ei võiks seista hoone ees?

Piirkondade konkurentsivõime tugevda-
mise programmi raames ei ole bussijaa-
made ja bussiooteruumide rahastamine 
abikõlbulik tegevus ning sellist otstarvet 
Otepää vald esitatud projektitaotluse 
kohaselt külastuskeskuse hoones ette ei 
näinud.  
    Otepää vald esitas Piirkondade konku-
rentsivõime tugevdamise programmile 
projekti “Otepää keskväljaku arendamine 
ja sidumine ehitatava turismiinfrastruktuu-
riga” 19. oktoobril 2004. aastal. 
   Kuna esitatud projekt sisaldas olulisi puu-
dusi, mis ei võimaldanud EAS-il projekti ko-
heselt menetlusse võtta (vead eelarves, vaja-
like kooskõlastuste puudumine ehituslikul 
projektdokumentatsioonis, sisulised küsi-
mused jms), saatsime 22.11.2004.a. Otepää 
vallale teate nimetatud puuduste kohta 
ning andsime Otepää vallale projektitaotlu-
ses sisalduvate puuduste kõrvaldadamiseks 
aega hiljemalt 3. detsembrini 2004.aastal. 
   Nimetatud teates taotluses esinevate puu-
duste kohta palusime vastata muuhulgas ka 
järgmisele küsimusele (väljavõte 22.11.2004 
saadetud kirjast Otepää vallale):
 • palume esitada täiendav selgitus, kus 
hakkab pärast Otepää keskväljaku raja-
mist paiknema Otepää bussijaam.
   Otepää vald esitas nimetatud järelpärimi-
sele 03.12.2004.a. järgmise selgituse Otepää 
bussijaama paiknemise kohta:
   Otepääl bussijaama ei eksisteeri. Projekti 
käigus lammutatav varikatus kaotas oma 
funktsiooni mitu aastakümmet tagasi. 
Bussijaama kui funktsionaalset infrastruk-
tuuri objekti ei ole plaanis nii väikesel 
vallal kui Otepää rajada. Arvestades as-
jaolu, et Otepää linnas peatuvad bussid 
müüvad pileteid vaid bussist, ei ole ette 
nähtud Otepääle piletite müügiks kioskit. 
Arvestatakse vaid läbivate busside peatus-
koha vajadusega (kuni 3 kohta). Logistiliselt 
parimaks kohaks on linna sisenevate maan-
teede ristmik, mis asub külastuskeskuse va-
hetus läheduses. Ette on nähtud peatusko-
had (joonisel tähistatud). 
   EASile esitatud jooniste kohaselt märgiti 
busside peatumiskohaks külastuskeskuse 
kõrval asuv parkla, kuhu ka praegu on bus-
sid suunatud peatuma. 
   Külastuskeskus kannab vastavalt pro-
jektile eelkõige piirkonda külastavate tu-
ristide teeninduse funktsiooni, pakkudes 
külastajale turismiinfo teenust, pesemis- ja 
hügieenivõimalusi, pakihoidmis- ja puhka-
misteenust. Busside suunamine külastus-
keskuse esisele kitsale alale takistab hoone 
eesmärgipärast toimimist.   
   Samas peame igati sobivaks busside 
parkimist külastuskeskuse kõrvale, kuna 
transpordivõimaluste olemasolu vahetus 
läheduses täiendab külastuskeskuse ees-
märkide täitmist.

4.Mis edasi saab?

Otepää vald peab tagama projekti korrekt-
se, eesmärgipärase ja õigeaegse elluviimise 
vastavalt esitatud projektitaotlusele ning 
kõik projektiga seotud muudatused tuleb 
EASiga kooskõlastada. 
   Toetuse väljamaksete tegemise eelduseks 
on projekti saavutatud tulemuste vastavus 
esialgselt esitatud taotlusega, projekti eelar-
ve muudatuse taotlemine seoses projekti 
kallinemisega ning tegevus- ja finantsa-
ruannetes sisalduvate puuduste kõrval-
damine.

Küsis ARVO SAAL

EAS külastuskeskusest

Otepää saab 16. detsembril talvepealin-
naks. Seal on tavaks saanud võistlused 
talialadel. Üha sagedamini hakkavad toi-
muma üritused ka suvel.
    Tehvandi spordikeskuse juhataja Alar 
Arukuuse arvates on Otepääl välja ehi-
tatud infrastruktuur ja Tehvandi spordi-
keskuses loodud tingimused mitmesu-
guste aladega tegelemiseks. Maailma-
kaardile jõuti FISi maailmakarikavõistlus-
te Otepää etapi, Suverulli ja Tartu mara-
toniga.
    Taotlema hakati Euroopa meistrivõist-
lusi mootorkelgukrossis – 27. veebruaril 
need juba toimuvadki. Tuleval aastal kor-
raldatakse rahvusvahelise tervisespordi 
olümpiaadi üks etapp. 2008. aastaks on 
kavandatud maastikuvibu laskmise maail-
mameistrivõistluste üks etapp. Valmistu-
takse suvisteks laskesuusatamise maail-
mameistrivõistlusteks.

Valgamaalane

Otepää nimi müüb 
maailmas

O  T  E  P  Ä  Ä

Tartu ringkonnakohus jättis muutmata Tartu 
halduskohtu 14. juuli 2006 otsuse, millega 
ei rahuldatud endise Otepää vallavanema 
Jaanus Raidali kaebust vallavolikogu otsuse 
„Umbusalduse avaldamine vallavanemale“ 
tühistamiseks. Otepää vallavolikogu 13. 
aprilli 2006 otsusega avaldati Raidalile umb-
usaldust ja vabastati ta vallavanema ametist.  
   Ringkonnakohus nõustus halduskohtu 
põhjendustega. Kohus on seisukohal, et 
volikogu ei rikkunud umbusalduse avalda-
mise menetlusel menetluskorda. Volikogu 
istungist võttis 13. aprillil osa 19 volikogu 
liiget ning umbusalduse avaldamise poolt 
hääletas neist enamik. 30. märtsi volikogu 
istungil allkirjastas umbusalduse avaldamise 
avalduse 12 volikogu liiget. Ka Raidal ise 
viibis 13. aprillil volikogu istungil ning talle 
anti sõna omapoolseteks selgitusteks. 
   Ringkonnakohus ei nõustunud Raidali ja 
tema esindaja apellatsioonkaebuses esitatud 
seisukohaga, et umbusalduse avaldamisel 
on rikutud kohaliku omavalitsuse korralduse 
seadust, mis ei võimalda samale isikule 
kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada 
uut umbusalduse avaldamist. Raidalile esi-
tati umbusaldusavaldus 16. veebruari 2006 
istungil, kuid sama umbusaldus võeti tagasi 
22. veebruaril 2006 toimunud istungil. Seega 
oli 30. märtsil võimalik esitada Raidalile uus 
umbusalduse avaldus.
   Samuti ei nõustu ringkonnakohus Raidali 
väitega, mille kohaselt ei olnud volikogul 
võimalik umbusalduse otsust vastu võtta, 
kuna Raidal viibis alates 12. aprillist ajutisel 
töövõimetuslehel. Ise istungil viibinud Raidal 
töövõimetuslehel viibimist volikogule ei 
avaldanud. 
   Ringkonnakohtu otsust saab vaidlustada 
30 päeva jooksul.

Tartu kohtute pressiesindaja KRISTA TAMM

Ringkonnakohus jättis jõusse 
umbusaldusavalduse Jaanus 
Raidalile

MONICA HANKOV
Ettevõtluse Arendamise Siht-

asutuse vanemkonsultant 

12. detsembril kell 16 toimub 
Otepää noortekeskuses 
noorsootöö ümarlaud. 
Arutatakse noorsootööga 
seonduvat ja alustatakse noor-
sootöö arengukava koosta-
mist. 
    Huvi ja tahtmise korral sellel 
teemal kaasa rääkida, on Teid
osalus teretulnud.

Otepää vallavalitsus

Eesti raudtee juhtkond sõitis jõuluvana 
ja päkapikkude jõulurongiga raudtee-
jaamadesse lastega vestlema ja komme 
jagama. Pühapäeva hommikul hakati Tal-
linnast tulema, õhtupoolikuks jõuti San-
gaste ja Valga jaama.
   Sangastes oli palju rongi ootajaid, Val-
gas aga erakordselt palju.

Valgamaalane

Eesti Raudtee jõulurong
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Otepää vallavolikogu novembrikuu 
istungil oli päevakorras volikogule 
uue esimehe, aseesimehe ja turismi-
ning spordikomisjonide esimeeste ja 
aseesimeeste valimine ning liikmete 
kinnitamine.
   Otepää volikogu senine esimees 
Ants Manglus oli esitanud avalduse 
peatada kolmeks kuuks oma volitus-
ed volikogu liikmena. Tema asemel 
kuulub nüüd volikokku Külli Uibo.
   Seekord paraku uut esimeest vo-
likogule ei valitud, sest Andres Arike 
Reformierakonnast tegi ettepaneku 
kõik valimistega seotud päevakor-
rapunktid ära jätta. 
   Hiljem põhjendasid Arike ja Aivar 
Nigol seda vajadusega otsida komp-
romisse. Seega juhib edaspidigi 
aseesimehena volikogu tööd Miia 
Pallase. 
   Volikogu kuulas vallavanem Aivar 
Pärli infot arengukava täitmisest, 
võttis vastu Pühajärve põhikooli ja 

Otepää muusikakooli arengukavad 
ning valla põhimääruse, kiitis heaks 
valla ja EELK Otepää Maarja kogu-
duse vahelise koostööleppe. 
   Laenu sildfinantseerimise lepin-
gu pikendamise arutamine kujunes 
pikemaks, sest kohal oli EAS-I va-
nemkonsultant Monica Hankov, kes 
koordineerib Otepää külastuskesku-
se ja keskväljaku projekti. 
   Laenuleping SEB Eesti Ühispangaga 
lõpeb 31. detsembril, kuna aga pro-
jekt on pooleli ja raha EAS-ilt pole 
laekunud, sooviski vallavalitsus seda 
lepingut pikendada.
   Monica Hankov selgitas volinike-
le tekkinud probleeme põhjalikult 
(tema veelgi põhjalikumat selgitust 
saab lugeda kõrvalleheküljelt) ja 
vastas küsimustele. 
   Selgus, et arusaamatused on seo-
tud nii esitatud aruannete kui ka 
projektitaotluse ja muutustega valla 
hilisemas tegevuses. 

Projekti järgi sooviti ehitata Otepääle 
külastuskeskust, et turistidel oleks 
siin hea olla. 
   Tänavu aga selgus EAS-ile, et 
Otepää vallavolikogu on andnud 
R-Kioskile õigusi, mis EAS-ile ei 
sobinud. (Otepää vallavolikogu ot-
sustas 19. mail 2005 sõlmida Otepää 
Külastuskeskuse ruumide üürilepin-
gu R-Kiosk Eesti ASiga kehtivusega 
5 aastat. Vara kasutusotstarbeks on 
bussi ootavate kodanike teeninda-
mine.). Viimatimainitu ongi vastuo-
lus projektiga. 
   Pikema arutelu ja vastuoluliste 
küsimuste-vastuste järel otsustati 
pikendada laenulepingut.
   Järgmise istungi peab volikogu 19. 
detsembril, et arutada 2007. aasta 
eelarvet ja tänavust lisaeelarvet.

ARVO SAAL

Volikogu ei valinud uut juhti

Kodanikupäeva puhul tunnistati Eestimaa 
aasta kodanikuks Andrus Veerpalu. 
Kodaniku aumärk omistati samal päeval 
17 inimesele Eestimaa eri paikadest, teiste 
seas sai märgi Otepää vallas Kagu-Eestis 
tegutseva MTÜ Partnerluse juhatuse liige 
ja ekspert Ivika Nõgel.
   Paul-Eerik Rummo rõhutas aasta kodani-
ku tiitlit välja andes, et Veerpalu on olnud 
eeskujuks nii sportlike saavutuste kui ka 
eeskujuliku pereisana ja vastab seega 
suurepäraselt 2006. aasta kodanikupäeva 
tunnuslausele: „Heast pereisast algab 
riik”. Kuna suusataja ise viibis parasjagu 
treeninglaagris Põhja Rootsis olid Eesti 
Draamateatrisse tiitlit vastu võtma saabu-
nud Veerpalu vanemad. Südamliku kõne 
pidas Andruse ema.
   Ivika Nõgel sai kodaniku aumärgi 
Stenbocki majas peaminister Andrus 
Ansipilt. Vastuvõtul Stenbocki majas jagab 
peaminister tunnustust kodanikukohuse 
silmapaistvalt hea täitmise eest Eesti koda-
nikele iga aasta 26. novembril. 
   Tunnustuse pälvinud kodanikele 
korraldas peaminister Stenbocki majas 
ekskursiooni. Ivika Nõgelile pakuti või-
malust istuda peaministri toolile. Kuigi 
Ansipi meelest on see tool ebamugav, siis 
Nõgel on veendunud, et see esimese Eesti 
vabariigi aegadest pärit nahkne mööbliese 
on istumiseks mugav.

EGON VALDARU

Kummaline oli lugeda pr Tederi saadetud kirja ajalehele, 
milles ta nõuab Aivar Nigolilt seletusi Otepää vallavalit-
suse tegevuse kohta.
   Meeldetuletuseks – mina, Aivar Nigol ei tööta Otepää 
vallavalitsuses alates 2005. a. novembrist. Samuti ei kuulu 
ma volikogu juhtorganitesse, komisjonidesse ega ka ühegi 
vallaga seotud äriühingu ja sihtasutuse nõukogusse.
On aga loomulik, et vallavolikogu liikmena ja endise val-
lavanemana tunnen muret Otepää käekäigu vastu. 

Vallavolinikul on vastustus

Igal volikogu liikmel on kohustused oma valijate ja Otepää 
valla ees. Volinikud on vallavolikokku valitud selleks, et 
tagada piirkonna elanikkonnale järjest parem sotsiaalne 
ja majanduslik heaolu ning turvaline elukeskkond. Selle 
nimel peaksid pingutama kõik erakondade esindajad. 
Kahjuks oleme pärast viimaseid valimisi pidanud kogema 
vastupidist. 
   Võimulolev erakond peab võtma ka vastutuse, kuid 
Rahvaliidu fraktsioon ei osanud valitsemise vastutusega 
midagi peale hakata. Lihtsamalt öeldes: ei oldud valitsemi-
seks valmis, puudus programm, tegevuskava ja nägemus 
valitsuskoorma vedamiseks. Kõik see päädis sisemiste 
vastuoludega ning umbusalduse esitamisega enda poolt 
ametisse pandud vallavanemale.
   Tänane vallavanem Aivar Pärli on sisuliselt erakonda-
de vaheline kompromisskandidaat, kes ei esinda ühte-
gi erakonda. Seda enam on oluline, mis saab toimuma 
vallavolikogus, kust peaksid tulema poliitilised suunised 
valla elu korraldamiseks. Kahjuks on Otepää volikogus 
praegu väga segane olukord – erakondade vahel valitseb 
patiseis, kus ükski lahendus ei ole taganud väga head 
võimu teostamist. Viimaste sündmuste valguses on seis 
muutunud veelgi segasemaks, kuna rahvaliitlasest valla-
volikogu esimees istub türmis ning volikogu on jäänud 
ilma oma esimehest. 

Suhtlemine valijatega on oluline 
Kas sellises olukorras peaks volinik jääma kõrvaltvaata-
jaks!? Leian, et mitte. Meil, volinikel, on kohustus leida 
olukorrast väljapääs ning suunata Otepää areng taas õige-
tesse rööbastesse. Veel enam minul, kes ma olen 15 aastat 
andnud endast parima Otepää arendamisel. Minu soov on, 
et valla kiire ning tasakaalustatud areng jätkuks.
   Artikliga, mis ilmus 26.oktoobri Otepää Teatajas, viitasin 
eelmise vallavalitsuse möödalaskmistele juhtimises ning 
arendustegevuses. Avaldasin arvamust, et arendustegevu-
sega on olukord halb, kuid mitte veel lootusetu. Väljapääs 
võiks peituda vallavolikogu ja -valitsuse poolsete selgete 
eesmärkide püstitamises ning meeskonnatöös.
   Vallavalitsuse kohtumised rahvaga on vajalikud, et anda 
ülevaade tegemistest ning saada tagasisidet. Samas ei ole 

vallavalitsuse korraldatud rahvakohtumised volini-
kele ainukeseks võimaluseks oma valijatega suhtle-
miseks. 
   Otepää on väike koht, kus inimesed tunnevad üksteist 
ning toimib pidev kommunikatsioon. Igal inimesel on 
võimalus kasvõi tänaval volinikul nööbist kinni võt-
ta ja temalt küsida ühe või teise teda huvitava teema 
kohta. Vallavanemana töötades korraldasin sarnaseid 
kohtumisi ning olin alati ka peavastajaks. Minu arva-
tes peaksid vallavalitsuse kohtumistel eelkõige sõna 
saama need, kes täna tegelevad valla elu igapäevase 
korraldamisega: vallavanem, vallavalitsuse liikmed, 
vallavolikogu esimees ja vajadusel komisjonide esime-
hed. Olen viimasel aastal seotud tööde ja tegemistega 
väljaspool Otepääd. Töö tõttu ei ole mul alati võimalust 
sarnastel kohtumistel osalemiseks. 

Vallavalitsus on raskustes keskväljaku projekti
teostamisega 
Pr. Teder soovib Otepää Teataja vahendusel minult infot 
Otepää keskosa arendamise projekti kohta. Tõepoolest, 
nii selle kui ka Pühajärve ranna ja pargi arendamise 
projektid said rahastuse minu valitsemisperioodil. 
   Projekti idee oli kujundada endisest bussijaama plat-
sist linna esindusväljak, ehitada külastuskeskus (turis-
miinfokeskus, bussijaam, cargo-buss, ajakirjanduslevi, 
tualetid ja pesemisvõimalused), arendada turuplatsi 
ning ühendada need objektid promenaadiga. Projektiga 
alustasime 2005. a. sügisel ning selle rakendamine oli 
kavandatud etapiviisiliselt. Esimeses etapis pidid val-
mima külastuskeskus ja linna keskväljak ning teises 
turuplats ja objekte ühendav promenaad. 
   Ülevaate projekti hetkeseisust saime viimasel val-
lavolikogu istungil, kus osales ka EAS-i vastutav pro-
grammijuht Monica Hankov. Kahjuks pidime tõdema, 
et projekti rakendamine vallavalitsuse poolt on läinud 
üle kivide ja kändude. Hankovi sõnul on alates eelmise 
aasta novembrist olnud väga raske vallavalitsusega su-
helda, rääkimata segadusest ehitamisel ning aruannete 
esitamisel. 
   Kevadel, kui ehitus oleks pidanud jätkuma, selgus 
tõsiasi, et vahepeal oli vallavanem Raidal ehituslepingu 
lõpetanud. Ehitaja jaoks oli justkui objekt lõpetatud, 
kuigi kõik oli pooleli.
   Tänaseks on suudetud ehitusega jätkata ning järg-
misel aastal on vallavalitsusel plaan projekt lõpetada. 
Loodan, et vallavalitsus on suuteline selle ülesandega 
toime tulema. Samuti usun, et lahenevad EAS-iga 
tekkinud erimeelsused busside parkimise korralda-
miseks külastuskeskuse ees ning inimesed saavad 
oodata bussi hoone sees nii, nagu see oli algselt ka-
vandatud.
   Kokkuvõttes sõltub vallavalitsuse tegevusest nii 
Otepää kesklinnaosa kui ka teiste objektide arenda-
mine. Minu, kui vallavolikogu liikme süüdistamine 
antud kontekstis ei ole kindlasti asjakohane ning kan-
nab üksnes poliitilist eesmärki.

AIVAR NIGOL, 
Otepää vallavolikogu liige, Reformierakond

Pr. Tederi kirjast 
ja keskväljakust

O t e p ä ä  v a l d

Barbara Brett  19. november

Otepääl kuulutati 
välja jõulurahu
Pühapäeval, 1. advendil tervitasid Otepää 
keskväljakul vallarahvast kirikuõpetaja 
Jüri Stepanov ja vallavanem Aivar Pärli, 
jõululauludega esinesid Otepää puhkpilli-
orkester ja kirikukoor. 
   Jüri Stepanov tuletas meelde, et 
Otepääl on jõulurahu kuulutatud juba 
783 aastat. „Selleks, et valgustada hetkel 
väljas valitsevat pimedust, on vaja hin-
gevalgust,” lausus kirikuõpetaja. “Soovin 
kõigile armastust, soojust, südamlikkust, 
õnnistatud rahu ja saabuvat jõuluaega.”
   Vallavanem Pärli soovitas oma sõna-
võtus, et inimesed leiaksid rohkem aega 
lähedastele ning oskaksid töö kõrval ka 
puhata. Pöördudes laste poole, kinnitas 
vallavanem, et päkapikud on juba liikvel 
ning soovitas sussid ja sokid akendele 
panna. 
   Oma silmaga nägid otepäälased 
jõuluvana. Märjal ja pimedal detsemb-
riõhtul hüples too vihmavarjuga kepslev 
ekstravagantne tegelane rahva seas ja 
ärgitas neid tantsule ja laulule. Jõuluvana 
lubas, et tema nõiub vihma lumeks ning 
kinnitas oma kõnes, et Otepääl on sel 
aastal tubli vallavanem ning väga kaunis 
jõulukuusk. 
   Keskväljakul süttis tuledesse uhkeldav 
kuusk ning välja kuulutati jõulurahu.

EGON VALDARU

Kodanikupäev on pühendatud Eesti 
kodanikule, tema õigustele ja kohus-
tustele. Eesmärgiks on teadvustada 
kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta ko-
danikuuhkust. See aitab ühes Iseseis-
vuspäeva ja Võidupühaga kaasa isa-
maalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti 
elanikkonna hulgas.  

www.kodanik.ee

Otepää Vallavalitsus võtab tööle 

MUNITSIPAALPOLITSEINIKU.

Munitsipaalpolitseiniku põhiülesanne 
on osaleda vastavalt kohaliku omavalit-
suse korralduse seadusele avaliku kor-
ra tagamisel ja teostada vallavolikogu 
poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise 
üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse 
määratud tööpiirkonnas. Selle tegevu-
sega kaasneb ka vallavalitsuse menet-
leda olevate väärtegude menetlemine.  

Nõudmised kandidaadile:
- vähemalt keskharidus
- lisaks eesti keele oskusele tuleb 
kasuks ka ühe võõrkeele valdamine
- kriminaalkorras karistamata
- haldusmenetluse, väärteomenetluse 
ja halduskohtumenetluse tundmine  

Pakume huvitavat väljakutset meeldi-
vas meeskonnas ja palka alates 8500.- 
krooni kuus.
Tööle asumise aeg:  niipea kui võimalik 

CV ja sooviavaldus saata hiljemalt 
22.12.2006.a aadressil: Otepää Valla-
valitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää, 
Valgamaa või e-posti aadressil: 
vald@otepaa.ee. Info tel: 76 64 800

Kodanikupäeva autasustatud 
Kagu-Eestist. Karin Laine (vasa-
kul) Rõugest, Ivika Nõgel Ote-
päält ja Mati Kirotar Räpinast.
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Otepää kultuurikeskuses toimus 1. 
detsembril puuetega inimeste päev. 
Osavõtjaid oli üle 100.
   Sõna võtsid vallavanem Aivar Pärli, 
volikogu aseesimees Miia Pallase, Eesti 
eriolümpia juht laive Poska, Valgamaa 
Puuetega Inimeste Koja juhatuse 
esimees Johannes Metsar ja Otepää 
Invaühingu esimees Eino Saar.
   Meelelahutusliku osa sisustasid Kanepi 
valla lauljad ja tantsijad. Tantsuks män-
gisid Eino Tartes Ja Heldur Uibo.
   Täname kõiki esinejaid ja osalejaid! 
Meeldivate kohtumisteni!

MARIKA EIN

Otepäälased tähista-
sid puuetega inimes-
te päeva

Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-
Võru regioon korraldab metsandusalase 
õppepäeva maaomanikele neljapäeval, 14. 
detsembril. Kavas on õppereis Karula rah-
vusparki, kus tutvutakse sealsete metsade 
majandamise kogemustega. Tutvustatakse 
rahvusparki, külastatakse raielanke, kus on 
näha erinevad metsaraie viisid ning toimub 
arutelu teemal “Metsade majandamine 
kaitsealal”.
   Õppereisi juhib Mats Meriste. Osalevad 
LKK Põlva-Valga-Võru regiooni metsaspet-
sialistid Urmas Mets ja Raivo Rüütli ning 
liigikaitse spetsialist Priit Voolaid.
   Buss väljub 14. detsembril kell 10 LKK 
Põlva-Valga-Võru regiooni Otepää kontori 
parklast aadressil Kolga tee 28, Otepää 
(endine metskonna hoone). Tagasi Otepääle 
jõutakse orienteeruvalt kell 17.
  Oma osavõtusoovist palume teatada 
teisipäevaks, 12. detsembriks telefonil 7655 
876 või e-posti aadressil Margit.Turb@lk.ee.

Otepää valla elanikud 
pälvisid kodanike-
päeval tunnustust
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10 aastat tagasi (1996) Linnapea Aivar Nigoli kutsel olid linnavalit-
suses Otepää jõulumaa teemadel nõu pidamas 15 kutsutut, kellest 
moodustati 7 toimkonda. Jõulukuu alguseks sooviti nähtavat tule-
must ME Arborilt (juh. Heli Noorsalu) linna kaunistamisel. 20. novem-
bri nõupidamisel näitasid koostöövalmidust spordijuhid ja ettevõtjad. 
   Alar Arukuusk pakkus Otepääle jõulukuist kolmevõistlust. Väike-
Munamäe suusakeskuse boss Aare Tamme oli nõus toetama ja 
aitama kõiges, milles rahakitsikuses linnal on vajaka jäänud. “Suurt 
kuuske? Palun, tulge ja valige!” ütles ta ME Arbor esindajale. “Heli-
võimendust? Miks mitte! Võimendame nii, et kostab linnast Väike-
Munamäele ja vastupidi!” lubas ta murelikule kultuuriprogrammi 
juhile Valdur Sepale. 
   Hobusõite lubas organiseerida Hele poodide omanik Lembit Krin-
dal, lumesahkuritel kihutamist Aare Tamme ja üldkoordinaatori osa 
enda kanda võtta Night Clubi omanik Raivo Kalda. (OT, nr.15,1996)
   Teadaolevalt jäi see viimaseks katseks Otepääl jõulumaad korral-
dada.
15. detsembril 1996, Otepää jõulumaa ja päkapikukontori avamise 
päeval oli Otepääl Prantsusmaa Suursaatkonna esimene sekretär 
Jean Francois Charpekter. Koos linnajuhtide Aivar Nigoli ja Jaak Uud-
mäega käis külaline Otepää kirikus, tutvus meie kultuuri-ajalooliste 
objektidega ja oli linnavalitsuses vastuvõtul.

Möödunud laupäeval peeti Otepää kultuu-
rikeskuses kontsert tähistamaks Soome va-
bariigi aastapäeva (6. detsember). Esinesid 
Vihti naiskoor, naiskoor “Lepalind,” sega-
koor EVEKO ja Otepää noorte rahvamuu-
sikakollektiiv Otepää Karupojad. 
   Vihti koor laskis kõlada põhjanaabrite 
iseseisvuse teemalistel lauludel. Soomlaste 
koori juht esines soolopaladega ja saalis kõ-
las klassikaline laul. Sõpruse teemal laulis 
“Lepalind”, sõprusele pühendatud olid 
ka Merle Soonbergi akordionist saadetud 
Otepää karupoegade ringmängud-tantsud. 
Segakoor EVEKO esitas populaarseid lu-
gusid Valgre loomingust ja Sibeliuse jõu-
lulaulu. 
   Anne Lempinen meenutas oma esma-
kordset külaskäiku Eestisse 17 aastat tagasi 
Kuigatsisse: „Mõistsin peaaegu kõike, mida 
võõrustajad rääkisid ja arvasin, et eesti keel 
on väga kerge. Hiljem kuulsin, et eestlased 
proovisid hoopis soome keeles rääkida.” 
   Lempinen ütles, et Soome riik on saamas 
89aastaseks. “Põhjanaabrite kodudes on sel 
päeval pidulikum söömaaeg, juuakse va-
huveini ja aknale süüdatakse 2 küünalt.” 
Sarnaselt eestlastega istuvad ka põhjanaab-
rid iseseisvuspäeva õhtul teleri ääres ja jäl-
givad presidendi vastuvõttu. 
   Lempinen selgitas, et soomlased on väga 
perekesksed, täiskasvanud lapsed hoolit-
sevad vanemate eest. Tähtsündmusteks 
on leeripidu, gümnaasiumi lõpetamine ja 
pulmapidu. Pulmadeks valmistutakse väga 
tõsiselt ja näiteks kirik reserveeritakse juba 
aastapäevad varem. Siiski olevat ka Soomes 
väga palju abielulahutusi. 
   Kõrvutades jõulutraditsiooni tõi Lempinen 
välja, et soomlased ei söö verivorsti-käkki. 
Veel rääkis ta, et Soomes hakatakse head 

uut aastat soovima üsna varakult. “Juba 
eelmisel nädalal sooviti mulle head uut 
aastat,” lisas nüüdseks ilusat eesti keelt 
rääkiv soomlanna. 
   Aare Matt, Otepää valla esindajana tun-
nustas soomlasi: „Olete andnud meile ma-
teriaalset abi, kuid veel suurem toetus on 
olnud teie mõtetest ja nõuannetest. Kuna 
Soome ajalugu on olnud meist erinev, ole-
me saanud teie positiivsetest kogemustest 
palju õppida.” Ta kinkis Vihti delegatsiooni-
le lilled ja Otepää vapiga vimpli. 
   Veel ulatati lilled vanahärra Valve 
Valolahtile, kelle kohtumisest 80-te aastate 
lõpus juhuslikult ühe Otepää mehega ole-

 Sõprade kontsert Otepää kultuuri-
keskuses

115 aastat tagasi (6.12.1891) sündis Otepää kiriku- ja ühiskon-
nategelane Johannes Oskar Lauri. Suri Stockholmis 5.01.1974.
70 aastat tagasi (23.11.1936) sündis Arula Kuutse talus luule-
taja, prosaist ja kirjanik Mats Traat. Õppis Arula, Vana-Otepää 
ja Nõuni koolides. Tema looming seostub paljuski sõnameistri 
kodukandiga.
35 aastat tagasi (12.12.1971) moodustati Eesti Aiandus-mesin-
dusseltsi Otepää osakond, alates 1993. aastast Otepää Aianduse 
ja Mesinduse Selts.

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et 24. novembril 
toimunud kadrikarnevali ettevalmistusega alustasime juba kaks nä-
dalat varem. Otsustasime lavastada näidendi, korraldada võistlus-
mänge, läbi viia viktoriin ja kindlasti pidi tulema kadridisko.
   Otsustada oli lihtne, aga tegudeni jõuda raske. Määrasime küll 
igaühele ülesanded, aga ikkagi oli alt ärahüppajaid. 
   Näidend jutustas ühest tavalisest koolipäevast tavalises koolis 
tavalises klassis, kus on antud ülesandeks korraldada kooli kadri-
päev. Aga õnnetuseks kannatavad kõik õpilased ideede puuduse 
all. Nii otsustatakse abi paluda “õpetajatelt”. “Õpetajad” aitasid 
hea meelega ja nii said kõik osa võtta kehalise kasvatuse, keemia, 
tantsu- ja laulutunnist. 
   “Suurt vahetundi” sisustasid võistlusmängud ja viktoriin kadri-
kommetest. Aga kõige rohkem meeldis algklassidele disko. Kõik 
tantsisid ja demonstreerisid oma vahvaid kostüüme. Parimateks 
tunnistati lasteaiast Sofia Nämi ja Ekke Kaha, 1. klassist Danel Prans 

ja Hanna-Liis Kiho, 2. klassist Alice Raidmets ja Rivo Truupõld, 3. 
klassist Anu Saaremäe ja Ketryn Õun, 4. klassist Merylin Tihomirova 
ja Kärol Belov.
Pidu läks igati korda, isegi nii hästi, et meie ise nautisime seda 
nagu algklassidki.
   Kommentaarid osavõtjatelt:
Miia Pallase: “Tundsin näidendis tegutsenud direktoris ennast 
ära!”
Eve Koser: “6. klassile oli see esimest korda korraldada ülekoolilist 
üritust. Nad olid väga tublid ja ideedest neil küll puudu ei olnud. 
Tahan tänada klassijuhatajat Leelo Kappi, kes oma klassi väga toetas 
ja abistas.”
Lasteaed: “Lõbus oli ja palju liikumist!”

6. klassi nimel Liis Kangur, Marili Vihmann, Andra Leppik ja Eve Kurvits

Kadripidu Pühajärve koolis

Mart Juur on tõusnud 2006. 
aasta esimeseks teletäheks

Ega seda tavaliselt ei juhtu küll, et üks mees valitakse kaks tele-
saadet järjepanu esimeseks. Nüüd on see juhtunud. 
   Mart Juur oli (TV-2 saates TOP-10) populaarseim Mart mardi-
päeval. Hiljuti valiti samas saates Eesti parimaid naljategijaid.
   Ärapanijad (Mart Juur ja Peeter Oja) said 3 066 häält, teiseks 
jäänud Kreisiraadio kogus 2 402 häält, kolmas oli Aivar Riisalu 2 
137 häälega.   

(Viimane uudis seisis SLÕhtulehes, 1.dets. 2006)

vatki sõprussidemed alguse saanud. Vihti 
sõprusselts omakorda kinkis Otepääle 
Alvar Aalto kujundatud laineid kujutava 
vaasi. „Loodame, et need lained loksuvad 
jätkuvalt rannast randa ja ühendavad kahte 
sõbralikku maad,” soovisid soomlased. 
   Kontsert lõppes Otepää ja Vihti kooride 
ühisesinemisega, kahel korral kõmises 
võimsalt Gustav Ernesaksa laul: „Kõige 
ilusam luule.” 
   “2007. aastal täitub Soome riigil 90 aas-
tat, siis soovime seda ühendkoori kuulata 
Vihtis,” lausus kontserdi lõpetuseks Vihti 
Eesti sõprusseltsi juht Raila Myllyntausta. 

EGON VALDARU

Politsei vastused rahvaga koh-
tumisel esitatud küsimustele

1.Noored joovad, suitsetavad, narkomaania levib. Mida 
teevad koolid ja politsei? 

Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen: 
“Lähiajal saame kokku Otepää Gümnaasiumi juhtkonnaga, et aruta-
da uue ennetusprojekti koostamist. Alaealiste suitsu- ja alkoholi-
probleemiga on politsei koguaeg tegelenud, kuna see on üks politsei 
prioriteetidest. Pidevalt kontrollime alaealiste kogunemiskohti, 
inimestelt saadud infot kasutame alaealistega tegeledes ja ka Otepää 
koolidega on meil hea koostöö.“ 

2.Pargis süstiti, helistasin 110. Küsiti, kes ma olen, kus 
olen jne. Läks palju aega ja poisid olid ammu läinud. Kas 
110 asemel võib helistada otse Otepää politseile? 

Jaanus Kokkonen: “Juhtimiskeskuse töötajad peavad järgima te-
atavaid protseduurireegleid ja see võib tõesti mõne hetke võtta. 
Loomulikult võib helistada otse Otepää politseile, Otepää välijuhi 
telefon on 5246 662. Politseile on võimalik infot edastada ka täiesti 
anonüümselt, selleks on meil vihjetelefon: 7668 123.“

4.Raivo Kalda küsis, kas saaks tavalistel talvistel näda-
lalõppudel (mitte suurürituste ajal) tuua Otepääle politsei 
lisajõude. 1 patrull on selgelt vähe. 

Jaanus Kokkonen: “Tõesti, see on probleem, kuid järgmise aasta 
palgalubadusi arvestades loodan, et siiski ajutine. Praegu katab 
piirkonda lisaks patrullile ka konstaablite patrull. Politsei ressurss 
on kohalikul tasandil jaotatud nii, et on tagatud politsei toimimi-
ne ning elanikkonna teenindamine. Seoses jõulukuuga on välja 
kuulutatud ka aktsioon „Jõulurahu 2006“, mis toob tänavatele lisa-
patrullid. Aktsiooni põhieesmärk on korra ja turvalisuse tagamine 
tänavatel ning liiklusohutuse parandamine.

5.Miks ei karista politsei öösel purjus võõraid? 

„Kui on tegemist korrarikkumisega, sekkub politsei alati, ja siin ei 
ole küll vahet, kas inimene on kohalik või külaline.“

Kilde ajaloost
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Vasakult Raila Myllyntausta, Valve Valolahti, Aare Matt ja Päivi Veikkolainen.
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Otepää    KULTUURIKALENDER

4.-16. detsembril kell 10-17.00 Kultuurikeskuses Päkapikuküla. 
 Info 5911 6091
16. detsembril kell 18.00 Kultuurikeskuses Hingemuusikakontsert. Tasuta
16. detsembril  kell  20.00 Keskväljakul Talvepealinna avaüritus Mr Happyman’i  

ja Otepää noorte solistidega. Vahele räägivad raa-
dio SKY+ ja teemapealinnade esindused. 

                                          Mr. Happyman jätkab kell 22 ööklubis ComeBack.
18. detsembril kell 13.00 Kultuurikeskuses Noortetrupi “Karm Jänes” etendus 

“Karupoeg Puhi ja Nodsu jõulud”.
22. detsembril kell 18.00 Kultuurikeskuses naisansambli RELAMI jõulukont-

sert. Kaasa teevad Nõuni noored solistid ja rahva-
tantsurühm “Vesiroos”.

26. detsembril kell 15.00 Kultuurikeskuses Otepää valla eakate jõulupidu.
27. detsembril kell 20.00 Kultuurikeskuses Otepää valla aastalõpu tähtsünd-

mus. Pidulik vastuvõtt. Aasta parimate tunnusta-
mine, etteasted Otepää Muusikakooli õpilastelt ja 
õpetajatelt, loterii, suupisted, baar. Tantsumuusikat 
ansamblilt Casanova & Aivar Tommingas. Õhtut 
juhib Jaan Willem Sibul. Pääsmed eelmüügis det-
sembri algusest 100 krooni, toimumise päeval 125 
krooni.

Nostalgilist tooni kipub võtma seekordne joonealune üksnes selle 
pärast, et jõulukuu on käes, ent sügis kestab... Pole ju maad ja 
puid katvat lumevaipa, seda hinge ja mõtteid puhastavat talve-
helendust. 
  Õnneks suudavad inimkäed mõnda märki pühade lähenemisest 
ikkagi luua. Üllatusi hoiab varuks mõnigi mõtlev pea ja tegutsev 
käsi.

Jõuluajast jõulumaani

Tihtilugu ei oska me erapooletult vaadata ja hinnata kõige lähemal 
seisvat - olgu see inimene, tema tööd ja tegemised või ka meie armas 
ja omane kodupaik. Tunnistan, et mu endaga oleks juhtunud sama 
lugu, kui ma poleks sattunud kümme aastat tagasi lugema 
näitlejatest perekonna Carmen ja Mikk Mikiveri jõulumuljeid Viinist 
ja sellele järgnenud muljekildu Otepääst.
   “Mina olin oletanud, et Viin on rohkem jõululine, kuid sellega 
seonduv oli võrdlemisi tagasihoidlik,” rääkis Carmen Mikiver. 
“Meelde tuli see, milline üllatus tabas mind kord Otepääl - linnake 
oli kaunistatud nagu muinasjutus!” (“Postimees” EXTRA ,13.01. 
1996).
   Mäletan oma tollast hingeseisundit: väsinud ja räsitud “Otepää 
Teataja” toimetamisest ja paralleelsest tööst “Valgamaalases” – ometi 
sain neist paarist lausest tollal ergutava mõttelaengu. See püsib 
mälus tänaseni, sundides põhjalikumalt enda ümber vaatama, võrd-
lema. Meenutan ja tunnistan, et jõulusest väikelinnast Otepääst ei 
juhtunud ma tollal nägema midagi kaunimat üheski teises paigas. 
Kes kaasa mõtleb,hakkab uskuma, et pole siin liialduse teragi!  
   Väikelinn kõrgel künkal ja tulijaile kaugelt näha. 13-14 aastat 
tagasi leidus siin sära ja tegevust. Egas muidu poleks veel aastaid 
hiljem turismiinfo jagajailt päritud, kas peale sporditegevuse ka 
kultuurivallast midagi lisaks pakutakse. Küsijaiks enamasti need, 
kes kogu perega tulla soovisid, kes saadud elamust ei unustanud 
ja ise tulles oleksid teisigi kaasa toonud. 
   Ent mõne aasta möödudes rauges esimeste tegijate entusiasm, 
esmatähtsaks tõusid teised alad ja suunad. Kümme aastat tagasi 
toimusid viimast korda jõulumaa üritused Otepääl,mil esimene 
peakorraldaja väsinud ja kultuuritegevusest taandunud. 
   Kui nädalajagu päevi tagasi võttis kaaslinlane Valdur Sepp vaevaks 
helistada ja tunnustada siinsamas joone all ilmuvat meenutuste rub-

riiki, oli mul vastutasuks pakkuda meenutusi ammusest jõulumaast. 
Oli ju Valdur Sepp tollal kultuuritöötajana esimese Otepää jõulumaa 
peakorraldaja, koordineerija ja niiditõmbaja kes teab mitmel alal, 
lugematu arvu inimeste ja kümnete kaasvastutajate vahel.
   “Mäletan, mäletan,” ütleb ta nüüd vastuseks. “Olime ju koguni 
nii suurelised, et arutlesime võimalust enda kanda võtta kogu Eesti 
jõulumaa tegemised, nagu see on Soomes Rovaniemis...”
   Ega selles väga võimatut poleks olnudki. Esimene jõulumaa Otepääl 
sai teoks 1992. aastal, oli sündmusterohke ja kestis ühtejutti üle 
kolme nädala. See oli 1992. aastal. Sama tulise tahtmisega tehti järg-
minegi – 1993/1994. aasta vahetus ja edasi kuni kolmekuningapäeni 
ehk valguse pühani kultuurimaja pargis.

Mis meile jõudis ja hinge sööbis?

Otepää Jõulumaa kerkis tollaste tegijate kujutlusesse ilmselt paljude 
inimeste mälupiltidest, loetust või mujalt nähtust- kuuldust. Eesmärk 
tundus esialgu veidi võimatugi: kogu linnake pidi kolme nädala 
jooksul olema tegev jõulumaana ja pakkuma tegevust igale eale. 
   Nii toodi jõulutareke kuuseplatsile, kust sai iga laps helistada otse 
jõuluvanale oma kingisoovi või rääkida oma südamemure. Samast 
tarekesest või postimajast võisid lapsevanemad sobivaks ajaks koju 
tellida jõuluvana või koguni saanisõidu jõulumaa bussiga reisijuhi 
saatel Otepää lähiümbrusse. Postimajast sai saata tervituskaardi 
Otepää Jõulumaa eritempliga. Firmaomanikele pakuti võimalust 
tellida reklaami jõulumaa infolehes või lasta endast kuulutada jõu-
lumaa häälepasundajas üle kuuseplatsi. Nii pasundati kõigile, kes 
soovisid end üles anda kaubamüüjana jõululaadal või osalemiseks 
jõuluoksjonil.
   Päkapikud jõulutarekeses olid aina valves, andes teada , kust 
saab süüa-juua, kus puhata või ööbida, kus sporti teha ja võistelda. 
Põnevusega oodati jõuluvanade peakoosolekut kuuseplatsil, kus peeti 
naljakaid kõnesid ja hüüti jõulusoove. Jõnglastele polnud seegi enam 
suur ime, kui jõuluvana kõndis linnakese tänaval ja mööda minnes 
kommi pihku pistis, salmi küsimatagi!
   Oli aegu, kus vanas bussiootlas tegutses jõulude ajal kingituste 
valmistamise ring, sai joonistada pilte ja kaarte. Ja kultuurimajas 
juhendasid asjatundjad, kuidas jõuluvanikuid meisterdada.
   Siis jõudsid needki ajad, mil muusikakooli õppejõud Tartust Kadri 
Leivategija leidis enda sõnul ainuõige paiga suurejooneliste talve-
muusikafestivalide korraldamiseks just Otepääl.
   Neist jõulumaadest ja -aegadest on hingeminevalt lihtsa ja sü-
damlikuna meeles Otepää kammerkoori jõululaulude kontsert kul-
tuurimaja välistrepil, dirigendina koori ees seismas Eve Eljand ja 
valguseandjaina trepimademeil võbelemas küünalde leegid.
  Teisena, veidi hilisemast, jääb igavesti kõrvu helisema Arsise kel-
lade ansambel, kuuldud-nähtud Aivar Mäe juhtimisel Pühajärve 
Põhikooli värskelt valminud jahedavõitu spordisaalis.
  

Tänamise kenast kombest

Otepää esimeste jõulumaade õnnestumise märgina püsib meeles 
mitu olulist fakti. Neil sündmustel oli kindlalt paigas ajakava, kes 

kaasa aidata lubas, see lubadust pidas ning lõpuks osati tänada 
ka tegijaid ja kaasaitajaid. See toimus tavaliselt valguse õhtul, mil 
kuivanud jõulukuuskede kuhil andis paraja valgusvoo ning pea-
korraldaja Valdur nägi lugeda ning välja hõigata nimesid jõulumaa 
kunstniku Jüri Rootsi kujundatud aukirjadelt.
   Kust ma seda kõike tean? Olin kinnitatud Otepää Jõulumaa uudis-
te levitajaks kirjas ja sõnas, olin osaline ja väljakutsutu ka valguse 
õhtul. Nüüd tahaksin üles lugeda kõiki neid, kes kõige ajaloolisema 
ehk esimese Otepää jõulumaa ellu kutsusid ja kelle nimed valguse 
õhtul paberile pandi ning ajalukku raiuti. See on faxil Jõuluvanade 
Peakomiteelt 1992. aasta detsembrist. Tänukirja saanute nimekir-
jas seisab 27 ettevõtet ja kaks korda rohkem üksikisikuid. Kõik 
Otepäält.
 JÕULUVANADE PEAKOMITEE TÄNU neile, kes soovisid ja suutsid Jõulumaa 

Otepääle tuua ja meie linna uueks luua (Otepää Teataja, dets. 1992) :

Valmar Visnapuu ja Arno Kaseniit (Otepää Ühispank) - idee andjad ja algatajad, 

jõulumaa eritempli tellimine, infolehe paljundus, rahaline toetus, jne.

Jaanus Ilp (Real-Reisid) - jõulutarekese sisustus, infolehe ja jõululaada idee, 

rahaline toetus, jne.

Karin Holst, Maila Kuusik, Aare Aidla (haljastusfirma Arbor) - linna kaunis-

tamine, vanikute tegemine ja paigaldamine peatänavatele, jõulutarekesele, 

kuuseplatsi ääristavatele hoonetele.

Ain Kruusmaa (Telekom) - telefon jõulutarekesse ja helitehnika jõulumaale.

Heido Meema (Õppetreeningukeskus Otepää) - jõulumaa tarekese laenamine.

Kalev Merisalu, Mart Soo (AS OART ja ESTMAZSERVICE) - bensiin jõulumaa 

bussile.

Kaja Aidla (Otepää haigla) - reklaamide tarbeks paberi annetamine.

Peeter Aunapu, Juhan Seer (AS REST) - reklaamtahvlite valmistamine. 

Perekond Ahvenainen (erakauplus Heleena) - auhinnad spordivõistlustele.

Silver Eljand (Otepää spordiamet) - lumelinna liuväli ja hooldus, stardimaja 

kujundamine ja korrashoid .

Miia Pallase (Otepää haridusamet) - üritused lastele.

Mart Lill, Helle Tallo, Ilder Tallo, Ülle Ernits (Otepää spordikool) - spordi-

üritused.

Jüri Roots - jõulumaa üldsümboolika, infolehe kujundamine ja väljaandmine.

Madis Org, Aimar Urm (kunstikelder) - auhinnad valguseõhtu TV-saate pu-

hul.

Jaak Juurma, Helge Käär (Otepää Tarbijate Ühistu) - jõululaat, tordioksjon 

jms.

Kalju Ruuven, Ants Tooming (teatrimaja) - kultuuriüritused lastele ja täiskas-

vanutele, atribuutika valmistamine.

Evi Vipp, Marje Sepp ja kõik postitädid - jõulumaa eritempliga kirjad, pos-

tisaadetised.

Steinbachi firma - jõuluvana postkastid.

Aili Miks (Otepää Teataja) - reklaam ajalehtedes.

Helmut Heitur (Liivimaa buss) - jõulumaa bussisõidud.

Ene Kelder, Maila Värk, Merike Mändla (Otepää Giidide Liit) - päkapikud-

reisijuhid.

Helve Uibo, Urmas Möldre (toidupoed) - kompvekid jõulupakkidesse.

Helmut Kulpson (TREV) - teede ja platside korrashoid, lumevedu.

Arvo Kikkas (AS Aure) - jõulukasiino.

Villu Uibo, Guido Leesik (AS De-We ja Casus) - ööpäkapikud-valvajad.

Reet Tiido, Aita Mõttus - jõulumaa tarekese päkapikud. 

Meie jäljed 
jäävad  (19.)

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

AILI MIKS

Jumalateenistused EELK Otepää kirikutes
10. detsembril kell 11.00  Talvekirikus. Koraale saadab puhkpilliorkester.
17. detsembril kell 11.00  Talvekirikus. 
24. detsembril kell 11.00  Püha Jõuluõhtu Talvekirikus.
24. detsembril kell 17.00  Püha Jõuluõhtu suures kirikus.
25. detsembril kell 12.00  Esimene Jõulupüha Talvekirikus.
26. detsembril kell 11.00. Koguduse jõulupuu Kirikumõisa keldrisaalis.
31. detsembril kell 16.00. Vana-aasta õhtu. Suures kirikus armulauaga 
                                        jumalateenistus.
31. detsembril kell 23.30 on kirik avatud kõigile, mängib orel. Kell lööb uude

                                       aastasse kell 24.

1. jaanuaril kell 12.00    Uusaasta. Talvekirikus armulauaga jumalateenistus.

Pühapäeval võis rohkearvuline kultuu-
rikeskusesse kogunenud publik nautida 
segakoor EVEKO jõulukontserti ja kuulata 
noore pianisti Egeli Keldo klaverist võlutud 
helisid. Kuulajate seas oli palju kooriliik-
mete sõpru-tuttavaid ja endiseid EVEKO 
koori lauljaid. 
   Kontserdi avaosas andis EVEKO läbilõi-
ke oma varasemate aastate repertuaarist. 
Esitusele tulid klassikalised koorilaulud 
(Mozart, Händel, Marenzio) ja Eesti autori-
te (Olav Ehala ja Raimond Valgre) looming. 
Lõbus joogilaul “Fuuga” juhatas publiku 
vaheajal pakutud hõõgveini maitsma.
   Pausi järel kustusid tuled ja rootsi ad-
vendilaulu saatel tõi koor saali küünlad. 
Tekkinud hubases jõulumiljöös lasti kõlada 
jõulu- ja näärilauludel. Esitusele tuli temaa-
tiline popurrii vene, inglise, soome ja saksa 
keeles. Banderi laul „Jõulurahu” tuletas 
meelde, et käes on esimene advent. 
   Kontserdi külalisena astus üles sä-
rav pianist Egeli Keldo. Tütarlaps, kes 
kevadel lõpetas hõbemedaliga Otepää 
Gümnaasiumi, pälvis mõned aastad tagasi 
tunnustust noorte pianistide vabariiklikul 
konkursil. Tema esituses kõlasid kaas-
aegsete poplugude seaded. 
   EVEKO koor on eriline selle poolest, et 
kasvatas ise enda hulgast dirigendi. Koori 

juhatav Lembi Oja oli varem samas laulja, 
kuid kuna varasemaid dirigente ei võtnud 
lauljad omaks, tuli tal hakata seda rasket 
koormat kandma. Algteadmised selleks olid 
siiski olemas, sest Otepää Gümnaasiumis 
inglise keelt õpetav noor naine on õppinud 
dirigeerimist Tallinna Muusikakeskkoolis.
   Kontserdi lõppedes esinejaid tänades tu-
letas kultuurikeskuse juhataja Margus Möll 
meelde, et EVEKO segakoor on tegutsenud 

juba 17 aastat. „Väristage siinseid seinu ka 
tulevikus, need on paksud seinad, peavad 
vastu küll, võite mehi veel juurdegi võt-
ta,” julgustas ta. Häid sõnu jagus Möllil 
ka sellest sügisest Tartu Ülikoolis arstiks 
tudeerivale Egeli Keldole: „Ära klaveri-
mängu unusta ja ravi muusikaga meid ka 
edaspidi.”

EGON VALDARU

EVEKO segakoori jõulukontsert 
kultuurikeskuses
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2006/2007 talveperioodil teostavad lu-
metõrjetöid Palupera vallas alljärgnevad 
ettevõtted/ettevõtjad: FIE VAHTO SIKK, FIE 
JAANUS JUHKAM  ja Tasemix OÜ. 
   Teede osas, mille lumetõrjet kohalik 
omavalitsus ei finantseeri, tuleb töö tellijal 
tasuda ise vastavalt kokkuleppele teosta-
jaga. Eelkõige on võimalus nende kolme 
ettevõtliku poole pöörduda, kui on soov 
lumetõrjeteenust osta.

Palupera Vallavolikogus: 

� Võeti vastu otsus Mäelooga külas Haljala 
maa-üksuse munitsipaalomandisse taotlemi-
seks.
� Esimese lugemise läbis Palupera valla 
2007. aasta eelarve.

Nõuni asulas on praegu veel kolm Palupera 
vallale kuuluvat hoonet – endine koolimaja, 
kontorihoone ja kultuurimaja.

   Kultuurimajas tegutseb Palupera valla allasutus 
– Nõuni maakultuurimaja, kus 2,5 kohaga on tööl 3 
inimest (juhataja, ringijuht ja kütja-koristaja). 
   Kontorihoonele on kavas enampakkumise teel lei-
da uus omanik. Täna kontorihoones tegutsevale heas 
korras Nõuni raamatukogule ja samas avatud interne-
tipunktile on kavas otsida „uus kodu” ja sellekohased 
läbirääkimised ja tehingud teoksil. 
   Nõunis kooli sulgemise järelt oli just kohalik omava-
litsus see, kes kutsus üles asutama ühingut, mis annaks 
endisele koolimajale uue rakenduse. Liitus veel 12 isi-
kut ja asutati MTÜ „Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus”. 
Asutajaliikmena ja kinnistu omanikuna on Palupera 
vallal nii õigused, kohustused, kui ka võimalused. 
Võimalus on anda mittetulundusühingu tegevusega 
endisele koolimajale uus rakendus. Võimalus on ka 
rahaliselt tegevust toetada.
   Ülesandeid üle anda saab aga ikka vaid ühingule, kel 
turumajanduslikus ühiskonnas on ka omatulu. Selle 
teenimiseks tuleb eelkõige viia lõpule kinnistu detail-
planeeringu koostamine, koostada hoone rekonstru-
eerimisprojekt, kinnistu osalinegi rekonstrueerimine 
jms. Selle aega ja raha nõudva, sageli märkamatuks 
jääva tööga kohalik omavalitsus ja mittetulundusühing 
tegelevadki. 
   Nõuni piirkond (siia võiks tinglikult lugeda ka 
Neeruti, Lutike, Päidla ja Räbi külad) on kodanikuü-
henduste poolest väga arvukas. Piirkonnas tegutsevad 
MTÜ „Nõuni Maanaiste Selts”, MTÜ „Nõuni Loodus- 
ja Arenduskeskus”, Nõuni külaseltsing, MTÜ „Päidla 
Rüütlimõis”, Pensionäride Ühendus „Pihlakobar” 
Nõuni osakond, MTÜ „P-Rühm”, Neeruti külaselts ja 
MTÜ „Nõuni Jahimeeste ja Loodushoiu Selts”. 
   Tore, et Nõuni piirkonnas on aastatega kujunenud 
elujõulised traditsioonid: mälumänguturniir Palupera 
valla karikale, võrkpalliturniir Põrsas Cup, Nõuni triat-
lon, heakorratalgud, hulk tähtpäevade tähistamisi.
   Nõuni ja Päidla küladel on arengukavad, mis on 
nähtavad ka valla kodulehel. Nõuni küla arenguka-
va toob piirkonna tugevusena välja tegevad seltsid, 
nõrkusena vähese omavahelise koostöö, võimalusena 
munitsipaalhoonetele efektiivsema kasutuse leidmise. 
Arengukavas on seatud eesmärgiks toimiva külakes-
kuse loomine. Järjest enam nähakse külakeskusena 
kahe hoone – endise koolimaja ja kultuurimaja koos-
toimimist. On mõte viia sinna kõrvale ka raamatukogu 
ja avalik internetipunkt. Loomulikult oleks kummalgi 
majal oma suund, erinevused, aga ka koostöövõimalu-
sed.
   Juba aastaid on erinevates seltskondades kuulda 
rahulolematust seltsieluga. On peetud erinevaid 
koosolekuid, arutelusid, kus on osalenud rohkesti 
aktiivseid vallakodanikke, ühingute esindajaid, kuid 
küsimused jätkuvad. Mõnedele tundub, et see tuleneb 
erinevate kodanikuühenduste, huvigruppide, persoo-
nide vahelistest pikaajalistest pingetest, koostöö puu-
dumisest. Selline olukord on hakanud pärssima juba 
kodanikuühenduste endi tegemisi. Teised arvavad, et 
arengukavast hoolimata ühtne, töötav arengunägemus 
Nõunis siiski puudub, iga kollektiiv ajab justkui ainult 
oma asja. 
   Ja on ka neid, kes ei arva üldse midagi. Kõige parem 
oleks, kui ise saaks olla vaid tarbija, tulla üritusele, 
mitte mõeldagi selle peale, mida keegi tegi enne või 
pärast seda. Ja võib-olla ei peagi kõik olema tegijad. 
Tegusamadki vajavad seltskonda, kellele teha. 

Nõuni asub atraktiivses kohas. Kahe vallale 
kuuluva kinnistu (Nõuni järve ääres 3,6 ha 
suurusel alal asuva endise koolimaja ja maan-

tee ääres asuva kultuurimaja-raamatukogu) baasil on 
võimalusi mitmeid:
1.Arendada seltsitegevust, kultuuri, sporti, looduskoo-
litust, noorsootööd, avada turismiinfopunkt, vaba aja 
veetmise ja päevakeskus, elukestev õpe, raamatukogu, 
AIP. Loodusrajad ka Otepää Looduspargi väravasse, 
retkejuht. Seega on kõigil huvigruppidel võimalik 
tegeleda meelepärasega, pakkuda teistelegi erinevaid 
tegevusi.
2.Ühendada kõik „oma asja” ajavad seltsingud Nõunis 
üheks piirkonda tervikuna nägevaks koostööpartneriks,  
mis haaraks kõiki.

On kujunemas arusaam, et pole mõtekas tekitada 
Nõuni küla keskuse moodustavates erinevates maja-
des mitut juhtimist, et ära hoida hilisemat kahe maja 
tegevuse võimalikku dubleerimist. Neid tuleks vaadata 
tervikuna – üks juht kasutaks olemasolevaid olukordi 
rahade taotlemisel vastavalt võimalustele: suunaks 
tarbijad ühte või teise majja, tasakaalustaks hoone-
te arenguid (renoveerimine, väljaehitus, sisulise töö 
käivitamine). 
   Me ei ole nii jõukad, et kulutada paigalpüsimisele, kui 
soov on areneda edasi. Töömahtu on külas kahe maja 
peale ühele korralikule ametikohale ja palgale piisavalt. 
Teatud küsimustes on kaks maja tõesti eraldi vaadel-
davad. Endises koolimajas arendatava looduskeskuse 
põhisuund oleks koolitus, vaba aeg, puhkus, loodus, 
turism, näitused, infopunkt. Kõik see on suunatud 
enam väljastpoolt tarbijale (lasteaiad, koolid, asutused, 
turistid jt.omatulu toojad), kuid detailplaneeringualale 
on võimalik rajada ka kohalikule elanikkonnale tarbi-
miseks avalik ujumiskoht, piknikukoht, mänguväljak 
lastele jms. Kultuurimaja põhisuund jääks ikka mee-
lelehutus, isetegevus, noorsootöö, pereüritused, kont-
serdid, klubiüritused – suunatud enam kohapealsele 
tarbijale. Meie arvestatav raamatukogu, kel tänu tublile 
juhatajale on olemas RIKS – raamatukogunduse pro-
gramm, lugejaarvuti ning alati ootamas lugejat hubane 
miljöö, jääks endiselt oma rolli täitma.
   Kuidas külas keskusena toimivat kooslust Nõuni 
piirkonda konkreetselt tekitada, on hakatud arutama 
eriti käesoleval aastal – seltsingute siseselt, volikogus, 
volikogu kultuuriga tegelevas komisjonis. Kas luua uus 
kohaliku omavalitsuse asutus või piisab vaid ümber-
korraldustest ja uue töökoha tekitamisest isikule, kes 
siis ühendaks külas keskusena kaks hoonet ja seal te-
gutsevate ühingute, üksikisikute tegemised, taotlused, 
projektid. Millised on kellegi tööülesanded? Üks on aga 
kõigile selge, et praegune kultuurimajas käija ei tohiks 
ilma jääda millestki, millega ta siiani seal tegelda sai.

Partneriteks oleksid tegutsevad ühingud ja aktiivsed 
üksikisikud. 
Kultuurimajas on läbi aastate olnud mitmeid part-
nereid, kuid viimastel aastatel on koostöö kulgenud 
osalejate (ja kõrvaltvaatajate) silmade läbi üle kivide-
kändude. Pole vaja hakata otsima subjektiivseid või 
objektiivseid põhjusi, sest neidki on arutatud juba mit-
meid kordi. Tuleb püüda leida lahendus, mis rahuldaks 
võimalikult suurt huvigruppi.
   Sellest kõigest on Nõuni piirkonna ühingutel ja 
vallavalitsusel mõtteid nii peas kui paberil, kuid 
konkreetsete ettepanekuteni, mida avalikkusele kom-
menteerimiseks esitada, mille üle otsustada, tänaseni 
pole. 
   Palupera vallavolikogu soovitas moodustada oma 
viimasel istungil 6liikmelise töögrupi, kes vajadusel 
spetsialiste kaasates töötaks välja võimaliku konkreetse 
tegevuskava, mida saaks kohalikule elanikkonnale, 
vallavalitsusele, vallavolikogule, seltsingutele kom-
menteerimiseks esitatakse. 
   Tegevuskavale vastavad otsused sõltuvad paljuski 
tegelikest, enam kandepinda leidnud seisukohtadest. 
Võib-olla on enam nurinat avaldanud seltskond vä-
hemuses ja Nõuni praegust olukorda peetakse nor-
maalseks ja probleeme polegi? Selge on ka see, et 
muudatuste, suurte või väikeste kaudu saab jõuda 
enamust rahuldava lõpptulemuseni mõne aja pärast  
vaid siis, kui piirkonnas hakkab toimima meeskonna-
töö. Ilma selleta pole loota Nõuni ühtset arengut! 
   Mis toimub seltsingute siseselt, mida tehtud ja mis 
plaanis, mis mureks ja kuidas kujundada ühisarva-
musest Nõuni arengust, oleks asjakohane kirjutada 
järgnevates lehenumbrites. Kõik see looks selgema 
pildi ka kohalike elanike soovidest ja aitaks vastata 
küsimusele kas on probleemi Nõunis või ei ja kui on, 
siis kuidas seda ikkagi leevendada?
   Mõtete ja arvamuste saamiseks oleks asjakohane 
lugeda ka Hellenurme-Palupera piirkonnas toimuvast. 
„Otepää Teataja” jõuab igasse kodusse, on meie kõigi 
leht ja nii võib tuttavaks saada tundmatute tegijategagi. 
Kutsun üles haarama sulge eelkõige eelpool mainitud 
ühendustel! Ja kõigil, kel on oma arvamus! Kes taga-
sihoidlikum, võib kirjutada või saata e-maili Palupera 
vallavalitsusele.

TERJE KORSS 
Palupera vallavanem

Nõuni avalikus elus on 
ka probleeme

Lumetõrje Palupera 
vallas

Lõuna Politseiprefektuuri Otepää ja-
oskonna vanemkonstaabel TOOMAS 
KIKAS võtab vallakodanikke alates 
detsembrikuust 2006 vastu iga kuu 
esimesel ja kolmandal kolmapäeval 
kell 9-11 Hellenurmes Palupera 
vallamajas ja
 iga kuu teisel ja neljandal kolma-
päeval kell 9-11 Palupera Külama-
jas.

    Telefon endiselt 5330 7159.

AMETLIK INFO

Palupera Vallavalitsuses:

� Anti korraldus ehitusloa väljastamiseks 
Järvepera kinnistul taluelamu rekonstru-
eerimiseks ja kõrvalhoone ehitamiseks ning 
Atra küla Väike-Kivitulba kinnistule suvila 
ehitamiseks.
� Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse kor-
raldus nr. 201 hooldaja määramise kohta. 
� Korteriomandi seadmise eesmärgil kinni-
tati Palupera elamu nr. 2 ja Palupera elamu 
nr. 3 katastriüksuste maksumus ja korterio-
manike poolt tasumisele kuuluv summa.
� Ühekordseid toetusi määrati 1 400 krooni 
ulatuses.

PALUPERA VALLA 
DETAILPLANEERINGUD JA 
KESKKONNAMÕJUDE HIN-
DAMISED
� Palupera Vallavalitsus teatab, et kinnistu 
omanike avalduste alusel tunnistati keh-
tetuks Ehala kinnistu nr. 18457 ja Vana-
Kissa kinnistu nr. 1871 (katastritunnus 
58202:001:0315) detailplaneeringute algata-
mise korraldused. 
� Palupera Vallavalitsuse 22.11.2006 a 
korraldusega nr. 1-1/163 jäeti algatamata 
Mustamäe kinnistu nr.1876140 ja kõrval 
oleva maariba (Valgamaal, Palupera vallas, 
Hellenurme külas) keskkonnamõju stratee-
giline hindamine, sest kavandatav tegevus 
ei too kaasa olulist keskkonnamõju. 
� Palupera Vallavalitsuse 22.11.2006 a 
korraldusega nr. 1-1/164 jäeti algatamata 
Hellenurme puurkaevu maa-ala (Valgamaal, 
Palupera vallas, Hellenurme külas) keskkon-
namõju strateegiline hindamine, kuna kavan-
datav tegevus ei too kaasa olulist keskkonna-
mõju.
KSH mittealgatamise otsustega saab tutvu-
da töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadres-
sil 67502 Hellenurme küla, Palupera vald, 
Valgamaa.

Hellenurme kultuurimajas 

19.detsembril algusega kell 16.00 

piirkonna laste JÕULUPIDU. 
  Eelkooliealistele tuleb jõuluvana

 üllatusega.

Nõuni kultuurimajas 
17. detsembril algusega kell 13.00 

piirkonna laste 
J ÕU LU P I DU. 

Esinevad lauljad ja näitering. 
Eelkooliealistele tuleb jõuluvana 

üllatusega.

Palupera Põhikoolis 
20. detsembril algusega kell 18.00 

piirkonna laste JÕULUPIDU. 
Oodatakse ka eelkooliealisi lapsi. 

Jõuluvana. Bussiring.
Seega saab eelkooliealise lapse 
vanem otsustada ise, kuhu oma 

pesamunaga peole minna!

Palupera Vallavolikogu istung toimub 
14. detsembril kell 15.00 Hellenurme 
naisseltsi ruumes:

PÄEVAKORRAS:

1.Volitatud veterinaararst Jaan Uibo 
ettekanne.
2.Valla põhimääruse lugemine.
3.Lustimäe maa-üksuse munitsipaalo-
mandisse taotlemine.
4.2006 a. eelarve muudatused.

Jõuluõhtu küünlasära 
pühib palgelt pisara. 
Anna andeks, lepi ära,
siis Su süda särab ka. 

(vanast jõululaulust)

Palupera koolis algas jõuluootus juba es-
maspäeval enne koolikella. Õues kuus-
kede all süütasime küünlad ja kuuluta-
sime välja jõulurahu. Kuuse alt leidsime 
kasti piparkooke, millest jätkus kõigile 
pihutäis.  
   Sel jõulueelsel ajal toimetame jõulu-
meeleolus: külla tulevad puhkpillipoisid 
ja -tüdrukud Otepää muusikakoolist, 
korraldame päkapikuvahetunde, peame 
jõululaata, meisterdame päkapikke klassi 
ja kooli ja parki, koolis töötab päkapi-
kupostkast parimate  jõulusoovidega, 
viime külakosti metsloomadele oma 
koolimetsa.
   Jõulupidu peame ja jõuluvana ootame 
20. detsembril kell 18.

Jätkugu tähelepanelikkust märgata-aida-
ta endast nõrgemat! 

Hingerahu soovides MAIRE LEMBERG
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Töövarjupäev KULTUURIÜRITUSED 
Puka vallas
08. detsember Jõulupidu.  Puka rahvamajas.
09. detsember 5 aastat seltsielu Kuigatsis.  Kuigatsi külamajas.
13. detsember Jõululaat.  Aakre rahvamajas.
15. detsember Jõulupidu.  Aakre rahvamajas.
16. detsember Avatud meisterdamise tuba. Kuigatsi külamajas.
19. detsember Laste jõulupidu.  Puka rahvamajas.
20. detsember Jõulupidu vanuritele.  Aakre rahvamajas.
29. detsember Aastalõpu pidu.  Kuigatsi rahvamajas.
31. detsember Uusaasta pidu.  Puka rahvamajas.

Kolmapäeval, 20. detsembril kell 13 toimub
Aakre Rahvamajas

J Õ U L U P I D U.

Oma Egiptuse reisimuljeid jagab Helbe Kütt ja muusi-
kat teeb Maimo Kõiv.

Reedel, 15. detsembril algusega kell 20
Aakre Rahvamajas

JÕULUPIDU
ansambliga HOOVUS

Kaastegevad: laste- ja noortetantsurühm
Esmakordselt astuvad koos tantsutrupiga VAHETPO-

LE üles üllatusesinejad.

Info ja laudade ettetellimine
tel. 5394 5031 Kristi Nagla

JÕULULAAT AAKRES

13. detsembril kell 11-14 ja 
20. detsembri kell 11-16 
toimub esimest korda Aakre Rahvamajas JÕULULAAT.

Laadal on müügil kohalike elanike käsitöö, Aakre Lasteaed-
Algkooli ja Puka Kunstilooli õpilaste tööd. Võimalus osta ko-
dumaiseid õunu, mett ja AS Bacula valmistatud moose ning 
mahlajoogi kontsentraate.
   Selleks, et kaubavalik laadal oleks mitmekesisem, ootame 
pakkumisi kõigilt, kel on omavalmistatud käsitööd ja huvita-
vaid ideid.

OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

Info tel. 7693 333 Riina Siik

Jõulupeod Aakre Lasteaed-Algkoolis:

Kooli jõulupidu 21. detsembril kell 16.00
Lasteaia jõulupidu 22. detsembril kell 11.00

Valgas peeti maakonna koolide nelja-
liikmeliste võistkondade mälumängu-
võistluse “Valgamaa II Koolikilb” I etapp. 
Osavõtjaid oli seitsmest koolist, kolm 
kooli osales kahe võistkonnaga. Esimese 
etapi küsimused olid spordist, aladeks 
kergejõustik, korvpall ja suusatamine. 
Küsimusi oli 30, iga ala kohta 10. Kokku 
oli võimalik saada 80 punkti. 
   Esikoha võitis Puka Keskkooli I võist-
kond (Joel Hainsalu, Tarmo Jõesaar, Karl 
Kadaja ja Kenneth Herm) 64,5 punktiga. 
Teise koha sai Tõrva Gümnaasiumi II 
võistkond 63,5 punktiga ja kolmanda 
koha Audentese Spordikool (Sven 
Kautlenbach, Gerda Rand, Mairi Kants ja 
Karl-August Tiirmaa) 50 punktiga. Puka 
Keskkooli II jagas 4.-5. kohta 42 punktiga, 
Pühajärve Põhikool jagas 6.-7. koha 38 
punktiga.
   Koolide mälumängu II etapp peetakse 
15. detsembril Valga Gümnaasiumis ning 
küsimused on bioloogiast, geograafiast 
ja eesti keelest. 

OT

Puka poisid võitsid 
mälumängu etapi

Puka vallavalitsus on asunud tegelema Puka aleviku tänavate siltide 
ning majanumbrite korrastamisega. 
   Eelnevalt soovime täpsustada Oja, Tööstuse ja Metsa tänavate 
kulgemist. Kõikide nende tänavate järgi paiknevate elamute omani-
ke ettepanekud on oodatud.    
   Kavandame luua Otepää maanteelt Kolli küla poole kulgeva uue 
tänava, nimetades selle Käo tänavaks.  
   Palume esitadae vallavalitsusele oma arvamused ja ettepanekud 
seoses Puka aleviku tänavanimede ja majanumbrite korrastamise-
ga selle aasta detsembrikuu lõpuks.

Puka Vallavalitsuses    
� Otsustati maksta ühele isikule sünnitoetust 
3 000.- krooni ja ühele isikule matusetoetust 
500.- krooni ulatuses. 
� Otsustati maksta novembrikuus toimetule-
kutoetust kolmele isikule. 
� Anti nõusolek maa ostueesõigusega erasta-
miseks Riina Kiislerile Komsi külas Ait-kuivati 
maaüksus 17 482 m². 
� Anti nõusolek Karula Vallavalitsusele 
Soontaga külas asuva Jõe-Reino maaüksuse, 
suurusega 2,69 ha, tagastamiseks. 
� Anti nõusolek Põru külas asuva Ungre kin-
nistu jagamiseks: Ungremäe, sihtotstarbega 
elamumaa, Ungre, sihtotstarbega karjäärimaa 
ja Puraviku, sihtotstarbega maatulundusmaa. 
� Ühekordset toetust määrati kokku 1 136.- 
krooni ulatuses.

Puka Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 
7. detsembril k.a kell 15 Puka vallamajas

Päevakorras on Puka valla 2006. aasta eelarve muutmine, Võrtsjär-
ve talimängude läbiviimise jätkamise küsimus, hariduskomisjoni 
koosseisu uue liikme esitamine ja komisjoni koosseisu kinnitamine,  
eelarvekomisjoni uue koosseisu kinnitamine, Puka Vallavolikogu 
aseesimehe valimine, Puka Lasteaias ja Aakre Lasteaias õppeva-
hendite tasu kehtestamine (senini kehtis kuni 4aastased 40.- ja 
5-7aastased 50.- krooni kuus, ettepanek uueks määraks vastavalt 
55.- ja 65.- krooni kuus),  alatiste komisjonide tööst 2006. aastal ja 
informatsioonid.

31. oktoobril möödus viis aastat päevast, 
mil pidulikult avati Puka raamatukogu uued 
ruumid. Viienda aastapäeva tähistamiseks 
olid raamatukogus kohal külalised-kolleegid 
ja omavalitsuse esindajad. 
   Viis aastat on ühtviisi nii väga pikk kui 
ka väga lühike aeg. Puka raamatukogu 
töös on selle aja jooksul palju muudatusi 
toimunud. On olnud väga häid ja natuke 
raskeidki aegu.
   Raamatukogu avamine uutes ruumides 
oli ühe pika ja töörohke perioodi lõpetami-
ne ja uue alustamine. Aastaid oli nii minu 
eelkäija kui ka minu unistus saada sooje-
mad ja ajakohasemad ruumid. Rahvamajas 
töötades oli külmal aastaajal nädalavahetus 
sisustatud küttepuude muretsemise, töötle-
mise ja ruumide kütmisega.
   Aastal 2000 alustatud projektide kirjuta-
mine viis lõpuks sihile. Arutusel oli kaks 
varianti: koolimaja ja endised sööklaruumid. 
Tagantjärele on hea meel, et võidu sai ikka-
gi õigem variant. Siinses hoonekompleksis 
saavad inimesed ajada mitmed ametiasjad 
korraga ja kokku hoida kallist aega.
   2001. aastasse mahtus remont, kolimi-
ne, inventuur ja uute ruumide avamine. 
Esimene arvuti internetipunkti tarbeks 
saadi vallavanema abiga. Paari aasta pärast 
kirjutasin jälle projekti ja nüüdseks on kü-
lastajate käsutuses juba kolm arvutit.
   Et raamatukoguteenuste kasutajad ja in-
ternetipunkti külastajad üksteist ei häiriks, 
oli vaja veel üht ruumi.Seina taga tühjalt 
seisev endine pangaruum sobis selleks 
ideaalselt. Veel veidi koostööd vallavalit-
susega-ja oligi internetipunkt eraldi toas 
sisse seatud. Lähemal ajal on küll vaja 
seda ruumi kenamaks remontida, siis on 
inimestel veelgi hubasem.Samuti on plaa-
nis teha raamatute inventuur ja osta juurde 
hädavajalikku mööblit.   
   2004. aastast astus Puka Raamatukogu 
raamatukoguprogrammi „Riks” kasutajate 
hulka. Algul tundus kogu raamatufondi 
töötlus tohutu suure tööna. Kuna töö oli 
väga huvitav, läks see väga kiiresti. 
    Alustasin aprilli lõpul ja septembris asu-
sin juba laenutama. Ka lugejatel on kergem, 
pole vaja enam allkirju kirjutada.

 Programmiga töötamisel on palju eeliseid. 
On kellelgi vaja konkreetset teost, saab kohe 
järele vaadata, kas raamat on raamatukogus 
olemas ja riiulis. Kui pole, saab otsida teis-
test raamatukogudest. Seda võimalust on 
väga palju kasutatud, toon tihti lugejatele 
näiteks Valgast raamatuid, samuti Tartust.
   Viie aasta jooksul on toimunud igal aastal 
paar suuremat üritust nii lastele kui ka täis-
kasvanutele. Lasteüritustel jääb ruum alati 
kitsaks, sest huvi on suur. Neile meeldivad 
ühtviisi nii tähtpäevalised teemaüritused 
kui ka lihtsalt joonistamine ja ettelugemine. 
Täiskasvanute arv üritustel pole küll suur, 
kuid tagasiside on olnud hea. Ikka küsitak-
se, millal jälle midagi põnevat toimub?
   Sageli küsitakse, miks raamatukokku pole 
tellitud üht või teist perioodikaväljaannet. 
Kahjuks kõike pole võimalik ja otstarbekas 
tellida. Tellimine toimub kasutamise ja la-
enutamise sageduse alusel.
   On hea meel, et töövarjupäeval üks neiu 
raamatukogu tööd kõrvalt nägi. Sageli ar-
vatakse, et mis seal ikka, annad raamatu 
kätte ja võtad vastu. Tegelikkuses on see töö 
kõrvaltvaatajale huvitav ja keeruline. Päris 
vahva oli töövarju suust kuulda: „Oi, kuidas 
te need asjad kõik meelde jätate?” Arvan,et 
nii on iga tööga. Kui oled selle sees, on kõik 
nii tavaline. Ja omajagu raskust on igas 
töös,olgu siis füüsiliselt või vaimselt.
   Kuid kes ütles, et elu peab ainult üks 
suur rõõm olema? Rasked hetked panevad 
pingutama ja uusi väljakutseid otsima. 
   Et aasta hakkab lõppema, soovitan kõigil 
vaadata oma kodus riiulisse ja tagastada üle 
tähtaja käes olnud raamatud. Eriti panen 
seda südamele neile viiele lugejale, kes 
arvatavasti on unustanud, et neil raama-
tukogust üldse on midagi laenutanud on. 
Meeldetuletusi on tehtud küll nii suulisi 
kui ka kirjalikke. 
   Eks igas suhkrutoosis peab olema mõni 
pipratera. Et neid terakesi uuel aastal vähem 
oleks, võtke aega raamatukogu külastami-
seks! Kaunist aastalõppu!

Puka Raamatukogu juhataja ENE MARKOV

AMETLIK INFO

Viis aastat uues kodus

23. november oli Puka Keskkooli 11. 
ja 12. klassi õpilastele midagi 

palju enamat, kui lihtsalt tavaline kooli-
päev. Meie koolinoored võtsid osa Junior 
Achivement Arengufondi poolt algatatud 
töövarjupäevast, mis kuulub juba aastaid 
majandusõppe ainekavasse. Õpilased olid 
küll erinevate huvide ja soovidega, kuid 
hilisemad muljed olid kõigil ühesugused 
– tohutult tore, hariv ja väga sisukas päev.
   Võrreldes 11. klassi õpilastega teadsid 
juba 12ndikud ette, mida sellelt päevalt 
oodata, sest meil on juba üks kogemus sel-
jataga. Sellest hoolimata sidus meid kõiki 
ühine tunne – ärevus: ikkagi uued kohad, 
võõrad inimesed ning harjumatu keskkond. 
See kartus muutus aga rahuloluks juba 
esimeste minutitega, kui tervitama tulid 
ettevõtjad, kes lausa kiirgasid entusiasmi, 
soojust ja sõbralikkust. 
   Kuigi töövarju ülesandeks on jälgida täis-
kasvanu tööpäeva tööprotsessi sekkumata, 
kujunes see tahestahtmata teisiti, sest mõ-
lemapoolne huvi nimetatud päeva suhtes 
oli suur. Elukutse tutvustamiseks annavad 
töötajad oma varjudele palju võimalusi nii 
kaasarääkimiseks kui ka arvamuse avalda-
miseks. Huviga jälgitakse ümbruses toimu-
vat ja sellega seoses on üks väljakujunenud 
tava – küsimusi tekib palju ja võimalusi 
nende esitamiseks kasutatakse meeleldi 
ära. On ülimalt positiivne, et töötajad ja 
ettevõtjad suhtuvad oma varjudesse hea-

tahtlikult ning on nõus oma oskusi ja tead-
misi gümnasistidele jagama, sest kindlasti 
oli kõigile tegusatele „päristöö-tegijatele” 
see päev sama uus ja huvitav. 
   Selle päeva emotsioone on raske sõnades 
väljendada, seda peab lihtsalt kogema. Siit 
ka julgustus kõikidele tulevastele töövarju-
dele: ei maksa karta uut ja tundmatut, tuleb 
lihtsalt ise püüdlik olla ja huvi välja näidata, 
sest see päev tasub ennast ära. Hiljem tekib 
kahjutunne, et selline tore üritus on ainult 
kord aastas. Järgmisel hommikul sõprade-
ga muljeid jagades oli tunda, õpilaste suurt 
rõõmu ja rahuldust saadud kogemustest ja 
teadmistest.
   Kokku tutvusid meie õpilased 14 erineva 
elukutsega lihttöölisest kuni juhatajani. 
Kõige populaarsemaks ettevõtteks osutus 
Pühajärve SPA Hotell. 
   Täname Valga Veterinaaria Keskust ja AS 
Karuse, Põllumajanduse Informatsiooni 
ja Registrite Ametit, kinnisvarabürood 
Arco Vara, Pühajärve SPA Hotelli, Aakre 
Lasteaed-Algkooli, Tehvandi Spordikeskust, 
AS Kiilungit, AS Valmapp Gruppi, Puka val-
lavalitsust, raamatukogu ja apteeki, ENIC 
Elektroonikatehast ning kõiki neid inimesi, 
kes selle toreda päevaga seotud olid, seda 
korraldada aitasid ning meile meeldejää-
vaks muutsid. 

Puka Keskkooli abituriendid KADRI JÜRGEN-
SON ja IVIKA VUTT

Kadripäeva hommikul oli Aakre kool si-
ginat-saginat täis. Käisid ettevalmistused 
Play-Back-Partyks. Tegu on traditsioonili-
se üritusega, kus lapsed matkivad tuntud 
lauljaid ja ansambleid.   
   Ka sellel korral olid esindatud mitmed 
artistid meilt ja mujalt. Kõigepealt raksa-
tasid kooli võimlas võimsad rockihelid. 
Üles astus ansambel „Terminaator“ 
koosseisus Kaido Margus, Risto Jo-
hanson ja Oliver Ozolin. Poisid teenisid 
oma südika esinemisega pealtvaatajate 
tugeva aplausi. Meeldiv oli jälgida Lele 
Saartsi ja Kristiina Kingo hästi treenitud-
harjutatud „N-Euro“ laulu „Lover on the 
line“. 
   Tublid olid kõik esinejad, aga hääletus-
tulemuste põhjal osutusid võitjateks 6. 
klassi õpilased Eliise Nurmetu ja Kersti 
Margus, kes esitasid Horvaatia laulu vii-
maselt Eurovisioonilt. Tüdrukud kogusid 
plusspunkte mitmete eriefektidega ja 
kostüümidega oldi samuti tublisti vaeva 
nähtud. 
   Pealtvaatajatel oli võimalus osaleda 
muusikateemalises viktoriinis. Kõik 
said demonstreerida oma teadmisi 
eesti muusikast. Ja mis seal salata 
– aakrekad tunnevad oma maa lauljaid ja 
ansambleid. 
   Tore, et Aakre koolis jätkub ikka 
aktiivseid ja teotahtelisi lapsi. Tantsu- ja 
laululusti neile ka edaspidiseks!

Aakre kooli huvijuht EHA PÄIVISTE

Kadripäev Aakre Laste-
aed-Algkoolis
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Keeni kool pidas sünnipäeva

Meie tähistame igal aastal oma kooli sünnipäeva. Harilikult peame seda 
tähtpäeva koos novembris, igal aastal toimuvad erinevad üritused. Oleme 
korraldanud laulukonkursse, plakatite joonistamist, hüüdlausete moodus-
tamist, teinud lühinäidendeid.
   Kuna eelmisel aastal oli meie koolil suur juubel, siis otsustati, et 166. 
sünnipäeval korraldame midagi lihtsat ja lõbusat. Kõige tähtsamad on 
sünnipäeval ikkagi tort ning sooviküünal. Teisipäeval, 28. novembril saidki 
kõik õpilased torti süüa ning küünalt puhudes soovide täitumisest unista-
da. 
   Viienda tunni alguses kogunesid algklassid aulasse. Koos mängiti tra-
ditsioonilisi seltskonnamänge, kellelgi igav ei hakanud. Pärast tund aega 
kestnud mängimist korraldas 8. klass neile veel disko. Algklasside lapsed 
jäid oma tralliga väga rahule.
   Järgmisel päeval kogunesid suuremad õpilased, nemadki korraldasid 
meeleolukaid mänge. Iga klassi ülesandeks oli üks mäng välja mõelda ja 
siis selgus, et mänguhimu ei kustu ka suuremates lastes. Mõnda mängu 
mängiti isegi väiksematest suurema himuga. Meie kool saab küll iga aata-
ga vanemaks, aga läheb järjest nooremaks ja ilusamaks. 

MARIANA RAUDSEPP, 8. klass

Eesti muusika päevad 2006
24. novembril toimus Valga muusikakoo-
li saalis Valga maakonna muusikakoolide 
ja muusikaklasside suur sõpruskontsert, 
millest võtsid osa Valga, J. Cimze nimelise 
Valka muusikakooli, Keeni, Tõrva muusi-
kakoolide õpilased. 
   Eelnevalt toimus kontsert, et selgitada 
välja lõppkontserdile pääsenud õpilased. 
Keeni kooli esindasid 4. klassi õpilane Siiri 
Linde ja 6. klassi õpilane Lenna Hainsoo 
(pildil). Mõlemad pääsesid edasi oma 
kooli esindama. 
   Kontsert toimus kahes osas: esimene 
kontsert Valga muusikakoolis ja teine kol-
me tunni pärast Valka muusikakoolis. Kõik 
esinejad mängisid eesti ja läti heliloojate 
loomingut. Läti õpilaste kava oli väga mit-

mekesine: saime kuulata erinevaid pille, 
mida meie õpilased elavas ettekandes 
polnud kuulnud. Näiteks marimba, millel 
mängisid kaks läti noormeest. Ka viiulda-
jate ansambel oli väga muljetavaldav. 
   Eesti õpilased olid esindatud ainult 
pianistidega, kuid kõik tulid oma ülesan-
netega hästi toime. Pärast kontserti Cimze 
muusikakoolis toimus pidulik ja rikkali-
kult kaetud lauaga õhtusöök. Õpilastele 
jagati meeneid ja muusikakoolide direk-
torid avaldasid lootust, et see kohtumine 
ei jää viimaseks. Koju jõudsime hilisõhtul 
väsinute, kuid õnnelikena, et kõik nii häs-
ti korraldatud oli.

EVE TAMM, Keeni muusikakooli pianiste 
juhendanud õpetaja

Keeni kooli 4.-5. klassi poiste võist-
kond võitis Eesti Koolispordi Liidu 
korraldatud DUMLE rahvastepalli 
võistlused. 

1. detsembril peetud finaalturnii-
ril said Keeni poisid Sander Teder, 
Ingvar Aer, Rasmus Kirsimäe, Tormi 
Oja, Gert Grossberg, Kheit Trifanov, 
Ken Kõrkjas, Ivar Levin, Mardo Kööp 
ja Brandon Luik  õpetaja Gunnar 
Sarapuu juhendamisel esikoha 
Suure-Jaani gümnaasiumi ja Rakvere 
Reaalgümnaaasiumi ees.
    Üleriigilisel võistlusel osales 159 
tütarlaste ja 201 poiste võistkonda.
   Keeni põhikooli poisid olid parimad 
eelvõistlustelgi nii Valgamaa koolide 
seas kui ka Tartu, Põlva, Valga ja Võru 
piirkonna koolide konkurentsis.  

Keeni poiste edu rahvastepallis

Mitmel aastal on Keeni kooli õpilased edukalt osa võtnud luulekonkursist 
“Koidulauliku valgel”. Tänavu võtsid Valgas toimunud konkursist õpetaja 
Maire Roio juhendamisel osa 9. klassi õpilane Kairit Linnaste ning 5. klassi 
õpilane Ingvar Aer. 
   Kairit luges L. Koidula luuletuse “Keelepeksmine” ning Viivi Luige “On 
aastaaja lõpp. On öö”. Õnnestunud etteastega kogus ta enim punkte ning 
saavutas 9.-12. klassi õpilaste hulgas esimese koha. Ingvar esitas 
L. Koidula luuletuse “Eessõna” ning V. Luige “Naera, naera”. Tema tõusis 
viiendale kohale kuni 8. klassi õpilaste rühmas. 
   Tubli töö tõi tunnustuse. 

Head tulemused luulekonkursilt

Kirjalik enampakkumine korteri müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise val-
lavara müügiks: kolmetoaline korteriomand asukohaga Nooruse tänav 
1-7 Sangaste alevik Sangaste vald, üldpind 58,5 m². 
   Pakkumise alghind 100 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatis-
raha 1000 krooni. Objektiga tutvumine eelneval kokkuleppel telefonil 520 
3238 ajavahemikul 18.-20. detsember 2006. a.
   Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht 
Sangaste vallamaja Sangaste alevik Sangaste vald) hiljemalt 4. jaanuariks 
2007. a kell 14.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Nooruse 1-7”. Pakku-
mises peavad sisalduma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek enam-
pakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid 
enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha 
tasumise kohta ning pakutav ostusumma.
   Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 4. jaanuariks 2007. a San-
gaste Vallavalitsuse arveldusarvele 10202000578003 SEB Eesti Ühispan-
gas. Makse selgitusse märkida “Nooruse 1-7 osavõtumaks ja tagatisraha”.
Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 5. jaanuaril 2007. a kell 10.00.
Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele 
tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enam-
pakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osavõtumaks 
tagastamisele ei kuulu.
   Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud müüja 
arveldusarvele 10202000578003 SEB Eesti Ühispangas hiljemalt kolm pan-
gapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu 
tasub ostja.

Sangaste Vallavalitsuses

� Väljastati ehitusluba Heiki Kranichile 
Lauküla külas Alaveski-Vesiveski kinnistul asu-
va veskihoone rekonstrueerimiseks, Sangaste 
Vallavalitsusele Lossiküla külas asuva sup-
lustiigi rekonstrueerimiseks ja osaühingule 
Jaotusvõrk Lossiküla külas asuva Saare kin-
nistu elektri õhukaabelliini ja mastalajaama 
ehitamiseks.
� Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule 
Jaotusvõrk Restu külas asuva Kitsemäe kin-
nistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
� Anti nõusolek Ädu külas asuva Otsa 
maaüksuse 4517 m2 suuruse maa erastami-
seks Sulev Kõivule, Ädu külas asuva Ala-Lipi 
maaüksuse 23,1 ha suuruse maa erastamiseks 
Jaanus Pedakule ning Keeni külas asuva Ülase 
maaüksuse 7 ha suuruse maa erastamiseks Epp 
Tamburile.
� Tagastati Ädu külas asuv 885 m2 suurune 
Pärlimäe maaüksus Sirje Lepikule.
� Kinnitati Sangaste Lasteaia hoolekogu koos-
seisus Kadri Luik, Laila Saar ja Diana Sarapuu 
(vallavalitsuse esindaja).
� Tunnistati Keeni prügila sulgemise lihtme-
netlusega riigihanke edukaks pakkumiseks 
aktsiaseltsi Valmap Grupp pakkumine mak-
sumusega 974 654 krooni.
� Otsustati müüa sõiduauto Subaru Legacy 
suulisel avalikul enampakkumisel alghinnaga 
16 000 krooni.
� Otsustati premeerida Lõuna Politsei-prefek-
tuuri Valga Politseijaoskonna juhtivkonstaablit 
Ülo Ketsi.
� Eraldati kultuuriprojektide toetamiseks 
5221.50 krooni.
� Väljastati ühele isikule liikumispuudega 
inimese sõiduki parkimiskaart.
� Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
� Määrati puudega isiku hooldamise eest hool-
dajatoetus kahele isikule.
� Määrati puudega inimese täiendav toetus 
ühele isikule ning lõpetati toetuse maksmine 
ühele isikule.
� Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus ka-
hekümne kolmele isikule kogusummas 26 140 
krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaea-
liste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 
saajale summas 200 krooni.
� Määrati novembrikuu toimetulekutoetus ka-
hekümne kahele isikule kogusummas 30 142 
krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaea-
liste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 
saajale summas 200 krooni.
� Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu 
hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused ka-
hekümne kolmele isikule kogusummas 10 642 
krooni.
� Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu 
hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused ka-
hekümne kolmele isikule kogusummas 10 600 
krooni.
� Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele 
isikule kogusummas 2770 krooni.
� Määrati puudega inimestele osutatud sotsi-
aalteenuste kulude katmiseks toetus kaheksale 
isikule kogusummas 2299 krooni.
� Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusum-
mas 4000 krooni.

Jõulud tulevad
Kallid Sangaste valla pensionärid! 17. detsembril toimub järjekordne 
jõulupidu Sangaste Lossis. 
   Loodan, et olete juba selleks kutsed (piletid) ostnud ja ootate ärevusega 
seda kaunist päeva. Peole pääseb tõesti ainult eelnevalt ostetud kutsetega. 
Kohapeal kutseid osta ei saa.
Peole saabudes võtke kaasa kutse, sest me kontrollime neid. On ju pidu 
jõulutoitudega ja täpselt arvestatud inimeste arvuga. 
   Meile esineb Vello Orumets ja on mitmeid erinevaid üllatusi. Tulemata ei 
jää ka jõuluvana, kes jagab ainult valla poolt valmistatud pakke. Et iga pileti 
ostnud inimene saaks peole tulla, on käigus bussiring. Olge siis varakult 
valmis, et bussist mitte maha jääda, sest graafiku koostasin mina ja ma 
võin eksida nende minutitega, mis bussil kulub sõiduks. Loodame, et kõik 
sujub hästi ja jõulud jõuavad meile rõõmsal meelel.

Bussiring 17. dets. 2006 Ande-Sangaste Loss

Järgmine kokkusaamine on 18. jaanuaril, siis kuulame luuletusi ja laule 
iga ühelt, kes neid soovib esitada. Valmistuge selleks! Seniks soovin teile 
ilusat advendiaega ja kauneid jõule.
P.S. Kes soovib peol tasuda aastamaksu, siis see võimalus on.

LEA KORBUN

AMETLIK INFO

Sangaste Vallavolikogus

� Kinnitati avalikuks kasutamiseks vajalike 
kohalike maanteede ja tänavate nimekiri.
� Otsustati müüa Sangaste alevikus Nooruse 
tänav 1-7 asuv korteriomand kirjalikul avalikul 
enampakkumisel alghinnaga 100 000 krooni.
� Otsustati muuta Sangaste alevikus asuva 
Veskitee katastriüksuse sihtotstarvet.

Teade 

Seoses eelarveaasta lõpuga palub 
Sangaste vallavalitsus tuua väljas-
pool valda õppivate põhikoolide ja 
gümnaasiumide õpilaste detsembris 
ostetud bussipiletid vallamajja hilje-
malt 28. detsembril 2006. a. (kaasa 
arvatud). Sel juhul saame ülekanded 
teha enne aasta lõppu.    
   Jaanuaris me detsembri pileteid 
enam vastu ei võta. 

Nagu varasematelgi aastatel kingib 
Sangaste vald kommipaki kõigile valla 
hingekirjas olevatele lastele alates sünnist 
kuni põhikooli lõpuni (st. 9. klass kaasa 
arvatud). Lapsed saavad oma kommipaki 
kätte järgmiselt: 
1) Keeni Põhikooli õpilased ja ettevalmis-
tusklassi õpilased kooli jõulupeol; 
2) Sangaste Lasteaia lapsed lasteaia jõulu-
peol; 
3) kodused koolieast nooremad lapsed nö. 
koduste laste jõulupeol Keeni Põhikoolis 
21.12.2006; 
4) Puka Keskkooli, Otepää Gümnaasiumi 
ja Pühajärve Põhikooli õpilased oma kooli 
jõulupeol. Kui Otepääl ja Pukas on oma val-
la lastele seatud teistsugune vanusepiir (nt. 
6. klassini), siis jagatakse jõulupeol pakke 
sarnaselt sealse valla laste vanusepiiriga.
Sangaste vald kingib jõulupaki ka kõigile 
valla hingekirjas olevatele vanaduspen-
sionäridele. Sellel aastal lisab vallavalitsus 
kommipakile kingituseks ka helkuri, et 
suurendada valla eakate turvalisust maan-

Ande  10.20
Mägiste   10.30
Pringi   10.35
Keeni   10.40
Sikstina   10.45

Restu   10.50
Karjasilla  10.55
Sangaste  11.00
Ansi   11.05
Sarapuu   11.10

Lauküla   11.20
Tiidu teerist 11.25
Loss   11.30

teel liiklemisel. Pensionäride jõulupakke 
jagatakse valla eakate jõulupeol 17.12.2006 
Sangaste Lossis. 

Teistes koolides käivad lapsed, teise valla 
vanusepiirist väljajäävad lapsed ning need 
lapsed ja pensionärid, kel pole võimalik 
jõulupeol osaleda, saavad oma pakid 
kätte vallamajast alates 27.12.2006 kuni 
09.01.2007 vallamaja lahtioleku aegadel. 
Alates 10. jaanuarist pakke enam ei väljas-
tata.

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Sangaste valla jõulupakkidest
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Võidukad Keeni rahvastepallipoisid. 
Tagareas vasakult Kheit Trifanov, Ivar 

Levin, Tormi Oja, Gert Grossberg ja 
Ken Kõrkjas. 

Esireas  vasakult Rasmus Kirsimäe, 
Ingvar Aer ja Sander Teder.

S a n g a s t e  v a l d

Hugo Väärmaa      7. november
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UKU HÄNNI, 
rahandusminis-
teeriumi haldus-
poliitika nõunik

Erastamisväärtpaberid (EVP-d) seostuvad 
paljudel meist talongide ajastuga, rahava-
hetusega ja selle ajaga, kui korterid, kus 
elasime, ei kuulunud mitte meile endile, 
vaid riigile.
   Vabas Eestis on eraomand iseene-
sestmõistetavus, nagu see ühes de-
mokraatlikus riigis peabki olema. 
Erastamisväärtpaberid, mille kehtivusaeg 
selle aastaga ümber saab, on üks viima-
seid meenutusi minevikust, kui demo-
kraatlike põhimõtete kehtivus sugugi 
nii iseenesestmõistetav polnud. Ka selle 
meenutuse aeg on ümber saamas – EVP-
sid saab erastamisel kasutada, osta ja 
müüa veel ainult kuni selle aasta lõpuni, 
uuest aastast aga enam mitte.
   Erastamisväärtpabereid jagas riik Eesti 
elanikele 90ndate keskpaigas selleks, et 
saaksime enda kodud erastada ja need 
saaksid ka riigi silmis meie omaks. Igaüks 
sai erastamisväärtpabereid vastavalt 
töötatud ajale ja sellele, kas ja kui pal-
ju nõukogude võim oli inimestelt neile 
kuulunud vara ära võtnud. EVP-sid ei to-
hiks ka kindlasti segamini ajada kollaste 
kaartidega, mis on ammu kehtivuse ka-
otanud. Need, kellel oli EVP-sid rohkem, 
kui elukoha või maa erastamiseks kulus, 
said need kas ära müüa või jätta panka 

ootama, kuni nende hind kasvab ja müüa 
siis. EVP-sid saab ka pärandada – seega 
on paljud meie seast saanud pärandina 
vanavanemate või teiste sugulaste eras-
tamisväärtpabereid. 

Aasta lõpus läheb kiireks
Praeguseks on erastamisväärtpabereid 
umbes sajal tuhandel EVP-arvel, kokku 
475 miljoni krooni väärtuses. Selle aasta 
lõpuni saab neid veel müüa ja kasutada 
maa või eluruumi erastamisel, peale 31. 
detsembrit on aga võimalik taotleda poo-
le aasta jooksul riigilt kasutamata jäänud 
EVP-de hüvitamist. Peale 2. juulit 2007 
on aga rong läinud ja need, kes selleks 
ajaks oma erastamisväärtpaberitega mi-
dagi ette võtnud pole, nende eest enam 
raha ei saa.
   Igal juhul tuleks kõigil kontrollida, kas 
neil on jäänud arvele mõni EVP-sum-
ma ja otsustada, mida sellega ette võtta. 
Seda saab teha Hansapangas ja SEB Eesti 
Ühispangas. Teised Eesti pangad EVP-dega 
ei tegele. Sealt saab infot ka likvideeritud 
pankades (näiteks EVEAs) asunud konto-
de kohta – need erastamisväärtpaberid ei 
läinud pankade pankrotistumisel mitte 
kaduma, vaid kanti väärtpaberite kes-
kregistrisse ja arveid saab kasutamiseks 
taasavada. Selleks tuleb pangas kirjutada 
avaldus.

Kuidas toimida järgmisel aastal?
Kui arvel on alla 250 krooni väärtuses 
EVP-sid, oleks kasulik need igal juhul 
enne aasta lõppu maha müüa, kuna alla 
250-kroonised EVP-arveid riik ei hüvita. 

Ajavahemikul 01.11.2006 kuni 
01.12.2006 raiuti Palupera vallas Miti 
külas ühest metsast ebaseaduslikult 
puid. Vargusega tekitatud kahju on 
täpsustamisel. 

Politsei on teinud kindlaks kaks noor-
meest, kes ööl vastu 05.11.2006 varas-
tasid Otepää linnas J. Hurda tänaval 
seisnud sõiduautost Niva kümme liitrit 
bensiini. 
   Lisaks on politsei teinud kindlaks 
ka kaks noormeest, kes ööl vastu 
05.11.2006 varastasid bensiini Otepää 
linnas Pikal tänaval seisnud sõiduautost 
VAZ. 

Erastamisväärtpaberite aeg saab otsa
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Kui arvel on rohkem EVP-sid, saab ini-
mene valida, kas need pangale müüa või 
pisut oodata ja taotleda järgmisel aastal 
riigilt hüvitist. 
   Riik hüvitab kasutamata jäänud väärt-
paberid kursiga üks ühele. Kõik, kes taot-
levad õigeaegselt hüvitamist ja kelle arvel 
on kuni 3000 krooni väärtuses EVP-sid, 
saavad kogu hüvituse kätte järgmise aas-
ta lõpus. Suuremad summad hüvitatakse 
võrdsetes osades kuni viie aasta jooksul 
– kuni 5000kroonised arved kahe aasta 
jooksul, 5001-9000kroonised kolme aasta 
jooksul, 9001-25 000kroonised nelja aas-
ta jooksul ja sellest suuremad arved viie 
aasta jooksul. Igal aastal teeb riik aasta 
viimases kvartalis hüvitise saajale ühe 
ülekande.
   Kes on otsustanud oma kasutamata 
jäänud EVP-de eest hüvitist küsida, peab 
esitama avalduse sellele pangale, kus tema 
EVP-arvet teenindatakse. Pangakontorid 
võtavad avaldusi vastu alates 8. jaanuarist 
kuni 2. juulini 2007. aastal ning abista-
vad ka avalduse täitmisel. Internetipanga 
kliendid saavad esitada avalduse interneti 
vahendusel. 

Kes hiljaks jääb, see ilma jääb?
Pärast 2. juulit 2007 pangad enam avaldu-
si vastu ei võta. Siiski – kui see on väga 
erilisel põhjusel jäänud õigel ajal tegema-
ta, saab veel pöörduda rahandusministri 
poole, kes saab mõjuva põhjuse korral ka 
hilinenud avaldusi vastu võtta. 
   Nüüd polegi muud, kui pass kätte ja 
kiirelt panka järele kontrollima, kas ja kui 
palju võiks veel EVP-sid alles olla! 

Lõuna Politseiprefektuur alustab juba kolmandat korda edukaks kujunenud 
kampaaniat eraisikute käes olevate, kuid erinevatel põhjustel arvele võtmata 
tulirelvade legaliseerimiseks. Aasta-aastalt paraneb järelevalve isikute üle, 
kellel on legaalne tulirelv, kuid aina rohkem jõuab politsei jälile neile relvaoma-
nikele, kellel on relv arvele võtmata või relvaluba aegunud. Paraku näeb siis 
seadus ette kriminaalmenetluse alustamise ja ebaseadusliku relva konfiskee-
rimise ning hilisema hävitamise. 2006. aastal on alustatud kriminaalmenetlust 
juba 11 juhtumis, kus on leitud või kasutatud illegaalset relva. Kurioosne on 
seejuures asjaolu, et neist kümnel juhul olid isikutel olemas relvaload teistele 
relvadele. See tähendab aga seda, et kriminaalmenetluse tõttu tuleb jäädavalt 
loobuda ka nendest relvadest, mille kohta oli relvaluba olemas. Uuesti saab 
aga relvaluba taotlema hakata alles peale karistuse ära kandmist ja selle kustu-
mist. Kõige minimaalsem aeg on selleks vähemalt kolm aastat, reeglina isegi 
rohkem. 
    Seepärast peaksidki isikud, kelle valduses on arvele võtmata tulirelv või 
kellel puudub olemasolevale relvale kehtiv relvaluba, hilisemate pahanduste 
vältimiseks pöörduma Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse poole relva 
arvele võtmiseks või relvaloa saamiseks. Selleks ei ole vaja teha muud, kui 
leppida asukohajärgse lubade talituse töötajaga aeg kokku ja minna vastu-
võtule relva üle andma, sanktsioone ei tasu sel perioodil karta. Leitud relvad 
registreeritakse leiuna ja sellest teatatakse päevalehes. Seejärel on relva 
õigel omanikul kuue kuu jooksul aega endast teatada ja tõestada leitud relva 
omandiõigust. Kui selle aja jooksul pole omanik märku andnud ja relva kont-
rollimisel pole leitud seost mõne kuritegeliku sündmusega, registreeritakse 
relv leidja nimele. Nüüd saab värske omanik vormistada relva omamiseks 
relvaloa või anda see müüki. Aegunud relvalubadega isikutelt võetakse relv 
hoiule ja kolme kuu jooksul on üleandjal aega vormistada omale relvaluba või 
relv võõrandada. 
   Politsei soovitab kõigil mingil põhjusel nende valduses olev registreerimata 
relv  arvele võtta, vältimaks hilisemaid karistusi. Lõuna Politseiprefektuuris 
on kehtestamisel kord, kus kohustutakse kontrollima kõiki relvaomanikke 
vähemalt üks kord aasta jooksul. Probleemsemad ja kahtlased relvaomanikud 
võetakse suurema tähelepanu alla ja kui leiab kinnitust relvaomaniku sobi-
matus tulirelva käitlejana, tunnistatakse relvaload kehtetuks ning otsustatakse 
kriminaalmenetluse alustamine. 
   29. novembrist 29. detsembrini kestva kampaania ajal saab registreerimata 
relva või aegunud relvaloa legaliseerimiseks pöörduda Lõuna Politseipre-
fektuuri lubade talitusse või küsida täpsemat infot lähimast politseiasutusest 
(Valga lubade talituse juhtivkonstaabel Ene Hinn; telefon 766 8125, e-post: 
ene.hinn@valga.pol.ee). 

Lõuna PP lubade talituse juhtivkonstaabel
ALLEN LEEGO 

Relvad legaalseks ja 
jõulud ohutuks! 

Otepää politsei tänab 

Otepää Gümnaasiumi 6. klassi õpi-
last Keiti Grossi ja 8. klassi õpilast 
Carolyn Korpi, kes toimetasid 1. 
detsembril konstaablijaoskonda 
9aastase Valga poisi, kes kogemata 
oli bussiga Sooru asemel Otepääle 
sõitnud. 
   Tänu tublidele tüdrukutele sai po-
litsei poisi Sooru vanaema juurde 
viia. Kuna väikemehel puudus pi-
medal ajal oluline abimees - helkur 
- riputas politsei selle talle ohutuse 
huvides külge. 

Luud ukse vastas ja lõrisev koer ketis 
ei peleta alati kutsumata külalist mine-
ma. Vanavanematelt kuuldud lugude 
järgi võib otsustada, et selline aeg küll 
kunagi eksisteeris, kuid elame ju siin 
ja praegu. 
   Kuritegude statistikast suurema osa 
moodustavad vargused. Politsei poole 
pöördumised on aga juba tagajärjed ja 
seda tinginud asjaolusid enam muuta ei 
saa. Kui siis tagasi mõelda ja endalt kü-
sida: “Kas ma tõesti tegin kõik, et seda 
vargust ei oleks olnud? Kas ma panin 
aknad kinni, ukse lukku? Võibolla oleks 
mu auto alles, kui aken oleks olnud lõ-
puni suletud? Äkki oleks aidanud isegi 
see, kui ma oleks naabritele öelnud, et 
lähen paariks päevaks ära ja palunud 
neil oma elamisel silm peal hoida?”. 
   Kahjuks tuleb politseinikel oma va-
rasse hoolimatult suhtuvate kodanikega 
tihtipeale kokku puutuda. Näiteks olid 
ühel peremehel elamu kõikidel kõrval-
hoonetel võtmed ees. Garaažil, kus olid 
saed ja kallid tööriistad, oli võti isegi nii 
roostes, et tundus, nagu poleks seda pä-
rast esimest luku lahtikeeramist üldse 
eest võetud. Sellisel juhul ei teki enam 
küsimust, kas tullakse või ei tulda, vaid 
millal tullakse?
   Kodu turvalisemaks muutmisel ei ole 
vaja alati raha puuga selga. Kurikaelte 
vastu saab ka lihtsaid aabitsatõdesid 
rakendades. Uksed-aknad kinni ja 
lukku, kui kojutulek jääb hilisemaks, 
võiks vähemalt ühes toas tule põlema 
jätta. Pikemal äraolekul teavitage sellest 
naabreid ja paluge neil ka saabuv post 
ära võtta. Kui peres on koer, ärge häbe-
nege panna aiale silti, mis hoiatab just 
kurja koera eest. 

Politsei kutsub taas üles relvi legaliseerima
   Siinkohal kehtib küll reegel – pigem roh-
kem, kui tagasihoidlikult, sest ka taks võib 
oma haukumisega pikanäpumehe tahte-
kindluse murda. Liiast ei ole ka liikumi-
sanduriga valgusti hoovis või garaaži ees. 
Paljudes talupidamistes on täiesti tavaline, 
et kogu liikuvtehnika seisab aia taga või 
siis kuskil eemal põllu ääres. Kevadel, kui 
pihta algab kiire tööaeg, selgub, et trakto-
ril puudub mõni tähtis detail, mis sügisel 
veel alles oli. Siingi tuleb manitseda olema 
oma vara kaitsel hoolsam.
   Omaette ohukategooria moodustavad 
suvekodud. On ette tulnud juhtumeid, kus 
talveperioodil on mõnda suvekodusse end 
hubaselt sisse seadnud asotsiaalsete elu-
viisidega kodanikud. Suvekodudest ja ka 
nende juurest tuleb küll kõik asjad, millel 
vähegi väärtust, suve lõpul kaasa võtta. 
Ära tuleks viia ka igasugused roostevabast 
terasest ja alumiiniumist veemahutid.
   Üks asi on kodu, teine kodutee. Teatud 
ebameeldivused võivad varitseda ka seal. 
Tooksin siinkohal mõningad soovitused. 
Pimedal ajal liikudes kasuta valgustatud 
tänavat isegi siis, kui kodutee veidi pike-
maks muutub. Dokumente, telefoni, kor-
terivõtmeid ja raha ei ole soovitav kanda 
käekotis. Pimedal ajal tänaval telefoniga 
rääkides tasub jälgida ümbrust, kas seal 
ei viibi ehk kahtlaseid isikuid, kes võiksid 
huvituda teie varast. Telefoni kaelapaela 
kasutades tuleks telefoni kanda riiete all, 
mitte peal.
   Auto on soovitav parkida valgustatud 
alale ja varustada töötava signalisatsiooni-
ga. Juhul, kui lahkute sõiduki juurest kas 
või hetkeks, sulgege kõik aknad ja lukus-
tage kõik uksed. Sõidukisalongi ei tohi 
jätta väärtuslike esemeid, mis kurikaela 
ahvatleda võiksid. Autoraadio esipaneel 

tuleb alati kaasa võtta, ükski lisalukk (roo-
li-, pedaali- jms lukk) ei ole liiast. 
   Vara kaitse ja meie endi ning ka kodu 
turvalisus algab hoolimisest ja meie endi 
suhtumisest. Siinkohal on palve: kui 
juhtute nägema isikuid ja sõidukeid, mis 
tunduvad teile kahtlased, helistage kohe 
politsei tasuta lühinumbril 110.

Meeldivale koostööle lootes 
Otepää konstaablijaoskonna vanemkons-

taabel MEELIS LILL

Hoidke oma asjadel 
silm peal

POLITSEI



7. detsember  200610

20. dets. kell 17.00 1.-4. klas-
side jõulupidu

21. dets. kell 18.00 5.-12. klas-
side jõulupidu

Puka Keskkooli jõulupeod

Sangaste valla mudilaste

JÕULUPIDU,
kuhu oodatakse kõiki koduseid lapsi 
vanuses 0-7, toimub neljapäeval 

21. detsembril kell 17.00 
Keeni kooli spordisaalis.

Keeni kooli õpilaste  (2. – 9. klass)

JÕULUPIDU
toimub reedel, 22. detsembril kell 18.00

kooli spordisaalis.

  Bussiringid alustavad kell 17.00.

Käsitöö nädal 
Sangaste seltsimajas

Saab valmistada kingituse lähenevaks jõuluajaks erinevates tehni-
kates või lihtsalt kätt proovida ja mõnusas seltskonnas aega veeta.

KOLMAPÄEVAL 6. detsembril ootame kõiki kell 18.00 valmista-
ma siidimaali tehnikas esemeid ja õppima viltimistehnikat.
REEDEL kell 16.30 on meisterdamistuppa oodatud kõik kooli-
noored.
LAUPÄEVAL kell 12.00 on käsitöötuba avatud 
kõige pisematele.    

Lisainfo Merle Tombak

Kodanikunädal

Kodanikunädala raames toimus Keeni koolis koolisisene võistkondlik viktoriin, millest võt-
tis osa 8 võistkonda. Küsimused puudutasid nii koolielu kui poliitikat.
   Iga-aastases maakonna Kodanikupäeva veebipõhises viktoriinis osales 8.-9. klassi võis-
tkond, kes punktide täistabamusega saavutas III koha. Seekord võeti arvesse ka vastuste 
laekumise aeg, kuigi algul võistkondade registreerimise juhendis seda kirjas ei olnud, oli 
vaid lõpuaeg. Meie tublid vastuseotsijad olid Jane Gross, Margit Juhkov, Kairit Linnaste ja 
Kati Valge. Küsimused puudutasid Eesti Vabariigi põhiseadust, NATO-t, valitsuse tegevust 
ja eurot. 
   Seoses kodanikupäevaga “Heast pereisast algab riik” oli 8.-9. kl õpilastel võimalus kohtu-
da keskkonnaminister Rein Randveriga. Ta tuletas lastele meelde, kui tähtis ja vajalik on 
tänapäeval õppimine ja võõrkeelte tundmine, aktiivne tegevus ühiskonnas. Saime ülevaate 
keskonnaministeeriumi ülesannetest ja ministri töönädalast. Lõpuks kinkis ta koolile mitu 
õppetööks huvitavat ning vajalikku raamatut. Kohtumine oli meeldiv ja õpilased soovisid 
ministrile edu edaspidiseks.

SAIMA TELL

Linda Napp on sündinud 6. detsembril 1926 
Põltsamaal. Tartu ja Tallinna koolides end peda-
googiks koolitanud, Otepää keskkoolis 38 aastat 
ajalooõpetaja ametit pidanud. Koolitundidest mä-
letatakse teda range, nõudliku ja oma ainet täht-
sustava õpetajana. Väljaspool kooli säras kohaliku 
rahvateatri laval mitmes peaosas, laulis kooris, käis 
väljasõitudel, laulupidudel. Nii jäi silma noorele 
kultuurimaja direktorile. 
   Nüüdseks on Linda 54 aastat abielus olnud 
ning kogu selle aja ühe ja sama mehe Heinoga, 
kes Otepääl neli aastakümmet kultuurimaja juh-
tis, rahvateatris dekoratsioone maalis, proovidel ja 
väljasõitudel lavavalgustust seadis, väljasõitudelt 
või kohaliku peo korravalvamiselt tihtigi mõned 
tunnid pärast keskööd koju jõudis.
   Kuidas range õpetajaproua küll neid mehe äraole-
kuid jõudis välja kannatada, kuidas meest oodates 
ärkvel olla ja hommikul värske välja näha?
   “Kes ütles, et ma kogu aeg kodus olin või teda 

oodates ei maganud?!” imestab nüüd kaunisse juu-
beliikka jõudnud ja ülipikalt ühes abielus püsinud 
juubilar. “Koorilaul, esinemised ja peod hoidsid 
mindki kultuuritöö keskel. Koorilauluga alustasin 
juba Põltsamaal keskkoolis, Otepääl jätkasin kadu-
nud August Krentsi nõudliku käe all, ja loobuda 
pole sellest huvialast suutnud tänaseni.”
   Kuulen juubilarilt mitmeid meenutusi uuemast 
ajast, kuidas meie koor on sõprusvalla kooriga 
Vihtist kohtunud ja ühiskontserte andnud nii 
siin kui ka sealpool lahte. “Üks meeldejäävamaid 
ühislaulmisi oli Otepääl ja kultuurimajast hoopis 
eemal – Maia Kõrda koduaias, kus kahe koori võis-
tulaulmine ei tahtnud kuidagi vaibuda.”
   Lindat teab allakirjutanu paljudest kohtumistest 
kultuurivallas, koolis, mitmest lühemast väljasõi-
dust ja ühest pikast teatrireisist Krimmi – seal nä-
gin, et ta ei tunnista ühtegi kunstlikku lisarõõmu 
tekitajat, ei võta suhu tilkagi kangemat ega lahje-
mat kraami. On vapralt talunud teisitimõtlejaid ega 

ole proovinud neid täiskarsklaseks ümber pöörata. 
Meie pikimast teatrirahva reisist meenub talle pik-
ka teed saatnud omaloominguline ühislaul: “Oi 
pomidorõ (tomatid), oi makaronõ ...”
   Millist aega meenutab ta kõige meelsamini? 
“Ikka noorust, oma kahe tütre sündi ja kasvamist. 
Ja kogu oma õpetajatöö aega.” Endised Otepää õpe-
tajad hoiavad ammust tava ning saavad kokku igal 
aastal 1. septembril, viimati Asta Krevaldi kodus. 
Siis on nii laulu, nalja kui ka meenutusi.
   Vanavanavanaema Linda võib seal lisaks rääki-
da lugusid neljast lapselapsest ja nüüd ka kõige 
väiksemast, 2 aasta ja kahe kuu vanusest lapse-
lapselapsest Meriliisist, keda nad koos Heinoga 
vajadusel enda juurde hoida võtavad.
   Pikaealisus, rõõmsameelse ja laululembesena 
püsimise saladused kõik said eespool kirja: ole 
tegev, tunne rõõmu lastest, oma perest ja kodust.

AILI MIKS

Imetleme ja õnnitleme tegusat ning laululembest vanavanavanaema!

Linda Napp koos lapselapselapse 
Meriliisiga

Kuigatsi lühiuudised

3. novembril külastas Kuigatsi Külamaja Südamesõprade 
Selts Valgast. Segakoori laulud Marika Reinholdi juhatusel ja 
tantsud Salme Abolkalni käe all täitsid maja ja soojendasid 
vaatajate hingi Kuigatsist ja Pukast. Rõõm tantsudest-lauludest 
oli suur nii esinejail kui ka kuulajail-vaatajail ja pärast oli tore 
ühiselt meenutada möödunud häid aegu. 
   Kuigatsi rahvas tänab südamesõpru südamest tulnud lau-
lude ja tantsude eest.

Ja järgmisel päeval, 4. novembril kogunesid juba kolmandat 
korda Kuigatsisse sügisturniirile kabetajad. Tuldi Valgast, 
Karulast, Pukast, Rõngust ja muidugi Kuigatsi kandi mängijad, 
kokku 14 osalejat. Terve päev tõsist mängu ja õhtuks olid ka 
kohad jagatud. 
   Võitjaks kuulutati Enno Allev Pukast, teiseks Peep Viktor ja 
kolmandaks Endel Niinepuu. Tänu kõigile osalejaile ütlesid 
korraldaja Elle Luik ja toetaja Endel Niinepuu. 
   Uute kohtumiseni kabelaua taga juba 2007. aastal!

Viis aastat tagasi, 2001. aasta lõpus korraldasid Mägiste ja Ädu 
külade talunikud oma esimesed kokkusaamised Kuigatsis, 

Sangaste vallas jätkub projekt “Töö tugi Kagu-
Eestis 2.Tööklubidest töötubadeni.”
   Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond, Eesti 
Riiklik Arengukava ja kaasfinantseerib Sangaste 
vallavalitsus. 
   Sangaste vallavalitsus koostöös MTÜ Parner-
lusega on otsustanud rakendada pikaajalised 
töötud, kes taotlevad toimetulekutoetust, vallasisestele 
heakorratöödele.
   See tähendab, et toimetulekutoetuse saajad peavad 
tegema 12 tundi kuus praktilist tööd ja 2 tundi individu-
aalset nõustamist töö tugiisiku juures ning need pevad 
olema tehtud enne 20. kuupäeva. Praktilist tööd teeme 
valla allasutuste juures. Kes valla allasutustest vajab töö-
jõudu, võtke ühendust tugiisikuga.
   Kui üksi elavatel vanaduspensionäridel on soovi ja va-

jadust ajutise abi järele, võivad nad paluda en-
dale töötu appisaatmist. Võimalikud tegevused 
ei tohiks nõuda erilisi oskusi, sobilikud oleksid 
näiteks lumekoristamine, puude ladumine jne, 
vastavalt vajadusele. Abilise kutsumiseks võtta 
ühendust Marju Karaviniga telefonil 5398 9514 
või pöörduda vallamajja tugiisiku kabinetti vä-
hemalt 2 päeva enne vajalikku töö tegemist.

   Praktilise töö tegemisest oleme vabastanud vanadus- 
ja töövõimetuspensionärid, õpilased, üliõpilased, alla 
3aastaseid lapsi kasvatava ühe vanema, puudega ini-
mese hooldajad, töötavad isikud ja tööturuameti Valga-
maa osakonna poolt teenustele suunatud isikud.
  Tugiisiku vastuvõtuajad on esmaspäeval 8.00-15.00 ja 
teisipäeval 8.00-15.00, e-post:marju.karavin@mail.ee, 
telefon 5398 9514.  

MARJU KARAVIN

Sangaste vald alustas praktilise tööklubiga

ruumi puudusel tookordse Kuigatsi kooli sööklas. Esimesed 
üritused õnnestusid ja kui vabanesid kooli ruumid endises 
rahvamajas, leidsid need kohe uue taaskasutuse seltsielu 
edendamisel. Tänu Puka valla abile, mitmete rahastajate-
fondide toele ja külarahva ühistööle on saadud esmavajalik 
tegutsemiseks. 
   Tänuks ja tunnustuseks nii tegijatele kui kogu oma rah-
vale toimub pidulik aastalõpu üritus 29. detsembril 2006 
ansambli saatel. Kavas on kohvi ja tordilaud, tänukirjad ja 
-sõnad, ülevaade tehtust, mõnus seltskond ja meeleolu. 

Laupäeval, 9. ja 16. detsembril kutsuvad Kaija ja Heili lapsi 
vanematega Külamajja jõulueelsel ajal koos meisterdama!

Kuigatsi Külamaja Seltsing

Kuigatsi silla remont 
Praeguseks on tööd seisma pan-
dud, muldkeha on enam-vähem 
oma mõõtmed kätte saanud ja 
liiklus käib üle. 

Kevadel jätkatakse kattete paneku 
ja ümbruse korrastamisega.
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Müüa lõhutud küttepuud
Lepp, 50 cm, märg,  hind  360 kr/m3 

Lepp, 50 cm, kuiv,    hind  460 kr/m3

Lepp, 30 cm, poolkuiv,   hind  480 kr/m3 

TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

Info tel. 7752 018 ja 5278 041

Otepää Päevakeskus-Hooldekodu
võtab osalise tööajaga tööle 

KOKA
Kiire!      Info telefonil 5516 418

TIINA ILJA
13.02.1940 - 29.11.2006

Nägemine- 
kõige ilusam jõulukingitus
 
Silmad on eluks nii vajalikud, et sellest kui vajalikud, ei oska ükski 
nägija piisavalt hästi rääkida. Alles siis, kui silmadega on midagi 
tõsist juhtunud, saame probleemist aru. Kahjuks võib siis olla 
hilja.
   Jõuluaeg on aga selline aeg, kus silmadega töötatakse tavali-
selt rohkem. Pimedat aega ja elektrivalgust on üle poole päevast. 
Samas ongi sellel ajal rohkem aega lugemiseks ja näputööks. 
Valgel ajal on autoga sõitmine lihtne ja mugav. Pimedas ja 
vihmaga võib ka 100 km läbimine olla väga väsitav. Koolilastel 
kipub õhtul pea valutama, keegi ei tea miks? 
   Kõikidel loetletud puhkudel on tegemist olukorraga, kus elu 
sõltub meie silmanägemisest. Seega just praegu on õige aeg 
mõelda, kas enda või lähedaste inimeste nägemine on korras, 
kas ei tööta valede prillidega. Lisaks eeltoodule on väga tähtis, et 
prillid oleksid ka ilusad. 

Optiline Grupp on prillipoodide kett 30 kauplusega üle Eesti. 
   Oleme valmis Otepää rahvast teenindama Pühajärve Puhkeko-
dus. Teeme kõik, et prillide ostmine ja kinkimine oleks mugav. 
Paljud prilliraamid on Säästuhindadega st. kuni 50% soodsa-
mad. Valik on väga suur, on odavat ja kallist. Lisaks saab iga 
prillitellija soovi korral vabapääsme Pühajärve SPA ujulasse. 
   Töötame puhkekodu esimesel korrusel ruumis 105. 
Esmaspäev 17.00-20.00
Teisipäev 10.00-20.00
Kolmapäev 10.00-14.00 
Neljapäev 10.00-20.00 
Reede 17.00-20.00.
   Registreerida silmaarsti juurde 
saab telefonil 7663 144 tööaega-
del ja 5118 913 igal ajal.
   Vajadusel registreeruge ka sil-
marõhu mõõtmise protseduurile. 
Mõõtmiseks kasutame uut ja 
väga mugavat aparaati.

Jaan Põrk

Teade 
Tartu Pensioniameti VALGA OSAKONNA telefoninum-
ber on muutunud. Uus telefon on 7671 985.

Avatavas 
ilusalongis 
pakutakse tööd 

kosmetoloogile. 

Tel. 5348 6024

VAIKE UFFERT
21.04.1939 - 29.11.2006

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

Ostan beežika siledakarvalise 
kassipoja. Telef. 5361 9880, 7671 
427

Ostan korralikke jõulukuuski 
korralikke hindadega. 5267 907 
Meelis.

4-kl. tüdrukule otsitakse ko-
duõpetajat Otepääl. Tel. 5107 
336

Müüa nuumatud haned. Telef 
5804 5839

Soovime üürida 2007 kevad 
korteri (kuni 2 toal.) või maja-
osa  Otepää linnas või vahetus 
ümbruses pikemaks ajaks. Tel. 
5377 2337

Soovin osta ühe- või kahetoalise  
korteri Otepää linnas või selle 
lähimas ümbruses. Tel 5559 
6671 (õhtuti).

Soovin talveks üürida garaaži 
Otepääl. Tel. 5029 693

Suusataja üürib Sihva ümbruses
omaette elamispinna. Võib olla 
ka vana talumaja. Kontakt : 5050 
997

Müüa suurem külmik. Tel. 5810 
6807

     AUTOREHVID TALVEKS (UUED JA KASUTATUD) 
     Soodsa hinnaga, alates 250,-/ tk. TASAKAALUSTUS TASUTA!
   
 UUS ATV KYMCO MXU 4X4 500cc.  27 kw!!

         võimalik registreerida 2kohaliseks tänävasõidu ATV-ks. 
                 119 000.- SIS.KM.18%.  Liisinguvõimalus  

 
    E- R 10.00- 17.00            
    L      10.00- 16.00
          Tel. 5662 9904 Valga põik 1, OTEPÄÄ 

Annimatsi kämping 
pakub tööd baaris. 

Tel 5110 317.
ANNAME RENDILE 

jõuluvana 

kostüümi. 

Info tel. 5051 154 või 
5073 556.
  

VEERA MARJAPUU
30.07.1920 - 25.11.2006

Toetus õppuritele

Otepää vald soovib toetada kõrgkoolides ja kutseõppeasu-
tustes õppivaid Otepää valla noori.
   Palume kõigil toetuse soovijatel esitada sotsiaal- ja haridu-
steenistusele taotlus toetuse saamiseks koos õppeasutuse 
poolt väljastatud tõendiga hiljemalt 11. detsambriks 2006.

Pühajärve lasteaia jõulupidu toimub 
20. detsembril kell 17.00

Pühajärve Põhikooli jõulupidu toimub 
21. detsembril kell 18.00

Pensionäride Liidu liikmed ja päevakeskuse külas-
tajad!

JÕULUPIDU
toimub Kirikumõisa saalis
21. detsembril kell 14.00.

Buss toob kõik soovijad kohale Aia poe juurest kell 13.30

ELVIRA HURT

Sügav kaastunne Helgile kalli õe
kaotuse puhul.

Otepää vallavolikogu ja valla-
valitsus

Lp. Invaühingu liikmed

Jõulukoosviibimine 

toimub 20. detsembril 
kell 14 Edgari trahteris. 

Eelregistreerimine kuni 15. 
detsembrini tel. 7655 330 
(E.Saar).
Omaosalus 10 krooni.

AAKRE RAHVAMAJAS
20. detsembril algusega 

kell 13

  JÕULUPIDU

Reisimuljeid Egiptimaalt 
räägib Helbe Kütt

Muusikat teeb Maimo

Hellenurme 
kultuurimajas toimub 

17. detsembril algusega 

kell 17.00 Palupera-

Hellenurme piirkonna 
EAKATE JÕULUPIDU. 
Jõuluvana, eeskava, jõu-

lutoitude degusteerimine.

Nõuni kultuurimajas toimub 10.detsembril 

algusega kell 11.00 

piirkonna vanemaealiste  JÕULUPIDU. 

Esinevad kohalikud isetegevuslased. Osavõtumaks 15 
krooni maksta hiljemalt 8. detsembriks Vaike Viksi või 
Malle Kõlli kätte (tel. 7657 333, 5224 343). Sõidab buss, 
jälgida reklaami!

K U U L U T U S E D

Võtab tööle ujula 
päevase koristaja.

Kiire!
tel. 522 6234

PÜHAJÄRVE
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Üle 7 miljoni krooni maksva 
projekti realiseerimiseks sai 
Otepää vald toetust Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse piirkondade kon-
kurentsivõime tugevdamise programmist. 
Kolmveerandit projekti maksumusest ra-
hastas üks Euroopa Liidu struktuurifondi-
dest – ERDF ehk Euroopa Regionaalarengu 
Fond, 20% ulatuses oli tegu omafinantsee-
ringu ja 5% ulatuses rahastamisega Eesti 
riigieelarvest. 
   Euroopa Liidu struktuurifondidest ra-
hastatavatel projektidel hoitakse hoole-
ga silma peal ning jälgitakse, et projekti 
lõpptulemus vastaks taotluses esitatud 
eesmärkidele. Seda ka kõnealuse projekti 
puhul.
   Oodatult on uusehitus tekitanud vas-
tukaja, kahju ainult, et enamus sellest on 
lauskriitika. Poliitikas antakse valitsejaile 
100 kriitikavaba päeva, külastuskeskus 
pole sedagi saanud. Rääkimata sellest, 
et hoone on täies mahus veel avamata. 
Käesoleva kirjatüki eesmärgiks ei ole ke-
dagi rünnata ega kaitsta, vaid selgitada 
projekti tagamaid.
   Segadus käesoleva hoonega sai vast al-
guse sellest, et 2003. aastal üles kerkinud 
ideekavand nägi ette nimetatud kohta bus-
sijaamahoone rajamist ning operaatoriks 
pidi saama mõni Eestis tegutsev bussifir-
ma. Kahjuks ületas projekt vallaeelarve 
võimalused ning jäi riiulile. 

   Planeerimise protsess oli aga alanud 
ning lahendus saabus ajal, mil avanes 
piirkondade konkurentsivõime tugevda-
mise programm. Sellesse programmi said 
kohalikud omavalitsused esitada projekte, 
mis toetaksid kohalikku turismi- ja puh-
kemajandust ning arendaksid piirkonna 
ettevõtluskeskkonna atraktiivsust. 
   Üks võimalikest abikõlblikest tegevus-
test selle programmi alammeetmes oli 
külastus- ja vabaajaveetmise võimaluste 
väljaarendamine ja mitmekesistamine. 
Sellest Otepää vallavalitsus aastal 2005 
projekti esitades ka lähtus.
Mujal maailmas ringi reisides on pea igas 
suuremas linnas näha külastuskeskusi. 
Nii sündis idee rajada esimesena Eestis 
külastuskeskus ka Otepääle – populaar-
sesse turismisihtkohta, kus on 2 turismi 
kõrghooaega ning aastaringselt toimub 

rahvusvahelise tähtsusega spordi- ja kul-
tuurisündmusi. 
Situatsioonis, kus Otepää vallavalitsus 
planeeris bussipeatused viia keskväljakult 
ära ning oli olemas ideekavand uue hoone 
püstitamiseks aadressil Tartu mnt.1, tund-
us sobiv taotleda rahastamist turismimeet-
me alt külastuskeskuse rajamiseks muude 
projektiga seotud tegevuste hulgas. 

Külastuskeskus tähendab oma idee 
poolest seda, et piirkonda saabuv 
või siit läbisõitev turist saab kogu 

info piirkonna, maakonna, regiooni või 
Eesti kohta ühest kohast, tal on võimalus 
broneerida samaks päevaks turismiteen-
useid, võimalus vaadata vaatefilme, saab 
osta ürituste pileteid, trükiseid ja suveniire. 
Olemas on interneti kasutamise võimalus. 
Külastuskeskuses saab ka juua kohvi ja 
vajadusel osta suupisteid lisaks muude-
le teenustele, mida vahendab R-Kiosk. 
Ööpäevaringselt on külastajate käsutuses 
avalikud tualetid ning pikamaaautojuhti-
del võimalus kasutada dušši. 
    Uue hoone rajamine tingis vajaduse 
muuta turismiinfokeskuse asukohta, sest 
paralleelselt pole mõtet üleval pidada nii 
külastuskeskust kui ka turismiinfokeskust. 
Samuti loodame, et uus asukoht peamis-
te sissesõiduteede ristumiskoha lähistel 
koos vajaliku parklaala ning lähedal asu-
va keskse bussipeatusega on mugavam 
nii kohalikule elanikule kui ka piirkonda 

külastavaile turistidele. Vajalikud suuna-
viidad põhiteedele paigaldatakse 2007. 
aasta kevadel. 

Võib muidugi küsida, mis on 
konkreetselt turismiinfokeskuse 
teenustes uut, mida ei pakutud 

või ei oleks saanud pakkuda vanas kohas? 
Tulevikuplaanidest rääkides on kavas ha-
kata vastavalt võimalustele vahendama 
selliseid teenuseid nagu näiteks jalgrat-
ta- ja autorent. Plasmaekraani soetamisel 
on plaanis hakata esitlema ettevõtjate 
reklaamklippe ja eripakkumisi, lisaks on 
kavas hakata juurutama online broneeri-
missüsteemi koostöös ettevõtjatega (eeldab 
interneti olemasolu kõigis majutusettevõ-
tetes) jpm. 
   Kolimine uutesse ruumidesse on 
siiani viibinud tehniliste ning mööbli- 
tootmisega seotud probleemide tõttu.

Otepää külastuskeskus avab nüüd 
kõik oma uksed 

Otepää kesklinnas valmis tänavu juunis uhiuus ehitis – Otepää külastuskeskus. Alates septembrist 
on hoone üks pool olnud külastajaile avatud. Tegemist on esimese hoonega kesklinnas, mille 
ehitamise on algatanud Otepää vallavalitsus. Külastuskeskus rajati projekti “Otepää keskväljaku 
arendamine ja sidumine ehitatava turismiinfrastruktuuriga” raames. Kogu projekt hõlmab enamat 
kui külastuskeskuse hoone, aga sellel käesolevas artiklis pikemalt ei peatuks. 

Külastuskeskuse ootesaali tellitakse lähi-
tulevikus ka sobivamad ning mugavamad 
pingid. Ooteruum on avatud kõigile külas-
tajaile iga päev kella 06-21.00. Ooteruumi 
pakihoidu saab jätta vajadusel pisipakke. 
Suvel tuuuakse hoone väliterrassile ka 
lauad ja pingid, samuti valmib haljastus. 
   Kui rääkida aga sellest, et miks bussid 
ei välju otse külastuskeskuse klaasist 
akende eest, siis osaliselt peitus vastus 
eelnevas tekstis – turismimeetme alt ei 
saa rahastada transpordi infrastruktuuri 
arendamist. 
   Kahetsusväärselt rajati hoone ette 
kolmnurksed taskud, mida isegi parima 
tahtmise korral ei saaks bussid kasutada 
manööverdamiseks vajaliku ruumi nappu-
se tõttu. Peamine on aga, et seda ei näinud 
ette esitatud projektitaotluse kirjeldus.
   Seega ei sõltu busside peatuskoht hoo-
nes tegutsevate või tegutsema hakkavate 
töötajate arvamusest. Vallavalitsusel on 
kaks võimalikku tegutsemisteed: muuta 
üle-eelmise koosseisu esitatud projekti 
ning jääda ilma nii vajalikust rahalisest 
toetusest või viia käivitatud projekt kavan-
datult lõpule. 
   Kuuldavasti tegeleb Otepää vallavalitsus 
hetkel hoone Tartu maantee poolses kül-
jes paikneva Otepää keskse bussipeatuse 
arendamisega. Kõik ei sünni aga üleöö. 
Mitte kellelgi pole keelatud hoonesse 
siseneda kasvõi ainult selleks, et aega 

parajaks teha või ilmataadi eest kaitset 
otsida. Just selleks hoone rajatigi, et seda 
hakkaksid aktiivselt kasutama nii piirkon-
da külastavad turistid kui ka kohalikud 
elanikud.
   Otepää külastuskeskuse turismiinfokes-
kuse ruumid avatakse testimiseks juba 
talvepealinna avaürituste ajal 15. ja 16. 
detsembril. Paralleelselt jätkab tegevust 
turismiinfokeskus ka Raekojas kuni 20. 
detsembrini. 
   Külastuskeskuse hoone ametlik avami-
ne (kutsetega) toimub 20. detsembril k.a. 
Alates neljapäevast, 21. detsembrist, avab 
turismiinfokeskus oma uksed külastajaile 
uuel aadressil, mis tähendab Otepää külas-
tuskeskuse planeeritud mahus avamist. 
   Tere tulemast!

EAS Otepää Turismiinfokeskuse 
infokonsultant MARE RAID

Otepää kultuurikeskuses toimus 1. detsembril puuetega inimeste 
päev. Osavõtjaid oli üle 100.
   Sõna võtsid vallavanem Aivar Pärli, volikogu aseesimees Miia Pal-
lase, Eesti eriolümpia juht laive Poska, Valgamaa Puuetega Inimeste 
Koja juhatuse esimees Johannes Metsar ja Otepää Invaühingu esi-
mees Eino Saar.
   Meelelahutusliku osa sisustasid Kanepi valla lauljad ja tantsijad. 
Tantsuks mängisid Eino Tartes Ja Heldur Uibo.
   Täname kõiki esinejaid ja osalejaid! Meeldivate kohtumisteni!

MARIKA EIN

Otepäälased tähistasid puuetega 
inimeste päeva

SA OTEPÄÄ SPORDIRAJATISED
Mäe 23 a

Lahtioleku ajad on iga päev  08.00-22.00
Jõulude ajal 23.-26.12.2006 on suletud.
Aastavahetusel 31.12.2006-01.01.2007 suletud

Teenuste hinnakiri

Spordisaali rent
• kogu saal – 300.-/ tund
• 1/3 saali – 150.-/ tund

Jõusaali kasutamine
• (08.00-17.00) – 20.-/kord
• täiskasvanud (17.00-22.00) – 40.-/ kord
• õpilasele       (17.00-22.00) – 20.-/ kord

Aeroobikasaali rent – 100.- / tund
Saunarent                 – 200.-/  tund
Dušši kasutamine – 10.- /  tund
Koosolekuruum – 100.- / tund

Elektri ja aurusaun avatud Otepää valla elanikele
Neljapäev         15.00-20.00    naistele
Reedel              15.00-20.00    meestele

Uuest aastast – 35.- / tund

Eesti Maakilb 2006/2007 I etapp 

Otepää mälumängurid võitsid 62 punktiga esikoha Ugandi 
regioonis, kuhu kuuluvad Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, 
Võrumaa ja Jõgevamaa.
   Otepää võistkonda kuulusid Aarne Steinbach, Kadri 
Steinbach, Kaido Mägi ja Leino Pahtma, varumees oli 
Kristjan Rõivassepp.
   Palupera oli 36 punktiga 13. Järgmised voorusd toimu-
vad 16.detsembril 2006 ning 13.jaanuaril 2007.


