
2 0 . detsembril avati Ote-
pääl Eesti esimene 

(turismi)külastuskeskus. Lindi lõika-
sid Valga maavanem Georg Trašanov, 
Otepää volikogu esimees Aivar Nigol ja 
EASi turismiarenduskeskuse direktor 
Tarmo Mutso. 
   Aivar Nigol meenutas oma kõnes 
külastuskeskuse sünnilugu. 
   Vallavanem Aivar Pärli rääkis kokku-
tulnuile, mida kõike uus maja pakub. 
Lisaks turismialasele infole saab kü-
laline kasutada dušši ja WCd, majas 
töötab ka R-kiosk. 

Kas suusavõistlus tuleb?

Lootuses, et võistlused toimuvad, aval-
dame MK-etapi ametliku ajakava.

Reede, 26. jaanuar 
19.00  avamisele eelnev suusa-

show   
Tehvandi staadion

20.00  võistluste avamine   
Tehvandi staadion

20.30-22.00  MK soojenduspidu  
Peotelk Tehvandi staadio-
nil

Laupäev, 27. jaanuar 
10.30  Naised 10 km (klassi-

ka), eraldistart 2x5 km 
11.30  Naised – lilleautasusta-

mine staadionil
12.00  Mehed 15 km (klassi-

ka), eraldistart 3x5 km 
13.25  Mehed – lilleautasusta-

mine staadionil
15.00  Tartu maratoni ametlik 

treening soovĳaile  
Tartu maratoni rajal

15.00-23.00  Tantsupidu suusabaasis 
- SKY PLUSi peotelk 
Tehvandil

16.00  „Laulge kaasa“ maail-
makarikal  Night 
Club COMEBACK

Pühapäev, 28. jaanuar 
   9.45  NAISED sprint (kl), kva-

lifikatsioon  1 km 
10.05  MEHED sprint (kl), kva-

lifikatsioon  1,5 km 
11.15  NAISED sprint   ¼ finaalid 

(5x6)   
11.37  MEHED sprint  ¼ finaalid 

(5x6)   
12.05  NAISED sprint  ½ finaalid 

(2x6)   

27.-28. jaanuaril Otepääle 
planeeritud murdmaasuus-
atamise MK-etapi toimu-
mine saab lõpliku kinnituse 
homme, 19. jaanuaril.

Asutatud
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA
 vald

SANGASTE 
vald

12.15  MEHED sprint  ½ finaalid 
(2x6)   

12.26  NAISED sprint B finaal 
(1x6)   

12.31  NAISED sprint finaal 
(1x6)  

12.36  MEHED sprint B finaal 
(1x6)   

12.42  MEHED sprint finaal 
(1x6)   

12.47  NAISED – lilleautasusta-
mine  staadionil

12.52  MEHED – lilleautasusta-
mine  staadionil

Pikaajaline ilmaprognoos on viimastel 
päevadel muutunud mitu korda päe-
vas, lubades nii parajat pakast kui ka 
täielikku sula. Otepääl on lumesajud 

ARVO SAAL

ILMUB 2 KORDA KUUS!
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Uus suusahüppemägi Tehvandil võtab ilmet. 

vaheldunud tugevate vihmavalingu-
tega, aga kerge lumekirme on siiski 
säilinud. 
Avaldame  ennustuse, mis oli internetis 
teisipäeva õhtupoolikul enne Otepää 

Teataja trükki minekut.
   Siit tabelist on näha, et külma ilma 
võib Otepääle loota vähemalt nädalaks. 
Sellest peaks jätkuma MK korralda-
jatele.

Esiplaanil maavanem 
Georg Trašanov Otepää 

külastuskeskuse linti lõikamas.

Otepää vald austas 
2006. a. tublimaid

Otepäälaste arvates oli Otepää valla 
aasta inimene Andrus Veerpalu. Tori-
no olümpiamängude kahekordne võit-
ja Kristina Šmigun jäi teiseks.
   Aasta õnnestunumaks ürituseks pee-
ti suusatamise MK-etappi. Nimetati ka 
metsameeste MMi ja Kuldkala.
   Aasta ettevõtteks sai Otepää seiklus-
park. Järgnesid Pühajärve puhkekes-
kus ja Otepää Golf.
   Aasta tegu oli rahva arvates keskväl-
jaku projekt, rannapargi ja olümpia-
võitude ees.

OT

Kuu aega enne Pühajärve kalapidu ei 
ole Pühajärvel jääd. Kuna pole tõe-
näoline, et 10. veebruariks tekiks nii 

paks jää Pühajärvele, et oleks tagatud 
5000-6000 inimese ohutu jääl viibimi-
ne, otsustasid korraldajad tänavuse 
kalapeo ära jätta. Kõikidele, kes on 
osaluse eest tasunud, makstakse raha 
tagasi.
   Kuldkala-nimeline püügivõistlus on 
toimunud 1998. aastast igal talvel ning 
seekordne võistlus oleks olnud juba 
kümnes.
   Järgmine Pühajärve kalapidu toimub 
laupäeval, 9. veebruaril 2008. aastal. 

OT

Tänavu kuldkala ei 
püüta

Külastuskeskus avas uksed

Alates esmaspäevast saavad Vikerraa-
dio kuulajad Lõuna-Eestis kuulata igal 
argipäeval kell 15.15-16 kohalikku saa-
det, mis läheb eetrisse Tartu stuudiost. 
„Lõunaringi“ saab kuulata Tartu-, Võru-
, Valga-, Põlva- ja Viljandimaal. Saate-
juhid on Lauri Varik ja Aivi Parijõgi.
   „Lõunaringi“ saated on järelkuu-
latavad ka internetis Vikerraadio ko-
dulehel, seega kättesaadavad kõigile 
huvilistele.

OT

”Lõunaring” on 
saade Lõuna-EestistHoone välisseinal on puutekompuu-

ter, mille abil saab turismialast teavet 
ööpäev läbi.
   Keskuse töötajatele öeldi häid soove 
ja toodi kingitusi. Maavanem kinkis 
neile kella ja maakonna vapi. Viimase 
selleks, et otepäälased ei unustaks, mil-
lisel haldusterritooriumil nad asuvad. 
Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanov 
tõi aga sinimustvalge lipu ja soovis 
rahulikke jõulupühi.

OT

öö päev

Jaanuarkuupäev

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 16. veebruaril.

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.

järgneb lk3

T E I S E D  M E I S T

Aivar Nigol jätkab Võru 
linnavalitsuses

O  T  E  P  Ä  Ä

maaüksus; OÜle Jaotusvõrk 0,4kV kaabelliini raja-
miseks Paju tn 12b; 
� Otsustati väljastada kasutusluba SAle Tehvandi 
Spordikeskus K90 suusahüppemäe kompleksi kuu-
luvale vaateplatvormi ja ronimisseinaga vaatetornile, 
asukohaga Nüpli küla Olümpiakeskus Tehvandi 
maaüksus; OÜle Otepää Lihatööstus Edgar kuulu-
vale majutus-toitlustushoone I-le korrusele Otepää 
linnas Lipuväljak 2; OÜle Ökoteh kuuluvale puh-
kemajale Ilmjärve külas Kõreoja maaüksusel; OÜle 
Jaotusvõrk kuuluvale 0,4kV kaabelliinile Mäha külas 
Golfi maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk kuuluvatele 
Tõrve 10/0,4kV mastalajaamale ning 0,4kV kaabel-
liinile Arula külas; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 10kV 
ümberehitatud kaabelliinile Otepää linnas Kopli tn 
6A; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinile 
Tiigi tn 6 ; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabel-
liinile Väike- Aasa kinnistul Pühajärve külas; OÜle 
Jaotusvõrk kuuluvale 0,4kV kaabelliinile Kuuse tn 
4; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinile 
Munamäe tn 8 Otepää. 
� Otsustati määrata projekteerimistingimused Rita 
Ootile, asukohaga Vana-Otepää küla Otepää vald 
Salumäe maaüksuse I maatükk, elamu ja abihoone 
ehitusprojektide koostamiseks; Andrus Klugele, 
asukohaga Arula küla Otepää vald Kopli maaüksus, 
elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; 
OÜle Jaotusvõrk väliselektrivõrgu rekonstrueerimi-
se, asukohaga Otepää linn Pikk tänav 41, ehituspro-
jekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk elektrivarustu-
se liitumisühenduse, asukohaga Otepää linn Oru tn 
2a, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk 
reoveepumpla elektrivarustuse liitumisühenduse, 
asukohaga Otepää linn Piiri tänav, ehitusprojekti 
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk sidevõrgu kontei-
nerjaama elektrivarustuse liitumisühenduse, asu-
kohaga Otepää linn Lipuväljak 24a, ehitusprojekti 
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk Otepää 110/35/10 
kV jaotla kaarekustutuspooli ehitusprojekti koos-
tamiseks Otepää külas; OÜ`le Jaotusvõrk elekt-
rivarustuse liitumisühenduse, asukohaga Otepää 
linn Tehvandi tn 9, ehitusprojekti koostamiseks; 
OÜle Jaotusvõrk elektrivarustuse liitumisühendu-
se, asukohaga Otepää linn Oru tn 1 ehitusprojekti 
koostamiseks; Kaido Pedastikule elamu ja abihoo-
nete, asukohaga Tõutsi küla Otepää vald Kõrgemäe 
maaüksus; Valdur Siilbekile elamu asukohaga 
Vidrike küla Otepää vald Vidrikemõisa maaük-
sus, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk 
Looritsa komplektalajaama rekonstrueerimise, asu-
kohaga Mäha küla Looritsa maaüksus ehitusprojekti 
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk Pakase maaüksuse 
elektrivarustuse liitumisühenduse, asukohaga Arula 

Olen Roheliste era-
konna asutajaliige 
ja nende keskkon-
nahoidlik mõ�eviis 
on mulle igati süm-
paatne. Aga usun, et 
poliitilise vastutuse 
kandmiseks on erakond vee1 liiga roheline.
   Astusin Rahvaliitu, sest nende programm ka�ub minu 
vaadetega ja mulle sümpatiseerivad selle sotsiaalne ter-
viklikkus ja keskkonnateadlikud põhimõ�ed. Rahvaliit 
väärtustab keskkonnasõbralikku majandamist ja loodus-
sõbralikke tootmisviise.
   Mulle meeldib Rahvaliidu valimisloosung „Võrdsed 
võimalused kõigile“. Sellega rõhutatakse, et arvesta-
takse iga inimesega, sõltumata tema soost, rahvusest, 
ühiskondlikust positsioonist või varakusest. Tuleb tun-
nistada, et tavaliste inimeste tahet on lubamatult palju 
ignoreeritud.
   Kõigile lastele võimaluste loomiseks on Rahvaliit lu-
banud hüvitada riigieelarvest ühe vabaaine (sh muusika-, 
kunsti- ja spordikoolides õpetatavad erialad) õppemak-
su kõigil põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel. Selliseid 
meeldivaid lubadusi on veelgi.
   Olen alles lühikest aega Rahvaliidus, aga usun, et 
saan rikastada erakonda uute mõtetega ja aidata kaasa 
erakonna arengule.

Mida teeksite Riigikogu liikmena?

Eelmisel korral Riigikogus olles sai palju tehtud, aga palju 
jäi ka tegemata. Esimeses Riigikogu koosseisus olin maaelu 
regionaalpoliitika komisjoni esimees. See komisjon töötas 
välja seaduste paketi, millega pandi paika kohalik juhtimine 
ja võim. Praeguseks on regionaalpoliitikat ja kohalikku elu 
korraldamist reguleeriv seadusandlus jäänud ajale jalgu.

   Kindlasti tuleks seadusega kahandada volikogude 
liikmete arvu, ilmselgelt on volikogud liiga suured ja 
täis tühikargajaid. Praegu pääsevad volikogudesse väga 
vähe hääli saanud saadikud, kes tekitavad seal palju 
segadust. 
   Paljude omavalitsuste juhtimises valitseb seetõ�u stiihia 
ja ärapanemine. Ebanormaalne ja demokraatiaga vas-
tuolus on näiteks Otepää ja Keila volikogudes toimuv. 
Rahva teenimise asemel käib seal vaid võimuvõitlus, 
üksteise mustamine ning puudub koostöö.
   Lõuna-Eesti patrioodina on kurb näha praegust olukor-
da, mil massiliselt lahkutakse siinsetest maakondadest. 
Ja minejateks on nooremad inimesed. Üheks Lõuna-Eesti 
valupunktiks on ühistransport. Riigikogu liikmena saan 
kaasa aidata, et bussiliiklus saaks riigi poolt rohkem 
dotatsiooni.

Millisena näete Kagu-Eesti arengut ja koostööd?

Põlva-, Valga- ja Võrumaa on igaüks omae�e kapseldu-
nud. Leian, et mõistlik oleks koos Jõgeva- ja Tartumaa 
ning Tartu linnaga ühineda Ugandi regiooniks. Suurema 
piirkonna teke mobiliseeriks koostööle ja ühinemisel 
tekkiv sünergia oleks vajalik arenguvõti.
   Väikesed omavalitsused ei suuda kokku saada suurtes 
projektides nõutavat omaosalust. Alustada tuleks ühistest 
koostööprojektidest, mille üheks edukaks näiteks on 
nelja valla ajaleht „Otepää Teataja“. Aga selleski võiks 
koostööpiirkond olla palju suurem.
   Suuremad omavalitsused tagaksid ka selle, et voliko-
gudes oleks demokraatia tugevam.
   Selleks, et siinne piirkond areneks, tuleb valĳal tõsiselt 
mõelda, keda ta Lõuna-Eestist parlamenti saadab. Praegu 
ei ole Otepääl oma esindajat Riigikogus, aga see on kind-
lasti vajalik, et mõjutada positiivselt siin toimuvat.

Otepää Teataja küsib:
Riigikogu valimistel kandideerib hiljuti erakonda Eestimaa Rohelised astunud 
Jaanus Raidal hoopis Rahvaliidu nimekirjas. Miks nii?

Otepää vallavolikogus
� Otsustati lugeda valituks Otepää vallavoliko-
gu esimeheks Aivar Nigol.
� Otsustati lugeda valituks Otepää vallavoliko-
gu aseesimeheks Jaanus Barkala.
� Otsustati lõpetada vallavolikogu spordi- ja 
turismikomisjoni tegevus.
� Otsustati moodustada Otepää vallavolikogu 
alatised komisjonid – spordikomisjon ja turis-
mikomisjon.
� Otsustati lugeda valituks spordikomisjoni 
esimeheks Andres Arike.
� Otsustati lugeda valituks turismikomisjoni 
esimeheks Jüri Kork.
� Otsustati lugeda valituks spordikomisjoni 
aseesimeheks Miia Pallase.
� Otsustati valida turismikomisjoni aseesime-
heks Olev Ma�.
� Otsustati kinnitada spordikomisjoni liikme-
teks Silver Eljand, Neeme Ernits, Toomas Liiva, 
Avo Orav, Urmas Kuldmaa.
� Otsustati kinnitada turismikomisjoni liik-
meteks Mart Kaas, Mare Raid, Madis Mutso, 
Voldemar Tasa, Indrek Vähi. 
� Otsustati määrata Otepää Vallavolikogu ase-
esimees Miia Pallasele hüvitist volikogu esi-
mehe kohustuste täitmise eest perioodil 09.11.-
19.12.2006. a võ�es aluseks volikogu esimehe 1 
kalendrikuu hüvitise summa.
� Otsustati kinnitada Otepää valla 2006.a ma-
jandusaasta aruande auditeerĳaks AMC Audit 
OÜ.

AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsuses
� Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raama-
tukogus maha 76 töövihikut.
� Otsustati pikendada äriruumi, asukohaga 
Lipuväljak 13, III korrus ruum nr 302, üüri-
lepingut FIE Ene Prantsiga tähtajaga kuni 
31.12.2009.
� Otsustati sõlmida äriruumi, asukohaga 
Lipuväljak 13, III korrus ruum nr 305, üürileping 
Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu 
Bürooga tähtajaga kuni 31.12.2009.
� Otsustati sõlmida äriruumi, asukohaga 
Lipuväljak 13, III korrus ruum nr 318, üürileping 
Tartu Maakohtuga tähtajaga kuni 31.12.2009.
� Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse 
hooldusvajaduse tõ�u 3 vallakodanikule.
� Otsustati määrata puudega inimese toetus 
erivajadusest tingitud lisakulude kompensee-
rimiseks 3 vallakodanikule.
� Otsustati eraldada Otepää Vallavalitsuse 
reservfondist Lastemuusikakooli lumetõkete 
paigaldamiseks ja redeli soetamiseks 20 000 
krooni.
� Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raama-
tukogus maha 1 müüdud raamat.
� Otsustati „2006. aasta riigieelarve seaduse“ 
alusel kohaliku omavalitsuse üksustele jooks-
vateks kuludeks määratud täiendavate eraldiste 
kandmine Otepää valla eelarvesse. 
� Otsustati tagastada ASle Falck Lõuna-Eesti 
äriühingu poolt riigihankel „Pühajärve ranna-
valve teenus“ osalemisel tasutud tagatisraha 
summas 3000.- krooni. 
� Otsustati kinnitada õigusvastaselt võõran-
datud maa maksumus ja määrata kompensat-
sioon Juta Pladole, Vambola Lepasaarele.
� Otsustati väljastada ehitusluba Aivar 
Kullamaale Marguse oja süvendamiseks, 
laiendamiseks ja tammi rajamiseks asukoha-
ga Otepää vald Nüpli küla Anso9/Kullamaa 
maaüksus; OÜle Jaotusvõrk 10/0,4 kV masta-
lajaama püstitamiseks Taga-Kellamäe maaük-
susel Nüpli külas; KÜle Vokker korterelamu 
katuseka�e asendamiseks asukohaga Otepää 
vald Sihva küla Voki 3; Kaja Klamasele abi-
hoone täielikuks lammutamiseks asukohaga 
Otepää vald Otepää linn Valga mnt 9; OÜle 
Jaotusvõrk 10/0,4kV alajaama ning kaabelliinide 
rajamiseks Unimäe maaüksusel Pilkuse külas; 
Ants Jaaksonile elamu püstitamiseks asuko-
haga Otepää vald Vana-Otepää küla Järveääre 

AMETLIK INFO

Otepää volikogu esimeheks valitud Aivar 
Nigol kinnitab, et ei lahku Võru linnavalit-
suse arendusosakonna juhataja kohalt.
   Küsimustele, kumma linna, kas Võru 
või Otepää heaks ta rohkem töötab ja kas 
kaks linna on Lõuna-Eestis konkurendid, 
vastas Nigol, et Lõuna-Eestit käsitletakse 
siiski ühe turismipiirkonnana ning kaks 
omavalitsust ei ole konkurendid.

VÕRUMAA TEATAJA

Tartu maakohus karistas riikliku looduskait-
sekeskuse Põlva, Valga ja Võru regiooni 
endist direktorit Ants Manglust mitme kuri-
teo eest tingimisi vangistusega.
   Kohus mõistis Mangluse süüdi korduvas 
suures ulatuses altkäemaksu võtmises, 
dokumentide võltsimises ja nende kasu-
tamises ja omastamisele kaasaaitamises 
ning määras talle tingimisi kolme aasta ja 
kolme kuu pikkuse vangistuse kolmeaasta-
se katseajaga. 

POSTIMEES

Kohus karistas Ants 
Manglust tingimisi

PLANEERINGUD

Millest ju� 
on, ei saa 
küll aru, 
a g a  e k s 
m i n a g i 
olen vigu 
t e i n u d . 
Ükski minu e�evõtmine ei ole 
seotud Otepää vallavalitsuse või 
valla eelarvega. Vastupidi, minu 
kulud vallavolikogu tööga seoses 
on iga kuu umbes 1000-1500 krooni 
(transport, telefon, e-post, arvuti). 
Lisaks aeg, mis tuleb võ�a pere, 
töö ja rahvaspordi arvelt. Juhin 
ühte volikogu komisjoni ja osalen 
veel kahe töös. Lisaks igasugused 
töögrupid ja Otepää Veevärk. Mida 
Teie teete?
   Lisaks annab minu tegevus 
e�evõtjana inimestele tööd. Ja kui 
ma suudan oma töid ning plaane 
teostada, suureneb töökohtade ja 
elanike arv Otepääl – suureneb valla 
tulubaas. 

   Viimastel aastatel olen oma fir-
ma arvelt leidnud ka veidi raha 
suusaspordĳärelkasvu toetamiseks 
Otepääl.
   Volikogust. Tõesti, olen tihti 
mõelnud, et mulle aitab. Eriti kui 
loed LõunaLehest, et oled reetur 
ja mida veel!
   Ei tea, miks on vaja teisi solvata 
ja halvustada? Saan aru, et mõtle-
vat ja iseotsustavat volinikku pole 
tarvis. Siiski on kahju loobuda ja 
alla anda, sest kõik volinikud ja 
otepäälased on toredad ning ar-
van, et suudan ka ise neile kasulik 
olla. 
   Inimesed pole süüdi, kui mõned 
parteid või parteilased üle piiri 
lähevad. Nüüd, enne Riigikogu 
valimisi, palun inimestel mõelda, 
kes mida räägib ning lubab ja mida 
tegelikult teeb. Meie valikutest 
sõltub meie tulevik!

Kandideerinud parteituna ja täna-
seni parteitu Otepää vallavolinik 

OLEV MATT

Peale viimaseid valimisi 2005. aasta 
oktoobris, kus Te saite Eestimaa 
Rahvaliidu nimekirjas Otepää vo-
likogu liikmeks, kogudes 50 häält, 
olete Te häbistanud oma tegevu-
sega Otepää volikogus Eestimaa 
Rahvaliitu ja selle Otepää osakonda 
ning ka Otepää volikogu ja valla-
valitsust.
   Teen Teile Otepää elanike nimel 
e�epaneku: astuge Otepää voliko-
gust tagasi ja saage uuesti nor-
maalseks inimeseks. Te ei tegele ju 
Otepääl poliitikaga vaid oma isiklike 
äridega, mis ei ole sobilik Otepää 
vallavolinikule ega aita kaasa Otepää 
arengule.
   Tegelikult kehtib sama e�eheide 
veel mitme Otepää vallavoliniku 
kohta. Usun, et nemadki lahkuvad 
enne Otepää volikogust, kui seda 
hakkavad nõudma Otepää inime-
sed.

JAANUS RAIDAL

� Otepää Vallavalitsuse 11.01.2007. a. korraldusega nr. 2-4-18 jäeti 
algatamata Otepää küla Otepää-Auto kinnistu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada kinnistu jagamise või-
malused reaalosadeks jagamise eesmärgil ja servituutide seadmise 
vajadused. Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on 
Otepää Auto OÜ (Vana-Otepää küla, Otepää vald). Detailplaneeringu 
koostaja on korraldaja e�epanekul OÜ Otepää Maamõõdubüroo 

(Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Detailplaneeringu kehtestaja on 
Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,  kuna kavan-
datav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. 
Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmisega. Korraldusega saab 
tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses,  Lipuväljak 13, Otepää.
� Muudetud on Nüpli küla Kaga ja Allikamäe kinnistute detailp-
laneeringu nimetus Kaga kinnistu detailplaneeringuks, arendaja 
avalduse alusel, seoses planeeringuala vähenemisega Kaga kinnis-
tule. 

AVALIK PÖÖRDUMINE

Hr. Olev Matt, 
astuge Otepää 
volikogust tagasi!

Aitäh, hr. Jaanus Raidal, pakkumise eest!
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Traditsiooniks on saanud 
Otepää-Tarpi vaheline 
kultuurivahetus. Taas-

kord said Otepää hobikoori 
lauljad ja naisrahvatantsurühma 
Nuustaku tantsĳad tunda saks-
laste külalislahkust.
   1. detsembri varahommikul 
kogunesid lauljad ja tantsĳad 
Otepää keskväljakule, et alusta-
da teekonda sõprusvalla suunas. 
Pikk laeva- ja bussisõit oli kõigile 
väsitav, kuid rõõmustav kohtu-
mine võõrustajatega viis meie 

kultuuriinimestelt une. 
   Ööbisime paljudele tu�avas 
skautide majas, kus oli ligi 
40 inimesele piisavalt ruumi. 
Esimene advendihommik 
tähendas nii lauljatele kui ka 
tantsĳatele rasket, esinemiste-
rohket, kuid järgnevat meeldivat 
nädalat. Ülesastumisi oli palju, 
kõik esinemised olid meelde-
jäävad, sest publik võ�is meid 
alati soojalt vastu.  
   E�e tuli väikeseid viperusi, mis 
eelkõige seostusid tehnikaga.

 Sakslaste pakutud programm 
oli mitmekülgne, andes või-
maluse tutvuda nende kul-
tuuriga. Külastasime ka Taani 
kuningriiki, kus tutvusime saksa 
vähemusrahva olukorraga ning 
külastasime kohalikku kirikut. 
   Wa�forumi mereuurimiskes-
kuses tutvusime kalade ning 
mudas elavate limustega ning 
saime teada tõusu ja mõõna ajal 
toimuvatest protsessidest. 
   Väga meeldiva mulje jätsid 
ka Tarpi ümbruse kirikud, kus 
lauljad kontserte andsid. Ühel 
kultuuriõhtul tutvustati ka 
Otepääd slaidide kaudu. 
   See tekitas otepäälastes häm-
mingut, sest sakslastele võis väga 
vale mulje jääda, nagu elaksime 
ikka samamoodi, kui nõukogude 
ajal. Fotod pärinesid aastatest 
1994-1995 või isegi varasemast 
perioodist.
   Meeldejääva nädala eest 
Saksamaal täname Otepää 
vallavalitsust, kes toetas ra-
haliselt; Maila Värki, kes on 
sõprussideme alusepanĳaks; 
Terje Aasarohtu, kes reisi läbi 
viis; hobikoori juhendajat Eve 
Eljandit ja rahvatantsurühma 
Nuustaku eestvedajat Angela 
Toomet. Reisile läbi mitme maa 
viis meid bussĳuht Guido, kes 
vaatamata magamata ööle ja 
mitmetele äpardustele meid 
õnnelikult koju tõi.

HEIDI HEITUR, 12B klass

Kultuurireis meie 
sõpruslinna Tarpi

Jõulunädal Otepää gümnaasiumis

AMETLIK INFO

küla, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk 
Männiku maaüksuse elektrivarustuse liitumisühen-
duse, asukohaga Sihva küla ehitusprojekti koosta-
miseks; OÜle Jaotusvõrk Hobustemäe 10/0,4 kV 
mastalajaama püstitamise olemasolevale õhuliinile 
ja 0,4kV kaabelliinide rekonstrueerimise, asukohaga 
Raudsepa küla, ehitusprojekti koostamiseks; 
� Otsustati ka�a Otepää valla eelarvest kõikide 
Otepää Gümnaasiumis ja Pühajärve Põhikoolis 1.-
9. klassis õppivate õpilaste koolilõuna maksumusest 
10,30 krooni. Ka�a 01.01.2007. a kuni 28.02.2007.
a lisaks Otepää valla eelarvest makstavale 10.30 
kroonile Otepää valda sissekirjutanud 1.-4. klassi 
õpilaste koolilõuna maksumusest 1.00 krooni ja 5.-9. 
klassi õpilase koolilõuna maksumusest 1 kroon ja 
80 senti. 
Kehtestada 01. märtsist 2007.a Otepää valla mu-
nitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumus 
järgnevalt: 1.-4. klass 12,20 krooni, 5.-9. klass 13,20 
krooni, 10.-12. klass 14,20 krooni. Kehtestada 01. 
märtsist 2007.a Pühajärve lasteaias toidupäeva 
maksumuseks 17,50 krooni. Ka�a alates 1.03.2007.
a Otepää valla eelarvest lisaks Otepää valla eelarvest 
finantseeritavale õpilase koolilõuna maksumuse-
le 10.30 krooni Otepää valda sissekirjutanud 1.-4. 
klassi õpilaste koolilõuna maksumusest 1 kroon ja 
90 senti ja 5.-9. klassi õpilase koolilõuna maksumu-
sest 2 krooni ja 90 senti. Võimaldada olemasoleva-
te eelarvevahendite piires tasuta koolilõunat 10% 
gümnaasiumiastme õpilasele. Gümnaasiumiastme 
õpilane vabastatakse osaliselt või täielikult koo-
lilõuna tasumisest lapsevanema või teda asendava 
isiku avalduse alusel ja hoolekogu e�epaneku alu-
sel vallavolikogu sotsiaal ja noorsootöökomisjoni 
otsusega. 
� Otsustati teha Otepää valla 2006. a. eelarve kulu-
artiklites muudatused.
� Otsustati määrata ühekordset abiraha 9 vallako-
danikule.
� Otsustati määrata lapse sünnitoetust 2006. a 32 
vallakodanikule. 
� Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse reserv-
fondist Pühajärve Põhikooli tuletõrje eeskirjadega 
vastavusse viimiseks 22 700 krooni.
� Otsustati jagada Loku, Otsa katastriüksus.
� Otsustati anda OÜle Tulekild luba korraldada 
ilutulestik 31.detsembril 2006. Otepää Tugikomando 
katusel; OÜle Hansa Ilutulestikud luba korraldada 
ilutulestik 01. jaanuaril 2007.
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke 
„Ajalehe Otepää Teataja väljaandmine ja levitami-
ne“ pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: 
Kristjan Rõivassepp, Aivar Pärli, Heikki Kadaja, 
Kaido Tamberg, Terje Korss, Aivar Nigol, Luule 
Saar. 
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihan-
ke „Invavarustusega väikebussi kasutusrent“ pak-
kumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan 
Rõivassepp, Helle Kuldmaa, Mati Lüdimois, Aivar 
Pärli, Ülle Veeroja.
� Otsustati määrata lapse sünnitoetust jaanuari-
kuus 1 vallaelanikule.
� Otsustati kutsuda SA Valgamaa Arenguagentuur 
nõukogust tagasi Kairi Rebane. Nimetada uueks 
nõukogu liikmeks Georg Gorbatenko.
� Otsustati pikendada Arvi-Enno Õigusele mää-
ratud projekteerimistingimusi elamu, asukohaga 
Otepää vald Otepää linn Kolga tee 13a, ehituspro-
jekti koostamiseks.
� Otsustati väljastadada taksoveoluba FIE Rene 
Alterile.
� Otsustati väljastada sõidukikaart FIE Rene Alteri 
kasutauses olevale väikebussile Ford Turneo.
� Otsustati kinnitada riigihanke „ Ajalehe Otepää 
Teataja väljaandmine ja levitamine“ pakkumistoi-
mingute läbiviimise komisjoni otsused.
� Otsustati kinnitada riigihanke „ Invavarustusega 
väikebussi kasutusrent“ pakkumistoimingu-
te läbiviimise komisjoni otsus.
� Otsustati nimetada Nüpli küla Kaga ja Allikamäe 
kinnistute detailplaneeringu nimetus Kaga kinnistu 
detailplaneeringuks.
� Otsustati jä�a algatamata keskkonnamõju stratee-
giline hindamine Otepää küla Otepää-Auto kinnistu 
detailplaneeringule.
� Otsustati anda nõusolek maa ostueesõigusega 
erastamiseks hoonete omanik Peep Rosanovile 
Otepää vald, Otepää linn Kirsi tn 6. 
� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 03.05.2006 
korraldus nr 2-4-248.

SÜNNIPÄEVAD veebruaris

Endrik Viira   8. detsember 
Kaspar Jeret 12. detsember 
Grethe Linda Veermets 15. detsember 
Janeli Uibo 15. detsember 

Natalie All Nüpli   27.02.1906 101
Hilda Lille Vidrike   04.02.1912 95
Jelisaveta Käppe Tõutsi   11.02.1912 95
Leida-Aliis Kütt Sihva   24.02.1913 94
Leida Teder Otepää   01.02.1919 88
Elmar Täär Kääriku   27.02.1919 88
Õie Oja Otepää   10.02.1920 87
Vilma Tamm Nüpli   27.02.1921 86
Hugo Kaldalu Otepää   19.02.1922 85
Laine Roosaar Pilkuse   03.02.1923 84
Lembit Pilv Otepää   04.02.1923 84
Marie Vutt Kastolatsi  08.02.1923 84
Linda Toom Otepää linn 13.02.1923 84
Richard Võsu Otepää   14.02.1924 83
Klarissa Nurmes Otepää   14.02.1925 82
Endla Kapp Otepää   20.02.1925 82
Karl-Voldemar Jääger  Otepää   22.02.1925 82
Laine Pastak V-Otepää 22.02.1926 81
Aino Veske Sihva   23.02.1926 81
Alide Kubi Märdi   26.02.1926 81
Elmar Kergand Otepää   12.02.1927 80
Endla Kivi Otepää   19.02.1927 80
Voldemar Koord Nüpli   26.02.1927 80
Kalju Kõiv Otepää   28.02.1927 80
Aleksander Kapp Otepää   04.02.1928 79
Valve Parik Otepää   22.02.1928 79
Valter Luuse Otepää   01.02.1929 78
Leida Kapp Otepää   07.02.1929 78
Salme Puura Otepää   27.02.1929 78
Harald Veeroja Otepää   28.02.1929 78
Ilse Ader Otepää   03.02.1930 77
Jaan Parik Otepää   13.02.1930 77
Aksel Laaneser Otepää   23.02.1930 77
Heino Mõttus Otepää   26.02.1930 77
Aksel Kasemets Otepää 06.02.1931 76
Kalju Laaving Otepää   12.02.1931 76
Urve Koger Otepää   15.02.1931 76
Paavo Vaher Sihva   02.02.1932 75
Ilmar Lindsaar Otepää   02.02.1932 75
Aino Lubi Otepää   17.02.1932 75
Aino Asula Otepää   24.02.1932 75
Selma Timberg Otepää   29.02.1932 75
Mauri Mõttus Otepää   24.02.1933 74
Aku Raidsalu Otepää   24.02.1933 74
Elli Rebane V-Otepää   04.02.1933 74
Heino Roosbaum Otepää   15.02.1933 74
Endla Saaremäe Otepää   12.02.1933 74
August Eichelmann Nüpli   15.02.1934 73
Julia Laos Pühajärve  27.02.1934 73
Salme Aukust Otepää   02.02.1935 72
Elma Pilve Otepää   05.02.1935 72
Hele Nestra Sihva   10.02.1935 72
Edgar Sarv Arula   20.02.1935 72
Evi Kets Otepää   01.02.1936 71
Lia Raudsepp Otepää   05.02.1936 71
Vilve Kõiv Otepää   06.02.1936 71
Koit Möldre Märdi   16.02.1936 71
Saima Möldre Märdi   20.02.1936 71
Helve-Esteriina Nigula  Otepää   28.02.1936 71
Zoja Paves Sihva   08.02.1937 70
Tiiu Kilk Otepää   12.02.1937 70
Lembit-Ülo Pruus Otepää   15.02.1937 70
Eha-Aili Nimbach Otepää   16.02.1937 70
Vello Puidak Sihva   16.02.1937 70
Liidia Tiidemäe Otepää   16.02.1937 70
Milvi Segar Otepää   12.02.1938 69
Heldur Kõrran Truuta   19.02.1938 69
Paul Maranik Otepää   28.02.1938 69
Laine Tämm Otepää   02.02.1939 68
Vaike-Adele Jurs Otepää   09.02.1939 68
Jüri Leetsi Otepää   17.02.1939 68
Ene Õunpuu Otepää   07.02.1940 67
Silvi Terve Otepää   09.02.1940 67
Rein Sibul Otepää   19.02.1940 67
Hendrik Kurvits Ilmjärve   26.02.1940 67
Sulev Kõrran Otepää   08.02.1941 66
Leili Danilas Otepää   13.02.1941 66
Anu Salundi Märdi   17.02.1941 66
Elvi Sarv Otepää   17.02.1941 66
Mare Treial Otepää   02.02.1942 65
Aili Zahharova Otepää   02.02.1942 65
Raivo Ruukel Otepää   18.02.1942 65
Viive Lokk Pühajärve   26.02.1942 65
Asta Kerv Otepää   03.02.1943 64
Mihkel Jakobson Otepää   07.02.1943 64
Elsa Susi Otepää   26.02.1943 64
Kalju Koik Otepää   27.02.1943 64
Margi Heitur Otepää linn 05.02.1944 63
Enn Konno Otepää linn 14.02.1944 63
Jaak Soom Tõutsi küla 17.02.1944 63
Jaan Rästa Otepää linn 25.02.1944 63
Kaarel Truupõld Pühajärve  02.02.1945 62
Ene Tammann Nüpli   05.02.1945 62
Ene-Mall Vernik-Tuubel Ilmjärve 07.02.1945 62
Aare Kõo Otepää   17.02.1945 62
Anna Hütt Otepää   20.02.1945 62
Anna Rästa Otepää  13.02.1946 61
Tiiu Meema Nüpli   20.02.1946 61
Ain Salve Sihva   28.02.1946 61
Jüri Põkka Otepää   01.02.1947 60
Valve Adamson Otepää   08.02.1947 60
Asta Põder Otepää   20.02.1947 60
Kalev Madissoo Otepää 21.02.1947 60

Traditsiooniliselt toimub Otepää 
gümnaasiumis jõulunädal teise 
veerandi viimastel päevadel. 
   Esmaspäeval oli laat, kus 
müüdi endavalmistatud jõu-
luteemalist kaupa. Hästi tublid 
olid algklasside õpilased ja tõe-
näoliselt ka nende vanemad. 
Oli tehtud kärjest küünlaid, 
erinevaid kaarte, puutööd, rää-
kimata kookidest, küpsistest ja 
kaunistatud piparkookidest. 
   Teisipäeval toimusid päkapi-
kuvahetunnid, kus valmistati 
kõrtest jõuluehteid, peapäka-
pikule sai laulda ja luuletust 
lugeda piparkooki või kommi 
vastu saades. Mõõtsime ka 
pikima päkapikumütsi, selle 
omanikuks oli õppealajuhataja 
Anneli Vetka. Uskuge või mi�e 
– mütsi pikkuseks oli 21,68 m, 
talle järgnes Mari-Liisa Reigo (9. 
B kl) 5,2 m ja Jüri Alter (6. B kl) 
4,13 meetriga.
   Kolmapäeval korraldasime

 loterii, kus iga loos võitis. See 
sai teoks tänu aktiivsetele õpi-
lasomavalitsuse liikmetele, kelle 
kaasabil jõudsid loteriivõitudeks 
kooli Otepää piirkonna e�evõt-
jate ja asutuste meened, kinke-
kaardid jm esemed. 
   Tänan meie ürituse toetajaid: 
OÜ Elta Ehitus, A. Veerpalu, 
Käsitöö pood, OTI pubi, Anni 
Butiik, Hansapank, SEB EÜP, 
Otepää valla spordihoone, OG 
kohvik, Pühajärve Puhkekodu, 
Bernhard, Looduspark, Reede 
Villa, Marii Ilusalong, Otepää 
raamatupood, EMT, Tele 2, 
Postkontor, OTEKS, Karupesa, 
Edgari Trahter, Merle lille-
pood, Perejuuksur, juuksurid 
Riina Laks, Annika Sarik, Tea 
Kriisa, Munamäe, Otepää ja 
Konsumi apteegid, Konsum, 
Konsumi lillepood, Politsei, I-
punkt, Ansomägi, Imbi pood, 
E. Prantsu ilusalong, Tehvandi 
Spordikeskus ja Põlva piima-

pood. 
   Õhtul toimus algklasside jõu-
lupidu, kus esinesid kõik klassid, 
mõned lausa mitme eeskavaga. 
Hästi tore oli, et isad olid las-
tele appi tulnud rahvatantsu 
vihtuma. 
   Neljapäeval oli vanemate 
klasside jõulupidu, kus etendati 
kooliteatri ja õpetajatest harras-
tusnäitlejate ühistööna valminud 
muusikalist etendust “Sada tera 
õnnelaekas”. Selle suure töö taga 
oli õpetaja Marika Paavo ning 
etenduse eesmärgiks kooli lä-
henev suurjuubel.
   Veerandi viimasel päeval 
saime nautida meie suurepä-
rase hobikoori kontserti, mille 
repertuaar koosnes talve- ja 
jõululauludest. 
   Vaatamata mustale maale, läk-
sime koolivaheajale ilusate soo-
vide ja toreda jõulutundega.

Otepää gümnaasiumi huvijuht 
KERRI RAUK

Otepää gümnaasiumi jõulupidu purustas väär-
arusaama õpetajatest kui igavatest hallipäistest 
töönarkomaanidest.
   21. detsembril esietendus Otepää gümnaasiumi 
jõulupeol Marika Paavo loodud näidend “Sada 
tera õnnelaekas”. Tükis, mis just tänu näitlejatele 
kü�is nii koolilaste, pedagoogide kui ka vilistlaste 
seas kirgi juba enne selle lavale jõudmist, män-
gisid lisaks õpilastele ka gümnaasiumi õpetajad, 
direktor ja õppealajuhatajad.
   “Sada tera õnnelaekas” on kooli sügisel saabu-
va 100. juubeli auks loodud lavateos, mis räägib 
poisist, kelle kuri võõrasema saadab otsima va-
randuselaegast. Läbi pika 12kuise otsingu jõuab 
poiss tõdemusele, et laekas on suurim võimalik 
varandus – 100 aastat tarkust.
   Peategelast, väikest poissi, mängis direktor Aivo 
Meema, kes suutis üllatavalt hästi rolli sisse elada. 

“Aivo tegi hea e�easte,” kiitis ka etenduse looja 
emakeeleõpetaja Marika Paavo algajat näitlejat. 
Meemale ei jäänud näitlejameisterlikkuselt kuidagi 
alla õppealajuhataja Anneli Vetka hiire rollis ega 
ka näiteks ajalooõpetaja Heivi Truu, kes suutis 
end nii võluvalt kassi olemuse taha peita, et jäi 
paljudele vaatajatele tundmatuks. 
   Lisaks tegid laulev-näitlevate õpetajatena suu-
repärase debüüdi saksa keele õpetaja Egle Tintse, 
algklasside õppealajuhataja Terje Aasaroht ja 
geograafiat õpetav Terje Huik. Tantsulist kergust 
ning lihtsamaid balletielemente püüdsid järele 
teha tööõpetust juhendav Peeter Mändla ning 
arvutispetsialist Toomas Palmiste. 
   Sügisel, Otepää gümnaasiumi 100. juubelil on 
kõigil huvilistel võimalik näidendile “Sada tera 
õnnelaekas” kaasa elada.

VIIVIKA ELJAND

Näitlevad pedagoogid debüteerisid 
Otepää gümnaasiumi laval
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Alates 9. jaanuarist saab Pühajärve 
puhkekeskuse konverentsiruumi-
des tutvuda näitusega „Väike rän-

nak Eesti vanema kunsti radadel.” Eksposit-
siooni seadis üles antiigi- ning kunstisalong 
„Olewik.” Väljas on eri ajastutest (1958-2004) 
pärinev looming. 
   Esindatud on pallaslased: Endel Kõks, 
Erich Pehap, Linda Kohk ja Tartu Kõrgemas 
Kunstiinstituudis õppinud Vilma Tugi ja 
Raimo Saare, kahe töö autoriks on Setu 
Kuningriigi ülemsootska Evar Riitsaar. 
Ühtekokku on vaatamiseks 20 kunstniku 40 
maali. Näitusmüügi odavaim teos maksab 
900 ja kalleim 13 000 krooni.
   Näituse avas Eesti vanim tegevskulptor 
tartlane Endel Taniloo (83), kes märkis 
rahulolevalt, et eksponeeritud on mitmed 
Otepääga seotud loodusmaalid: talvine 
Otepää, Pangodi järv, Otepää kirik, Otepää 
maastik, Vana-Otepää, Sihva. Lisaks nime-
tatutele on kujutatud akte, lilli ja loodust. 
Taniloo pidas eksponeeritud tööde taset 
heaks ja kinnitas, et igas töös on tunda 
meistri kä�. 
   Boheemlaslik vanameister Taniloo pa-
jatas autoritest lõbusaid lugusid ja andis 
lühikese ülevaate Eesti viimase poolsajandi 
kunstiajaloost. Oma käsi näidates kinnitas 
ta, et nende igavese nooruse saladus peitub 
savi ravitoimel. Skulptorina on savi Taniloo 
põhiline töövahend. „Me� panen igal hom-
miku tee sisse ja tervisele mõjus hästi kaks 
aastat sõjajärgset paastu Siberi vangilaagris,” 
selgitas muhe skulptor oma hämmastava 
vitaalsuse tagamaid. Avamisürituse lõpe-
tuseks tõstis vanameister huultele suupilli 
ja laskis kõlada rahvuslikel viisidel.

Otepää vallamajas näitus “Aja kulg”
Taniloo soovitas Otepää inimestel külasta-
da hiljuti Otepää vallavalitsuse ruumides 
avatud näitust “Aja kulg”, kus on Tartu 
seenioride sektsiooni 25 maali. „Teoseid 
on paarikümnelt üle 65 aasta vanuselt 
kunstnikult (lilled, maastikud, komposit-
sioonid). Taniloolt on näitusel 7 skulptuuri. 
Vanameister ise soovitas erilist tähelepanu 
pöörata Kristina Šmiguni pronksi valatud 
bareljeefi kipsvariandile. „Vaadake, kas ma 
olen saanud pihta Šmiguni klassikalise 
tehnika suusasammule,” palus looja.

„Soovime, et inimesed näeksid kaunist 
kunsti. Pühajärve on alati olnud üks 
maalĳate lemmikkohti, mistõ�u paik 
sobib kunstiteoste eksponeerimiseks. 
Kunstilooming sobib suurepäraselt 
mõisaaegse hoonega, erinevate kunstnike 
personaalnäitusi on meil olnud järjepi-
devalt. Lisaks kaunistavad mõisa seinu 
ka puhkekeskuse enda maalid, eelistame 
alati osta originaalloomingut,” kinnitas 
Pühajärve puhkekeskuse haldusdirektor 
Indrek Vähi.

Vanima tegevskulptori häppening 
avas Pühajärvel kunstinäituse

20. jaanuaril  kell 18.00  Kultuurikeskuses hingemuusikakontsert. Tallinna 
klaveriduo Nata-Ly Sakkos ja Toivo Peäske. Pilet 
25/10 krooni.

22. jaanuaril  kell 19.00  Kultuurikeskuses vana Baskini teater ”Pentsik pere”. 
VÄLJA MÜÜDUD

3. veebruaril  kell 19.00  Kultuurikeskuses Mihkel Mattiseni klaverikontsert 
”Klassika superhitid klaveril”. Piletid eelmüügis 100 
kr, õpil. ja pens. 80 kr, kohapeal 10 kr rohkem.

9. veebruaril  kell 19.00  Kultuurikeskuses tantsuõhtu Üllar Jörbergiga. Pilet 
25 krooni 

17. veebruaril  kell 18.00  Kultuurikeskuses hingemuusikakontsert. Rene 
Soom (bariton), Piia Paemurru (klaver) pilet 25/10 
krooni.

9. märtsil  kell 19.00  Kultuurikeskuses Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane. 
pilet 100 ja 80 krooni.

KULTUURIÜRITUSED 
Otepää vallas

18. detsembri õhtul jagasid Otepää kultuurimajas gümnaasiumi 
hobikoor ja naisrahvatantsurühm Nuustaku Saksamaale viidud 
kultuurinaudingut kohaliku rahvaga.
   Otepää gümnaasiumi Hobikoor ning linna naisrahvatantsurühm 
Nuustaku saabusid 8. detsembril nädalapikkuselt sõprusvisiidilt 
Saksamaalt, Tarpist. “Reis oli väga lahe ja me tegime Saksamaal 
kõigile silmad ette,” meenutab uhkusega reisi hobikoori laulja Pii-
be Pohlak.
   Viiendat korda sõprusvallas esinenud hobikoor pakkus publikule 
kuulamiseks nii seal kui ka Eestis eelkõige jõulu- ning talvemuu-
sikat. Hobikoori endised hitid “Rohelised niidud” ning “Taas talv 
on tulnud” ei puudunud sel korralgi kavast ja pakkusid rõõmsat 
äratundmist nii vanematele koori austajatele kui ka endistele hobi-
koori lauljatele. 
   Otepää kultuurimajas toimunud kontsert oli seekord pigem ro-
mantiline kui jõululik. Repertuaarivalik kaldus vägisi armastuse 
ja igatsuse poole. Hoogu ning lõbusat äraolemist lisasid Nuusta-
ku tantsijad, kes hoolimata vanusevahest hobikoori lauljatega ei 
jäänud viimastele oma optimismi ning väledate jalgadega kuidagi 
alla. 
   Jõuludele omaselt oli saalis ning laval valitsev õhkkond äre-
vusest särtsu täis ning sama meeleolukalt nautis meie taidlejate 
etteasteid ka Saksamaa publik. “ Alati on olnud väga mõnus aura 
Saksamaal väikestes külakirikutes, kus me ikka esinenud oleme,” 
kirjeldas hobikoori eestvedaja Eve Eljand kontserdimeeleolusid 
Tarpis. 
   Natuke üle tunni kestnud kontsert täitis igati oma eesmärki; ho-
bikoor ja Nuustaku tantsijad tõestasid taas, et kava, millega Saksa-
maale mindi, oli kvaliteetne ja suure töö tulemus.

VIIVIKA ELJAND

Otepää gümnaasiumi hobikoor ja 
naisrahvatantsurühm Nuustaku 
pakkusid jõulunaudingut

24. novembril ja 15. detsembril toimus Valgas mälumäng “Kooli-
kilb”, mille kahe etapi kokkuvõttes saavutasid meie kooli õpilased 
esikoha. Võistlejad olid I etapil: Allar Ostrak (7.kl.), Kristo Koik, 
Karl-Tõnis Laks ja Sven Rebane (kõik 9.kl.) ning II etapil: Mikk Vih-
mann, Kristo Koik ja Aile Sumberg (kõik 9.kl.).
� Alates III veerandist liitus e-kooliga 4.-6. klass.
� 22.-26. jaanuaril toimub koolis reaalainete nädal, mille eestveda-

jateks on 9.klass ning õpetajad Leelo Kapp ja Peeter Kangur.
� Osaleme 15.01.-11.03. 2007 toimuval internetipõhisel Miksikese 

peastarvutamise võistlusel.

Pühajärve põhikooli tegemised
Ansambli looja ja juhendaja Evi Saviga 
kokku tosin laulumaiast naist on enda 
olemasolust ja tegevusest pidulikemail pä-
evadel ka otepäälastele märku andnud. 
   Võidakse küsida, mida selle sissejuhatava 
lausega tegelikult on öelda tahetud? On 
ju ansamblĳuhiga eesotsas ja ühe eran-
diga ansamblis KÕIK kohalikud ning 
aastakümneid teada-tuntud esinejad nii 
Otepääl, selle lähiümbruses kui ka Otepää 
sõprusvaldades välisriikideski. 
   Nüüd siis astuti Otepää kultuurikes-
kuses üles koos Pühajärve haridusseltsi 
tantsurühmaga Vesiroos ja Nõuni näit-
sikutest dueti, Heidi ja Merli Heituriga. 
Jõulupühade eel sai iga kontserdikülastaja 
kaasa midagi hingele ja südamele.
   Lisaks on aga vajalik avada ansambli 
tegevuse tausta. See üle veerandsaja aas-
ta tegutsenud ansambel on hoopis Elva 
Tarbĳate Ühistu taidlusgrupp ja saab 
tegutseda ühistu toel. Nii sai jõulukont-

serdi lõppedes ja tänulilli üle andes tuua 
ansamblile rõõmusõnumi ühistu juhatuse 
liige Heino Mägi, et Elvas on arutatud, 
hinnatud ja leitud, et RELAMI parimad 
laulud tuleks helikandjale jäädvustada. 
Juhatus on plaadi tegemiseks ka teatud 
rahasumma planeerinud. Aplaus lauljailt 
ja kuulajailt saalis oli tänuks neile, kes 
kultuurĳälje säilitamist ja järjepidevust 
oluliseks peavad.
   Evi Savi tugevast ja igikestvast muu-
sikaarmastusest räägib seegi fakt, et 
muusikajuhina tegutseb ta veel ka Nõuni 
kultuurimajas. Kahel vallal – Otepääl ja 
Paluperal – tasuks tähele panna ja kul-
tuuriinimese elutöö tulemusi plaadile 
jäädvustamisel toetada.
   Heino Mägi tõi Evi Savi muusikuteelt 
veel ühe kõneka fakti: “Evi oli ju mul 
14aastasena pulma pillimees! Sellest on 
aga möödas juba üle poole sajandi!”

AILI MIKS

RELAMI jõulukontserdil kostis 
rõõmustav tulevikusõnum

Otepää Lionsid on ühinenud heategevus-
kampaaniaga, mis kogub raha Maarja küla 
rajamiseks, lisaks toetatakse Valgamaa 
abivajajaid. Detsembris paigutas Otepää 
Lions-klubi oma korjanduskastid Konsumi 
kaubanduskeskusesse ja Pühajärve Puh-
kekodu administratsiooni ruumi. 
   Tänavu on Lionsite missiooniks Ees-
tis Maarja külasse uue elumaja ehituse 
finantseerimine. Selleks korraldavad 
Lions-klubid korjandusi ja teisi heatege-
vusüritusi. Põlvamaal asuv Maarja küla on 

koht, kus vaimupuudega noored ja lapsed 
saavad elada väga kvaliteetses elukesk-
konnas. 
   Otepää Lions-klubi presidendi Pekka 
Mononeni sõnul antakse suurem osa saa-
davast rahast Maarja külale, kuid väikse-
mate summadega soovitakse toetada ka 
Valgamaa puudega noori. 
   Otepää Lions tänab kõiki annetajaid. 
Tänase seisuga on laekunud ligi 1500 
krooni.

EGON VALDARU

ALFA KURSUS ALUSTAB
Algus 25. jaanuaril kell 19.00  Pärna tn. 15

Alfa kursus on praktiline ülevaade kristlikust usust. Loengud ja arutelud 
toimuvad õhtuti, korra nädalas. Lõpetamine 8. aprillil 2007. a. 

Avatud kõigile, vaba sissepääs, sundimatu õhkkond.
Loengud, vestlusring, küsimused ja vastused.
Fantastiline pakkumine : meeldiv seltskond, kerge õhtusöök, tee või 
kohv, üllatusi.
Alfa tähendab saada teada algusest ja niipalju, kui sulle sobib.

Mõned näited teemadest:
Kristlus – kas igav, iganenud ja kasutu? Kes on Jeesus ja miks ta suri?
Miks ja kuidas lugeda piiblit? Miks ja kuidas palvetada? Kuidas Jumal meid juhib? 
Miks kogudus? Kes on Püha Vaim ja mida ta teeb?

Kursus on tasuta! Info ja registreerimine tel.5342 2648 või 
otepaa@ekklesia.ee   Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur

Lions-klubi paigaldas 
korjanduskastid
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Olewiku galerii juhataja Jaan Metsalu (vasakul) ja Endel Taniloo.

Ivika Nõgel ja Pekka Mononen.

Meenutus aegadest, mil Relami esines koos sõprusansambliga Laulu-
velled Tartust. Evi Savi tagareas vasakult kolmas.



18. jaanuar 2007 5O  T  E  P  Ä  Ä

790 aastat tagasi (1217) Sakslaste poolt val-
lutatud Otepää linnust piirasid 17 päeva 
eestlased ja venelased. Sakslased sunniti 
Otepäält lahkuma, see oli nende suurimaks 
sõjaliseks lüüasaamiseks Ugandis.

590 aastat tagasi (1417) mainitakse Pühajärve 
mõisat. Selle koosseisus on märgitud Arula, 
Kauru jt. külasid.

425 aastat tagasi (1582) viidi läbi Otepää ki-
helkonnas maarevisjon. Siinse talunduse 
piirkonna keskuse – Otepää mõisa (Odenpe) 
juurde kuulusid järgmised külad: Makitakül 
– Makita, Neiwekul – Nõuni, Hellenurm 
– Hellenurme, Jelmetar – Ilmjärve. 
Aadlimõisatest kuulusid Otepää alla: 
Wollust – Pühajärve, Hastfier – Astuvere 
(umbes 2,5 km Paluperast). Viimase juurde 
kuulusid külad: Hastfier – Astuvere, Kastel 
– Kastolatsi, Paliuper – Palupera, Arula kan-
dist Rail, Arrolakul ja Wastokülla.

260 aastat tagasi (1747) esines meetrikas omaet-
te mõisana Vidrike (saksa k. Friedrichshof) 
mõis, mis varem oli kuulunud Pilkuse mõi-
sa koosseisu. Vidrike mõisa koosseisu kuu-
lusid Ojamaa, Paduvere ja Paina külad.

240 aastat tagasi (1767) alustas tegevust 
Ilmjärve talurahvakool.

235 aastat tagasi (1772) on valmistatud uni-
kaalne Otepää kiriku tornipoolse ukse lukk, 
mille annetas kirikule Pilkuse mõisnik pa-
run Bellingshausen.

155 aastat tagasi (1852) ehitas Tartu meister 
Ernst Kessler Otepää kirikusse 13 registriga 
oreli, milline restaureeriti 1989. a. Rakvere 
orelimeistri Hardo Kriisa juhtimisel.

145 aastat tagasi (17.I 1862) saabus Pühajärve 
mõisnik Julie von Schrenckile Riia kuber-
manguvalitsuselt luba Nuustaku maa-alale 
aleviku asutamiseks. Sellega pandi alus 
praegusele Otepää asulale (linnale).

135 aastat tagasi (II 1872) alustas Nuustaku 
alevikus tegevust esimene apteek. 
Esimeseks apteekriks sai proviisor Ernst 
Jürvetson (1840-1882), kes lõpetas oma elu 
Apteekrimäe jalamil.

135 aastat tagasi (25.II 1872) algas Eesti 
Kirjameeste Seltsi tegevus, presidendiks 
valiti Jakob Hurt. Samast kevadest sai Jakob 
Hurdast Otepää pastor.

125 aastat tagasi (1882) lavastati Otepää 
Kastolatsi vene kihelkonnakooli õpeta-

10 aastat tagasi kirjutas Valgamaalane : “Vabariigi omava-
litsuste töötajad käisid õppereisil Londonis.”
   Reisil osalenud Otepää linnapea Aivar Nigol jagas koha-
likule ajakirjanikule nähtust-kuuldust muljeid ja kogemusi: 
“Peamine on see, kuidas muuta omavlitsuse töö inimese-
kesksemaks. Palju oleneb muidugi volikogust ja allstruk-
tuuride juhtidest. Kui neil on motivatsioon...”
   Ajakirjaniku küsimus:” See tähendab tänapäeval 
ennekõike raha? Kõrgemaid palkasid?” Aivar Nigol: 
”Enamasti küll. Ent saab ja tuleb otsida ka teid, et inimestel 
oleks tööd ja töökohti, siis liigub ka raha.”
    Kultuurivallast – “Jäärapäise püsivusega pühvliaastas-
se” on kirjutis sellest, kuidas lumerohke ja tuisuse talve 
kiuste on kultuurikeskuses traditsiooniliselt kokku saanud 
tantsuringide rahvas, ansambli- ja koorilauljad. Igal trupil 
oma tervitus või nali. 
   Tantsijad laususid riimivormis tõotuseteksti, tosin noort 
rahvatantsijat pidid vanema kolleegi Heiki Musta nõudmi-
sel kätt südamel hoides kordama pikemat tõotust, jooma 
ülepipardatud tomatimahla, näitama Angela Toome juhen-
damisel tantsusamme ja -jalgu – alles siis võeti nad vastu 
18liikmelise segarahvatantsurühma “Nuustaku” ridadesse. 
Teatrimaja juht Valdur Sepp soovis kultuuri püsimajäämist 
Otepääl, tänas tegijaid ja toetajaid. (Valgamaalane, 16.01. 
1997) 
 
“Otepää lihatööstus Edgar on konkurentsivõimeline ja trü-
gib välisturule”, kirjutas Taimi Käos lehe esiküljel. Üldand-
metena on kirjas, et ligi viis aastat tagasi alustanud Otepää 
külje all tegutsev ettevõte on oma 6miljonilise käibega 
leidnud koha Eesti toiduainetetööstuses ning Valga liha- ja 
konservitööstuse kõrval on see firma saanud sertifikaadi 
Baltimaade turule. 
   Ettevõttes on 21 töötajat ja toodetakse 21 erinevat too-
det. Toorainepuudust ei ole, lihaloomi tuuakse kogu Ees-
tist ja järjekord on nendest jaanipäevani. (Valgamaalane, 
11.02. 1997)
 
Elva Tarbijate Ühistu investeeris Otepää kauplus-söökla 
ümberehituseks ja kaubakeskuse loomiseks 3,8 miljonit 
krooni, sellest 800 000 krooni kulus mullu mais samas 
hoones uues kuues avatud Edu-keti toidukaupluse remon-
diks. 
   Ühistu kaubandusdirektor Elvast andis ülevaate: “Alu-
misel korrusel kodukaupade osakonnas on nüüd 200 
ruutmeetrit pinda ja 3 töötajat, ülemisel korrusel 450 ruut-
meetrit ja 8 töötajat. Kohvikunurgakese alumisel korrusel 
andsime erafirmale rendile. Kaasajastamisest veel seda, 
et Otepää on nüüd Elva ühistu ühtses arvutisüsteemis. 
Arvutianalüüsist Elvas saame nüüd teada, kui palju ja 
milliseid kaupu Otepääl lisaks vajatakse.” (Valgamaalane, 
23.01.1997)

Kilde ajaloost

Otepää Teataja küsitles 1992. aasta lõpul lehelugejaid, saamaks 
teada, milline oli möödunud aasta tähtsündmus Otepääl ja isiklikus 
elus. Vastustest kujunes kirev elumosaiik, mis nüüd võib mõnes 
faktis tunduda uskumatugi.
   Aivar Nigol, Otepää linnapea kohusetäitja: “Tähtsündmuseks 
pean PANEUROOPA presidendi O�o von Habsburgi Otepää-
külastust. Sündmusi on olnud vägagi palju, oluliseks pean seda, 
et tänu e�evõtjaile on vallandunud ehitustegevus. Isiklikus elus 
pole suuri sündmusi, ajapuudusel lükkub oma kodu ehitamine 
tulevikku.”
   Annela Klais, linnavalitsuse tehniline sekretär: “Arvan tähtsaimaks 
sündmuseks Raidali valimist Riigikokku (ERSP nimekirjast tõusis 
Otepää tollane linnapea Jaanus Raidal Lõuna-Eesti ja väliseestlastelt 
saadud 5341 poolthäälega Riigikokku valituks (OT, 1992, nr.2)). 
Usun, et õige pea hakatakse aega määrama nii: Raidali ajal ja pärast 
teda... Isiklikus elus pean tähtsaimaks tütre kooliminekut. Pühajärve 
kool on tore, palju noori õpetajaid.”
   Tõnis Kaur, Pühajärve vallavanem: “5. märtsil 1992 kinnitati 
Pühajärve valla omavalitsuslik staatus. Valmis sai Pühajärve koo-
limaja, millega kooli direktor Andrus Eensoo on mitu aastat tõsist 
vaeva näinud. Järgmist õppeaastat loodame alustada uues majas. 

Isiklikus elus on rõõm sellest, et oma kodu ehitamist ja talu rajamist 
olen suuutnud jätkata.”
   Tiiu Hõrak, 2. detsembrist töötu, Otepää “Arengu” jaoskonnast 
23 inimese hulgas koondatud: 
“Tähtsündmus on kindlasti 
Otepää Jõulumaa. Isiklikus elus 
on korraga kriips vahel: 20 aastat 
olin “Arengus” kuduja. Kõik, kes 
me nüüd töötuks jäime, olime 
väljaõppinud kaader. Ülemused 
Tartust on öelnud, et pole kü-
tet, pole materjali, pole raha, et 
jaoskond võiks Otepääl jätkata. 
Oodatakse erastamist. Kodus on 
õnneks hea mees, kes suudab 
veel naist ja kahte last toita.”
   Harald Veeroja ,  Otepää 
Pensionäride Liidu juhatuse 
esimees: “Pensionäride elus pole 
küll midagi paremaks muutunud. 
Linna sotsiaalametis käisid meie juhatuse liikmed abis Hollandist 
tulnud jahu pakkimas. Pensionäre on meil 800, jahu said kõik. Linna 
tervise- ja sotsiaalabikomisjon oli meie jõulupeo korraldamiseks 1000 
krooni määranud. Aga üks piparkook maksab juba 2 krooni. Ega 
me ei kaeba, tuleme 21. detsembril keskkooli saali kokku, kuulame 
kontserti, tantsime, pakume ka väikese üllatuse. Isiklikust elust on 
see uudis, et tütar Ülle tuli koju ja kodulinna tööle.”
   Arno Kaseniit, Otepää Ühispanga nõukogu esimees: “Aasta 
tähtsaimaks sündmuseks pean Maie Niidu lihatööstuse avamist, 
teisena Otepää kunstikeldri avamine. Isiklikus elus – abikaasalt Anult 
sündinud idee Otepää nimepäeva tähistamiseks, mis ka täitus.”
   Miia Pallase, Otepää haridusameti direktor, linnavolikogu liige: 
“Tähtsündmus oli Otepää nimepäeva märkimine. Minu uues ametis 
andis see kogemusi ja rõõmu, et I klassi astujad said jälle pidulikult 
kooliteed alustada. Vähetähtis polnud haridusameti loomine. Samuti 

Otepää kooli aastapäev. Lisaks väiksemaid sündmusi: meie linna 
võrkpallinaiskond tuli Valga maakonnas esimeseks. Tulemas on 
Jõulumaa – kui vaid lund jätkuks! Isiklikust elust: saime kodu Pilkuse 

järve kaldale, millest me juba 6 aastat tagasi siia 
elama asudes olime unistanud.”
   Jüri Stepanov, Otepää Maarja koguduse õpe-
taja: “Talvekiriku valmimine. See on esimene 
restaureeritud hoone Otepääl. Nimetame seda 
hoonet nüüd lesknaise ja vaeslapse kabeliks. 
Leskede toel on meie kirikud püsima jäänud. 
Sõjaväljadele ja laagritesse jäid paljud mehed ja 
isad – olgu see neile nüüd mälestusmärgiks.    
   Ehitustööl saime suurt abi Vihti sõpruskogu-
duselt Soomest, oma panuse andsid aktsiaselts 
Rest ja Otepää Ühispank. Väga tublid olid 
Otepää ehitusmehed Markian Ventšikov, Ülo 
Aalmaa, Tõnu Rebane, Avo Orav ja katusepa-
nĳa lumes ning vihmas – tubli ehitaja Taniel 
Sangastest.”
   Maila Värk, Otepää keskkooli õpetaja, kon-

taktisik sõprusvalla Tarpiga: “Energiasammas avati küll sel aastal, 
ent Otepää nimepäeva pean kõige kaalukamaks. Tähtis on linna 
üldilme muutumine, mida külalised Saksamaalt Tarpistki sel aastal 
eriliselt rõhutasid.
   Isiklikus elus pean oluliseks tuleval aastal saabuvat meie suure 
Einerite suguvõsa kokkutulekut Lätis Cesises. 4,5 aastat tagasi olid 
selle suguvõsa 100 liiget siinmail ja mina nende võõrustaja.”
   Ain Kruusmaa, Eesti Telekomi Valgamaa Telefonivõrgu Otepää 
jaoskonna juhataja, Otepää volikogu liige: “Tähtsündmuseks arvan 
jõulumaad, mis juba on ja tuleb. Kui lund ei tule, ei saa me loota ka 
jõulumaad. (Lumi tuli!). Isiklik seostub ametiga: 1992. aastasse jääb 
digitaalsüsteemi väljaehitamine Valga-Otepää vahel, Ilmjärve jaama 
käikuandmine, jõuludeks valmib ka Kirovi osakonna jaam. 1 100 
abonenti on linna ja 1 700 linna lähipiirkonnas ehk kahes vallas. 

Meie jäljed 
jäävad  (21.)

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

AILI MIKS

ja Jakob Johanson-Pärna ja Nuustaku 
kaupmees Wilhelm Mülleri eestvõ�el 
C.R.Jakobsoni näidend “Arthur ja Anna”. 
See tähistab näitekunsti viljelemise algust 
Otepääl.

120 aastat tagasi (1887) valmis mõisnik von 
Sieversti ehitada lastud Pühajärve loss. 
Hoone hävis sõjatules 1944. a. Loss taastati 
muudetud kujul 1951. aastal. Juurdeehitused 
valmisid 1975. ja 2000tel aastatel.

115 aastat tagasi (1892) toodi Nuustaku ale-
vikku üle Vastse-Otepää vallas 1890. aastal 
Karl Eisenschmidti asutatud karskusselts 
“Edasi”. Ligi poole sajandi vältel oli “Edasi” 
selts Otepää kultuurielu peamine kujun-
daja.

110 aastat tagasi (6. VIII 1897) asutati Nuustaku 
Priitahtlik Pritsi Selts.

100 aastat tagasi (3. X 1907) avati Nuustaku ale-
vikus eestikeelne progümnaasium, mis oli 
esimene taoline kogu Eesti maapiirkonnas 
(Tartu ja Pärnu eestikeelsete linnakoolide 
järel Eestis kolmas). Esimene direktor oli 
Saaremaa mees Jakob Kuusk (1871-1926).

95 aastat tagasi (1912) asutati Nuustaku ale-
vikku ühispiimatalitus.

85 aastat tagasi (13. VIII 1922) muudeti alevi-
volikogu otsusega Nuustaku alev Otepää 
aleviks. Vastavasisulise e�epaneku tegi pro-
fessor M.J.Eisen Otepää Linnamäel peetud 
kõnes 2. juulil 1922. a.

75 aastat tagasi (18. III 1932) hakkas Otepääl il-
muma nädalaleht “Otepää Teataja”. Esimene 
toimetaja-väljaandja oli August Toomingas 
(kirjanikunimega Kusta Toom).

75 aastat tagasi (12. VI 1932) toimus Otepää 
Linnamäel esimene vaimulik laulupäev. 
Osales 20 koori umbes 550 lauljaga.

75 aastat tagasi (1932) alustati hädaabitöödena 
Pika (tollase Pärnu) ja Oru tänava rekonst-
rueerimist.

70 aastat tagasi (24 I 1937) alustas Otepääl 
tegevust helifilmi kino. Kino omanik oli 
E.Vähi, filme demonstreeriti tuletõrjema-
jas, esimese helifilmina näidati “Vaikselt 
anuvad mu laulud”.

70 aastat tagasi (1937) tegutses Otepääl 37 puu-
seppa, 27 õmblejat, kingseppa ja voorimeest, 
18 ra�aseppa, 11 tislerit, 9 müüriseppa, 7 
kangrut, 8 kudujat, 5 potiseppa, 5 krohvi-
töölist, 4 kaevutegĳat, 4 seppa, 3 maalrit, 3 
plekkseppa ja 2 lukkseppa.

70 aastat tagasi (1937) asutati Otepää Lastekaitse
 Ühing, esinaiseks valiti K.Niklus.

70 aastat tagasi (23. VI 1937) avati Otepää 
Linnamäel Eesti linnuste metallkaart. 
Rajatise avas Kaitseliidu Tartumaa maleva 
pealik kolonel Asmus.

60 aastat tagasi (1947) alustas TRÜ Käärikule 
spordibaasi rajamist. Koha valis välja tolla-
ne kehakultuuriteaduskonna dekaan Fred 
Kudu, projekti autorid olid Uno Tölpus ja 
Peeter Tarvas.

50 aastat tagasi (11. VII 1957) kuulutati Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu määrusega 
looduskaitselisteks keelualadeks teiste 
kõrval ka Pühajärv, Väike-Munamägi ja 
Tedremägi.

50 aastat tagasi (1957) ehitati otepäälaste ühis-
tööna tollase Otepää kinoteatri juurde män-
gude väljak (kompleksväljak). Ehitustööde 
üldjuht oli Hindrik Väärand.

50 aastat tagasi (XI 1957) omistati Otepää 
Rajooni Kultuurimaja näiteringile (näite-
juht-lavastaja Kalju Ruuven) rahvateatri 
nimetus.

50 aastat tagasi (XI 1957) valmis Otepää 
rajooni administratiivhoone (praegune 
vallamaja).

45 aastat tagasi (17. I 1962) avati Otepää 
Keskkooli koolimuuseumi esimene ekspo-
sitsioon, mis oli pühendatud Otepää asula 
100. aastapäevale.

40 aastat tagasi (1967) reorganiseeriti Pühajärve 
Tuberkuloosisanatoorium üldtüüpi puhke-
koduks.

35 aastat tagasi (1. IX 1972) alustasid tööd 
Otepää Keskkooli juures talispordi eri-
klassid, mis töötasid 1975. aastani.

35 aastat tagasi (1972) valmis Tehvandi suu-
sahüppetrampliin selle esialgsel kujul. 
Hüppevõimsus oli 70 meetrit.

20 aastat tagasi (3. X 1987) avati Otepää 
Keskkooli ees mälestuskivi, tähistamaks 
Otepää rahvakooli asutamise 300. aasta-
päeva. Skulptor Endel Taniloo.

15 aastat tagasi (6. XII 1992) avati Otepää 
pastoraadi hoonetekompleksis endise ait-
laohoone rekonstrueerimise tulemusena 
Otepää Vaeslapse-Lesknaise Kabel (tuntud 
ka talvekirikuna). Projekti autor oli Jüri 
Rentel.

10 aastat tagasi (3. X 1997) Otepää Gümnaasiumi 
90. aastapäeva tähistamise ajal õnnistas 
Otepää kirikus Jüri Stepanov Otepää 
Gümnaasiumi lipu. Lipu valmistasid kooli 
käsitööõpetaja Tiiu Maasika juhendamisel 
10. klassi tütarlapsed (VI 1997).

HEINO MÄGI 

Mida meenutada Otepää mail 
2007. aastal?
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Palupera vallavalitsuses: Möödunud aasta oktoobri lõpus said Palu-
pera vallamajas kokku kolm piirkonnas 
tegutsevat veterinaararsti ning kohaliku 

omavalitsuse esindajad. Kutsuti ja oodati ka loo-
maomanikke.
   Palupera valla volitatud veterinaararst Jaan 
Uibo tegeleb nakkushaiguste, tõrje ja profülak-
tikaga (koerte-kasside marutaudi vastane vakt-
sineerimine, vet.profülaktilised tööd, tõendite 
väljastamine). Tegevuse aruandluse esitab ta Valga 
Veterinaarkeskusele. Nende riiklikult tellitud tööde 
eest saab volitatud veterinaararst riigilt tasu, mis 
on tavapensionistki väiksem. 
   Ravitööga tegelevad piirkonna loomaarstid 
erapraksise alusel. Ka volitatud veterinaararst 
Jaan Uibo võib soovi ja kokkuleppe korral loo-
mapidajaga teha lisaks ravitööd. Veterinaararstide 
arvu piirkonnas paneb paika turg. Valgamaal on 
olemas ka piirkondi , kus loomaomanikul polegi 
kellegi poole pöörduda. Meie loomapidajal on 
võimalus pöörduda ka Nõos elava Einar Tootsi, 
Pukas elava Tarmo Kose poole. Valiku saab teha 
loomapidaja ise. 
   Ka perearsti valib inimene ise, erialaarsti juures 
tasub visiiditasu ja sinna jõudmiseks maksab kinni 
oma transpordikulu. Pärast arsti juures käimist 
läheb tavaliselt apteeki, kus teeb kulutused ra-
vimitele. 
   Looma haigestumisel on sarnasusi siingi – vi-
siiditasu kolme nimetatud veterinaararsti poole 
pöördudes on 100 krooni ja tohtri sõidukilomeeter 

edasi-tagasi maksab 5 krooni. Tohter vajab looma 
ravimiseks ravimeid, mida vaid tema apteegist 
kä�e saab ja mis tuleb loomaomanikul endal kinni 
maksta. 
   Kõiki kulusid kokku liites võib tõsisema haiges-
tumise korral päris kopsakas summa koguneda, 
kuid siin peab küll iga loomaomanik ise otsusta-
ma, milleks ta oma sõpra peab. Koer ja kass on 
tavaliselt peres nii hoitud, et ollakse koduvalvuri 
ja lastelemmiku ravimiseks valmis tegema kõi-
ke. Laudaloomad on samuti pererahvale saanud 
pereliikmeteks, kuid annavad veel toidulisagi 
laualegi. 
   Iga töö tegĳa on inimene, kes oma töö eest tasu 
soovib saada. Eesti Vabariigis ei saa loomaarst 
„loomapearaha” nagu perearstid, millest elatuda 
siis, kui kõik loomad laudas terved. 
   Kindlam on aga siiski loomaomanikul sõlmida 
igakuine leping valitud loomaarstiga, kes saab 
varuda kuutasu eest e�e ka mõned ravimid, et vaja-
dusel operatiivsemalt aidata. Loomaarstid soovivad 
kõigi loomaomanikega meeldivat koostööd.
   Kui otsid hädas olles oma lemmikloomale tohtrit, 
siis võid leida ta siit:
Jaan Uibo – tel. 5040 424. Vastuvõ� Hellenurmes 
esmaspäeviti kell 9-10.
Einar Tootsi – tel. 7455 464, 5163 338.
Tarmo Kosk – tel. 7692 227, 5149 345. Vastuvõ� 
Otepää Veterinaarkaupluses E-R kell 9.30-15.00.

Vestlusringist olulise panid kirja 
TERJE KORSS ja TARMO KOSK

Aga kui loom ikka vajab  
loomaarsti?

Nõuni kultuurimajas

AMETLIK INFO

Palupera vallavalitsuse istung 04.01.2007 

� Väljastati Nõuni algkoolihoone rekonstrueeri-
misprojektile projekteerimistingimused.
� Väljastati ehitise Nõuni külaraamatukogu ehi-
tusprojektile projekteerimistingimused. 
� Kuulutada välja avatud pakkumismenetlusega 
riigihange „Hellenurme paisjärve saneerimis-
tööde teostaja leidmiseks“. Määrata riigihanke 
eest vastutavaks isikuks vallavanem Terje Korss. 
Kinnitada riigihanke pakkumise kutse dokumen-
did ja moodustada seitsmeliikmeline avatud pak-
kumismenetlusega riigihanke menetlusetappide 
hindamise komisjon. Riigihangete registris kuulu-
tatakse riigihange välja peale Hellenurme paisjärve 
saneerimisprojekti keskkonnamõjude hindamise 
aruande heakskiitmist.
� Jä�a algatamata Agariku II kinnistu nr.112940 
detailplaneeringu (Valgamaal, Palupera vallas, Räbi 
külas) keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest 
planeeringuga ei kavandata tiigi süvendamisega 
kaasnevate pinnasetööde mahtu üle 500 m³, seega 
olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt 
olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt 
olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku 
alale.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise al-
gatamata jätmise otsusega saab tutvuda töö ajal 
Palupera Vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, 
Palupera vald, Valgamaa.
� Kehtestada Hellenurme Infotoa poolt osutata-
vate teenuste hinnakiri: infotoa külastamine pen-
sionärile, õpilasele 5 krooni; infotoa külastamine 
täiskasvanutele 10 krooni; ekskursiooni juhtimine 
ekspositsioonidega tutvumiseks 50 krooni; ekskur-
siooni juhtimine väljaspool infotuba valla territoo-
riumil 150 krooni. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Palupera vallavalitsuse istung 12.01.2007
� Algatada loodusobjekti ”Hellenurme puhkeala” 
kohaliku kaitse alla võtmine. Kinnitada loodusob-
jekti kaitse alla võtmise otsuse eelnõu. Algatamise 
teade avaldada ajalehes „Otepää Teataja“ .
� Nõustuda Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt 
AS Kiirkandurile Miti külas Miti II uuringuruumis 
geoloogilise uuringuloa väljastamisega.
� Väljastada OÜ AGRIMIXile kaeveluba elektri-
kaabli maandamiseks Päidla külas Äädika kinnis-
tule.

Tantsutrupp Helles: „Meie Hellese elurõõmsad, 
aastaid trotsivad naised, oskame lugu pidada 
heast seltskonnast ja tantsust. Tantsides endale ja 
teistele saame hea enesetunde ja hingerahu oma 
südamesse.
   Tantsimine annab meile võimaluse veeta aktiivselt 
vaba aega, tõsta oma vaimset ja füüsilist taset. See 
tegevus tugevdab tervist ning pakub meile enese-
teostust, õpetab väärtustama iseennast.
   Siiralt soe avalikkuse vastuvõ� on meid motivee-
rinud üha edasi tegutsema ja arenema. Tulemuseks 
on uued teadmised ja rõõm tehtu üle.“

Tantsutrupp Mathilde: „Meie eesmärgiks 
on kujundada ja rikastada kultuuripilti, 
propageerimaks ja tutvustamaks ajaloo-

list tantsukultuuri (mõisaprouad, talupiigad 19. 
sajandist ning 20. sajandi alguse preilid) lootusega 
muuta kultuurikeskkonda mitmekesisemaks. Pro-
gramm on uudne ja omanäoline, sest kasutuses on 
nii kostüümid kui ka dekoratsioonid, mis mõjuvad 
kindlasti meeldejäävamalt, kui kultuuriajaloo 

MTÜ Tantsuklubi Mathilde 
räägib iseendast

õppetund.“ 
    Näitering „Muhkel“: „Näitlemine on imelihtne, 
tuleb vaid rääkida selge, valju häälega ja mi�e 
komistada mööbli otsa! 
   Kummaline võlu on olla näitleja, hakata ela-
ma teist elu. Proovida ja harjutada seda teist elu. 
Alguses saamatult nagu laps õpiks kõndima ja 
kõnelema. Jumalik ja põnev. Hakata kujutama 
teiste inimeste elu. Ja seda uskuma. Uskuma nii, 
et teisedki usuksid.“

Lauluansamblid: “Me laulame ilmast, ilust, 
lapsepõlvest, Eestimaast.

Tihti laulame kurbe laule,
pühkides ise pisaraid,
vahest aga aina rõõmsamaid,
mahedaid ja lõbusaid.
Tihti pühendame laulud halli peaga
emale, oma hella imetajale,
kahel käel kandjale.“

XIII mälumängu turniir Palupera valla karikale 
alustab 26. jaanuaril 2007. a. 
algusega kell 18.30 toimub Nõuni Kultuurimajas. 
II voor toimub 16.veebruaril ja III voor 16.märtsil.
   Mälumäng toimub klassikalise süsteemi alu-
sel: 2, 1 või 0 punkti vastavalt vastuse täpsusele. 
Küsimusi mängu käigus ei asendata. Kokku on 
108 küsimust, igas voorus 36 küsimust, millest 2 
muusikaküsimust, 4 pildiküsimust ja 1 esemeline 
küsimus.
   Küsimused esitatakse kirjalikult kolme kaupa. 
Mõtlemisaeg 6 minutit. Soolo vastuse eest on 
võimalik teenida lisapunkt.
   Mälumängu teemaks on Eesti ning kõik, mis on 

Palupera vallavalitsus
12. jaanuar 2007 istungi järgselt, korraldab:

1.Loodusobjekt, mida kavatsetakse koha-
liku tasandi kaitse alla võtta on Hellenur-
me puhkeala (edaspidi kaitseala) ja asub 
Valga maakonnas Palupera vallas Helle-
nurme külas kohalikule omavalitsusele 
kuuluval Hellenurme mõisa pargi kinnis-
tul (nr 2056640).
2.Loodusobjekti – Hellenurme puhke-
ala – kaitse alla võtmise otsuse eelnõu 
panna tutvumiseks välja Valgamaa Kesk-
konnateenistuses (Valga Kesk 12) ja 
Palupera vallavalitsuses (Valgamaa Helle-
nurme) tööajal ajavahemikul 22.01.2007-
05.02.2007.a.
3.Mitte korraldada asja arutamiseks ava-
likku arutelu, kui avalikustamise ajal ei 
laeku ühtegi kirjalikku ettepanekut ega 
vastuväidet.

LOODUSOBJEKTI ”Hellenurme 
puhkeala” kohaliku omavalit-
suse tasandil kaitse alla võtmi-
se menetlemise algatamise 
teade

Albert Suu Palupera 20.02.24 83
Laine Toots Räbi 22.02.27 80
Juhan Raudsepp Räbi 27.02.28 79
Helvi Ott Neeruti 07.02.28 79
Valentina Pall Lutike 02.02.30 77
Velda Pallon Hellenurme 21.02.31 76
Laine Unt Palupera 14.02.32 75
Helju Jelle Neeruti 22.02.32 75
Salme Johanson Hellenurme 13.02.34 73
Maie Audova Päidla 11.02.38 69
Kalju Ennok Lutike 25.02.38 69
Aili Emmus Nõuni 23.02.41 66
Helju Väliste Nõuni 28.02.41 66
Valdeko Viks Nõuni 09.02.41 66
Harri Reimann Mäelooga 26.02.41 66
Heino Komlev Hellenurme 28.02.42 65
Enn Ilves Päidla 18.02.43 64
Hjalmar Salundi Nõuni 14.02.45 62
Villu Illak Neeruti 10.02.46 61
Evi Mesek Päidla 13.02.46 61

SÜNNIPÄEVAD veebruaris

Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 
DETAILPLANEERINGU lähteseisukohta-
de ja eskiislahenduse tutvustamiseks 
toimub avalik arutelu 12. veebruaril 
algusega kell 18 Nõuni endises kooli-
majas.

Lp. LAPSEVANEMAD!

Käesoleva aasta algusest sõidutab Palupera 
valla koolilapsed Otepää gümnaasiumi ja 
Palupera põhikooli ning koju tagasi Palu-
pera vallavalitsusega lepingulistes suhetes 
olev FIE Karli Pastak. Soovi korral info tema 
tel. 5019 932.

Palupera vallavalitsus MÜÜB avali-
kul suulisel enampakkumisel hoonestatud 
kinnistu “Nõuni keskuse”, sihtotstarve 
100% ärimaa, suurus 1163 m², millel asub 
kahekorruseline (lisaks keldrikorrus ja 2 
garaażi ehitise tagaküljel) kiviehitis (suletud 
netopind 994,8 m²). Asukoht Nõuni küla, 
Palupera vald, Valgamaa. Kinnistu asub 
detailplaneeringu kohustusega ala hajaa-
sustuses.
   Kinnistu müüakse kohustusega seada 
isiklik kasutusõigus Palupera valla kasuks 
tasuta, tähtajaga kuni 30.08.2008.a. II korru-
sel 73,9 m² suuruse pinna osas, mida ostu-
müügitehingu toimumise hetkel kasutab 
Nõuni külaraamatukogu või kokkuleppel 
müüjaga I korrusel samaväärse, remon-
ditud pinna osas.
   Kinnistu enampakkumise alghind on 500 
000 krooni. Enampakkumise tingimustega 
ja läbiviimise korraga saab tutvuda Palupe-
ra vallavalitsuses tööajal 29. jaanuarist 12. 
veebruarini k.a. 2007.a. ja valla kodulehel 
www.palupera.ee. 
   12. veebruar on enampakkumisel osa-
lemiseks esitatava avalduse esitamise vii-
mane tähtaeg. Müügiobjektiga tutvumine 
kohapeal 8. veebruaril kell 10.00. Enampak-
kumine toimub 13. veebruaril. Informat-
sioon tel. 7679 501, 7679 502.

Algab mälumäng Palupera valla karikale 
seotud Eestiga.
   Võistkonnas 4 mängijat, kusjuures võistlejaid 
võib vahetada. Võistkondadel tuleb tasuda osa-
maks 600 krooni.
   Turniiri võitjale kuulub rändkarikas. Parimatele 
võistkondadele diplomid ja auhinnad vastavalt 
saavutatud kohale. Valgamaa parim võistkond 
saab Valgamaa meistrimedalid.
   Informatsioon ja registreerimine telef. 7656 383 
Sulev Pallon, 7669 065; 5139 071 Kalev Lõhmus 
või 7679 501 Terje Korss. Registreerida saab ka 
vahetult enne võistlust.
   Peatse kohtumiseni!

KORRALDAJAD

P  A  L  U  P  E  R  A

Nõuni kultuurimajas 10. veebruaril 
algusega kell 14.00 
teatrietendus “Maria Siberimaal”. 
Esineb Hellenurme näitering ja muusi-
kaansambel “Lahe”. Pilet 25 krooni. 
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Õpetaja õpib AVALIK KIRI

Tule pühapäevakooli!

Puka keskkooli õpetajate talvisele koo-
livaheajale planeeritud õppepäevad 
toimusid seekord Tartumaal Konguta 

koolis ja Rannu keskkoolis.  
   Konguta kool on valla ainus kool, seal õpib 
62 õpilast ja 38 lasteaialast ning seega liidab 
ta ühtseks tervikuks nii kooli kui ka lasteaia. 
Nagu koolĳuhataja rääkis, saab kõik koolis 
toimuv alguse nende kooli kolmest M-st ehk 
pikemalt seletatuna kooli märksõnadest: 
Märka, Mõjuta, Muuda. Kool on väga lap-
sesõbralik ja lapsekeskne, erilist tähelepanu 
pööratakse laste individuaalsete vajaduste 
arvestamisele õppe- ja kasvatusprotsessis. 

Sellest siis ka koolĳuhataja e�ekanded 
teemadel „Õpilaste individuaalsus ja selle 
toetamine” ning „Kaasaegsete infotehnoloo-
giliste vahendite kasutamine õppetöös.”
   Puka keskkooli õpetajatele tutvustati 
puutetundlikku Smart-tahvlit ja uudset 
multimeedia klassi. Koolis kirjutatakse 
palju projekte, võetakse osa arvukatest 
võistlustest, korraldatakse projektipäevi, 
olümpiamänge, playbacke. Tegeldakse tervi-
seedenduse, narkomaania preventsiooniga, 
keskkonnaga jne. 
   Rannu keskkoolis toimus koolitus teemal 
„Andekas laps klassis” , koolitajaks oli lek-
tor Mart Murdvee. Koolitusel saadi teada 
edu valem: EDU = VÕIMED x MOTIVATSIOON 
x VÕIMALUS. 
   Edukuseks ei piisa aga ainult võimetest, on 
vaja ka motivatsiooni ja võimalusi, sest kui 
üks tegur võrdub nulliga, on kogu korrutis 
null. Selleks, et ära tunda andekat last, on 
vaja lisaks õpetajate hinnangule ka lapseva-
nemate, kaaslaste ja õpilase enesehinnangut. 
Andekust saab ka testide abil „avastada”, 
varsti peaks see võimalus Eestiski koos oma 
testidega kä�esaadav olema. Laps võib 
saada edukalt hakkama kõigil aladel, aga 

sageli avaldub andekus vaid mõnel alal. 
Seda tulekski märgata, motiveerida ja anda 
lapsele võimalusi valikuteks.
    Kuna kõige rohkem teadmisi oma lapse 
võimete kohta on lapsevanematel, olgu 
neile mõtlemiseks Silverman & Waters´i 
küsimustik:
    Teie laps on andekas siis, kui teda saab 
iseloomustada järgnevalt:

Lahendab hästi probleeme.
Õpib kiiresti.
Kasutab laialdast sõnavara.
Hea mälu.
Võimeline olema pikka aega tähelepane-

lik.
Tundlik.
Osavõtlik teiste suhtes.
Tahe kõike hästi teha.
Energiline.
Eelistab vanemaid kaaslasi.
Palju huvialasid.
Hea huumoritaju.
Varane lugeja või loeb palju.
Lahendab nuputamisülesandeid ja ristsõ-
nu.
Oma ea kohta liiga arenenud.
Püsiv aladel, mis teda köidavad. 

Koolituspäevadest Tartumaal said Puka koo-
li õpetajad kindlasti palju mõ�eainet ja uusi 
ideid. Õpilaste individuaalsuse toetamine 
ja ka tegelemine andekate lastega on tervik 
ning selleks tuleb välja töötada tegevuskava. 
Kui aga suudame rohkem märgata, mõjuta-
da ja muuta ning seda üheskoos õpilaste, 
õpetajate ja lapsevanematega, tuleb kindlasti 
teguderohke uus aasta.
   Täname meeldejääva vastuvõtu eest 
Konguta kooli ja Rannu keskkooli perso-
nali!

Puka keskkooli õpetajad

Alma Kelt  Pühaste  26.02.1915 92
Ludmilla Rebane  Puka  04.02.1916 91
Maimu Kaarna  Aakre  16.02.1919 88
Jevdokia Jegorova  Palamuste  23.02.1919 88
Endel Lõõndre  Puka  08.02.1920 87
Arnold Koovik  Puka  24.02.1920 87
Helmi Parkja  Puka  19.02.1921 86
Maimu Härma  Puka  10.02.1922 85
Endla Odraks  Puka  01.02.1923 84
Linda Seks  Pühaste  21.02.1924 83
Arthur Lillipuu  Puka  07.02.1925 82
Eha Tõnissoo  Puka  15.02.1925 82
Aino Lüütsepp  Pedaste  02.02.1928 79
Salme Kanarik  Ruuna  05.02.1928 79
Laine Soots  Rebaste  20.02.1928 79
Leili Leppund  Rebaste  16.02.1929 78
Luule Vutt  Puka  02.02.1930 77
Nikolai Saarmann  Puka  18.02.1930 77
Hudo Henno  Puka  23.02.1930 77
Virve Kensner  Puka  07.02.1932 75
Aino Pikker  Palamuste  27.02.1932 75
Linda Ilja  Puka  29.02.1932 75
Heino Joosu  Puka  16.02.1934 73
Maret Vihm  Puka  13.02.1935 72
Elli Kingo  Aakre  21.02.1935 72
Tõnis Ilves  Rebaste  02.02.1936 71
Imbi Nurmetu  Puka  08.02.1936 71
Lüüdia Laks  Pühaste  24.02.1936 71
Jaan Kikkas  Puka  11.02.1937 70
Jaan Maschorov  Puka  13.02.1938 69
Rein Ein  Pühaste  24.02.1938 69
Ants Riit  Soontaga  19.02.1941 66
Leo Margus  Aakre  26.02.1941 66
Arnold Sula  Purtsi  05.02.1943 64
Helle Puusaag  Puka  12.02.1943 64
Helgi Uibo  Puka  17.02.1943 64
Reet Virks  Rebaste  03.02.1944 63
Silvi Plado  Puka  09.02.1944 63
Lembit Karu  Puka  05.02.1946 61
Enno Paulus  Puka  11.02.1947 60

SÜNNIPÄEVAD veebruaris

VIGADE PARANDUS

Puka vallavolikogu 7. detsembri istungil kinnitati volikogu 
hariduskomisjoni uus koosseis: esimees Tiina Trees, liikmed 
Ilme Hõbemägi ja Velvo Mõ�us. 

AMETLIK INFO

Puka vallavalitsuses

� Otsustati maksta ühele isikule matusetoetust 500 krooni 
ulatuses ja ühele isikule sünnitoetust 3000 krooni ulatuses.
� Väljastati kasutusluba Meegaste külas Väike-Järve talus asu-
vale Meelis Mi�’ile kuuluvale suvilale. 
 � Ühekordset toetust määrati kokku 1500 krooni ulatuses.
� Hooldus lõpetati ühel isikul.
� Otsustati pikendada sotsiaaleluruumi lepingut 1 isikuga.
� Arutati heakorraküsimusi – mõnede alevikus paiknevate ma-
javalduste ümbrused on jäänud suvel niitmata, pillutakse palju 
prügi maha, lõhutakse aknaid, plätserdatakse värviga seinu jne. 
Siit vallavalitsuse poolt sõnum – hoidke oma koduümbrused 
korras! 
� Anti nõusolek talumaa tagastamiseks: Urmas Hurt, Soontaga 
külas Nauska maaüksus, 1,54 ha.

Berit  Kärgenberg 06. jaanuar 

SÜNNID

Südamelt ära
Alustan sügava vabandusega Puka vallavalitsuse sekre-
tärile.
   Lühike selgitus: 7. detsembri 2006 volikogu istungi 
päevakorra punktis Informatsioonid võttis sõna eespool 
mainitud ametiisik, keda olevat südamest solvatud süü-
distustega ühe revisjonikomisjoni liikme (so. I.Sõnum) 
poolt kaks päeva enne volikogu istungit. See nn. “sol-
vang” oli küsimus, miks ei ole vastatud vallainimeste 
(Aakre rahva) saadetud kirjale? 
   Eks ole ju põhjust solvuda, kui oma tööülesandeid 
täitev ametnik on alati oma töös olnud täpne, korrektne 
ning lõpmatult aus. 
   Valimisliidust volikokku saanud isikutest 6 olid juba 
kandideerimise ajal minu vastu, kui soovisin kandidee-
rida liidu nimekirjas (tõestuseks tagasi antud avaldusel 
olev nimekiri neist, kelle arvates ei olnud ma valimislii-
dule sobiv kandidaat).
   Küsite, mis puutub siia volikogu, kui jutt algas valla-
sekretäri solvamisest. Puutub ikka küll! Vallasekretäri 
esitatud informatsioon volikogus ei toonud küll kaasa 
avalikku hukkamõistu minu käitumisele, aga mitte kel-
lelgi kohalviibijatest ei tekkinud ka küsimust, millest on 
tingitud hingepõhjani solvumine? Nii pidin ise saama 
aru oma väärast käitumisest vallasekretäri suhtes.
   Millegipärast meenusid mulle vanaema sõnad, et hun-
tidega ei pea koos uluma, kui sul on eraldi söögilaud. 
Mitte ei tea, mis ta sellega silmas pidas, aga küsida ka 
kelleltki ei julge – äkki keegi solvub?
   Õigustan end sellega, et olen valitud kõrgema võimu-
kandja, rahva poolt küllalt suure häältearvuga volikogus-
se ja väidan jätkuva järjekindlusega, et mul on õigus 
esitada küsimusi, mille vastu vallarahvas huvi tunneb 
või millele on juhitud minu tähelepanu. Kui minu küsi-
mus kirjade kohta oli solvav, mis saab siis edasi?
   Küsimusi jätkub. Revisjonikomisjoni liikmena on mulle 
seadusandluses ette kirjutatud õigused, mida ma kont-
rollides kasutan, aga mis saab siis, kui hakkan küsimusi 
esitama vallavolikogu liikmena? Aeg peaks olema sel-
leks kätte jõudnud. Terve aasta volikogus on kulunud 
vallarahva probleemidega tutvumise peale.
   Olgu etteruttavalt öeldud, et volikogus hakkan esita-
ma vallarahvast huvitavaid küsimusi ja ettepanekuid 
kirjalikult. Seda selleks, et rahvas saaks hinnata küsimu-
si ja vastuseid istungi protokollides.
   Üks näide. 14. 09. 2006 istungi protokollis on märgi-
tud, et Irja Sõnum palus konstaablil teha märkusi ja rää-
kida inimestega prahi põletamisest. Lisamata on palve 
konstaablile: võimaluse korral (pisiprobleemid) mitte kü-
sida kirjalikku avaldust ega trahvida, vaid rääkida prob-
leemist. Usun, et selgitusel on tihtigi parem tulemus 
kui trahvimisel. Seda muidugi juhul, kui konstaablil on 
kohalike silmis kõrge reputatsioon. Ei taha sugugi öelda, 
et konstaabel peaks seadusi rikkuma, arvan õige olevat 
pisiprobleemide lahendamisel hoiatada ja vestelda. 
   Vallarahvale soovin tervist ja jõudu, kohtumisi ajalehe-
veerul või koosolekutel. Eriti tahaksin kuulata arvamusi 
valla elust neilt 60% inimestelt, kes valimistel ei käinud, 
aga keda siiski huvitab kohaliku elu-olu paranemine.
   Kui teid vallavalitsuse ja volikogu tööga seotu huvitab, 
küsige julgesti. Jätan teie probleemi edastamisel teid 
soovi korral anonüümseks.

Puka vallavolikogu l i ige IRJA SÕNUM

Konguta kooli õpetaja Astrid Külaots puutetundlikku tahvlit tutvustamas

Vastus avalikule kirjale

P  U  K  A   

Olen töötanud vallasekretärina juba aastaid, 
kuid sellist au, nagu meedia kaudu kirjale vas-
tamine, ei ole veel ette tulnud.  
   Mind üllatab Puka vallavolikogu liikme proua 
Irja Sõnumi omapärane südamepuistamine 
ajaleheveergudel, eriti aga väide minu solvu-
misest. Tahan öelda, et oskan selget vahet 
teha töö ja isiklike küsimuste vahel ning ei pea 
õigeks tööasjus kellegi peale solvuda.
   Proua Sõnumi sügav vabandus on suunatud 
vallavalitsuse sekretärile. Sekretär Leale jääb 
arusaamatuks, mille eest temale vabandus, 
sest ta ei ole kuidagi asjaga seotud.
   Olen olnud seda meelt, kui kellelgi on midagi 
südamel või mõni küsimus lahendada, astugu 
vallas minu kabinetti, kuulan alati mure ära, 
vajadusel aitan vormistada dokumente jne. 
Püüan lahendada ka probleemid, mis pole ot-
seselt minu tööülesannetes. 
   Meeldivam minu jaoks on suhelda iga inime-
sega silmast silma, sest nii jõuame paremini 
üksteise mõistmiseni ja tulemuski on parem. 

Püüan nüüd leida vastuseid vallavolikogu liik-
me Irja Sõnumi südamemuredele ning selgita-
da lugejatele, millega tegemist.
   Kogu asi sai alguse ühest vallavolikogule ad-
resseeritud Aakre rahva nimel (kirjal oli 9 allkir-
ja, nendest 4 loetavad) kirjutatud kirjast, milles 
süüdistati vallavalitsust kirjadele vastamata jät-
mises, ääremaade teede väheses hooldamises 
ning muudes tegematajätmistes. 
   Volikogu esimees Heldur Vaht luges voliko-
gu eelmisel istungil selle kirja ette. Vallavanem 
Heikki Kadaja selgitas lühidalt kirjaga seondu-
vaid küsimusi. Tema sõnavõtust tegin volikogu 
istungi protokollis lühikokkuvõtte.  
   Ühel päeval küsis volikogu liige Irja Sõnum 
minult selgitusi eelnimetatud kirja kohta. Vasta-
sin talle kõigile kirjas toodud küsimustele. Siis 
soovis proua Sõnum teada, miks ma pole kirja-
le vastatud. Juhtisin tema tähelepanu asjaolule, 
et kiri on saadetud vallavolikogule, mitte valla-
valitsusele. Seda enam, et kirja sisuks on kae-
bus, mis on suunatud just vallavalitsuse vastu.
   Pärast seda pöördusin 7. detsembri volikogu 
istungil informatsioonide arutelul volikogu liik-

mete poole selleks, et arutada sama Aakre rah-
va nimel saadetud kiri veelkord läbi. 
   Peale kirja arutelu otsustas volikogu, et kajas-
tan arutelu istungi protokollis. Selle küsimuse 
ülestõstmine volikogus ei olnud proua Sõnumi 
ega kellegi teise hukkamõistmiseks, vaid sel-
leks, et see küsimus leiaks lahenduse. Volikogu 
ei ole koht, kus kellegi üle kohut mõistetakse. 
Istungitel arutatakse valla elanike huvidest 
lähtuvaid igapäevaelu küsimusi ning võetakse 
vastu vastavaid otsusi. Oma südames leian, et 
kellelgi pole õigust teist inimest hukka mõista.
   Mis puutub protokollidesse, siis seadusand-
luses on sätestatud istungi protokolli koostami-
se nõuded. Protokollija ei suuda ettekannete, 
sõnavõttude jne ümberjutustamisel protokollis 
tagada nende sõnasõnalist vastavust öeldule.
   Proua Irja Sõnumile teen ettepaneku edaspidi 
lahendada volikogus tekkinud probleemid ikka 
volikogu „seinte vahel”.  
   Kõikidele volikogu liikmetele soovin edu ja 
jõudu ning head koostööd vallavalitsusega!

Puka vallasekretär ANITA KALLIS

Puka Vabakoguduse pühapäevakool alustas 22. ok-
toobril kultuurimajas. Korraldasime lastele sügispeo. 
Külalisteks olid Otepää Lasteklubi lapsed, kes laulsid 
lasteansambel “Juhhei” laule. Eeslike rääkis lastele 
lookese, mis väga meeldis. Veel sai palju mängida ja 
pidada erinevaid võistlusi. 
   Pühapäevakoolis kuuleme õpetlikke lugusid, millest 
ilmajäämine jätaks lünga laste teadmistesse; aega 
jääb ka mängudeks ja lauludeks. Piiblis leiduv on 
vajalik ka igapäevaelus, näiteks kümme käsku. 
   Hetkel käib 13 last, kuid uudistajaid on olnud 
tunduvalt rohkem. Kahjuks pole me leidnud sobivaid 
ruume, kus igal pühapäeval kokku saada ja palume 
nõnda kõigilt Ääre tn korterinaabritelt seniks mõistvat 
suhtumist ja rõõmsat meelt.
   Meie kooli tunnid toimuvad igal pühapäeval kell 
14.30 Pukas Ääre 22-12. Oodatud on kõik lapsed.

LIIVIA, pühapäevakooli õpetaja



18. jaanuaer  20078 P  U  K  A   /  S A N G A S T E 

S Ü N D M U S E I D 
Sangaste vallas

19. jaanuar  kell 18. 30 Sangaste valla II mälumängu 
esimene voor.

20. jaanuar kell 12. 00 Väikeste vallakodanike vas-
tuvõ�.

26. jaanuar kell 12.00 II kursus „Kuidas õppida tund-
ma ja kautama oma pärimuskultuuri“.

2006. aasta viimastel päevadel 
valmis kandlemeister Ilmar Tii-
debergi teine CD plaat „Rahvali-
kud tantsulood kandlel, viiulil ja 
lõõtsal“. Lootsime plaadi valmis 
saada küll varem, kuid ette tuli 
erinevaid takistusi. 
   Lindistas lood ja salvestas Jaan 
Tamm Tartus Kirjandusmuuseumis, kujun-
duse tegi Pühajärve põhikooli kunstiõpetaja 
Ave Kruusmaa. Plaadi väljaandmist toetas 
Maaelu Edendamise Sihtasutus, Sangaste 

valla haridus- ja kultuuriko-
misjon ning paljud pillimehe 
isiklikud tuttavad. Suur tänu 
kõigile toetajatele. 
   Kui Ilmar Tiidebergi 2005. 
aastal valminud sooloplaa-
dil olid ainult kandlelood, 
siis seekord teevad kaasa ka 

noored professionaalid: viiuldaja Marju Var-
blane ja lõõtsamängija Asso Int.

MERLE TOMBAK

Sangaste valla pillimehel ilmus teine helikandja

Taas annan uue aasta alguses anda kõigile 
huvilistele ülevaate muutustest Sangaste 
valla elanike seas eelmise aasta jooksul. 
Seejuures lähtun riiklikust elanikeregistrist 
ehk rahvastikuregistrist saadud andme-
test. Need ei ole absoluutselt täpsed, sest 
registri andmeid mõjutab näiteks see, kas 
tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile 
oma elukohavahetusest teatab või kas ela-
misloaga isikud on oma dokumendid õi-
geaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse 
nende andmed automaatselt registri arhiivi). 
   Siinkohal tänan kõiki neid vallaelanikke, 
kes eelmisel aastal minu kirjalikule palve-
le oma elukohaandmeid täpsustada mulle 
vastasid. Tänu teile saime mõned vead re-
gistris vähemaks. 
   Mõeldes kevadel eelseisvatele Riigikogu 
valimistele, soovitan inimestel lugeda vali-
jakaardil olevat elukohta, nimelt langeb see 
kokku Teie ametliku aadressiga rahvastiku-
registris. Kui Te pole oma sellise aadressiga 
nõus, võtke minuga ühendust ja esitage 
kirjalik elukohateade andmete parandami-
seks. Blanketi selleks saab vallamajast või 
internetist aadressilt: http://www.riik.ee/
blank/pere/elukohateade.pdf

Elanike arvu muutused 
Sarnaselt varasematele aastatele vähenes 
valla elanike arv, 2006. aasta jooksul “kaota-
sime” 36 inimest (seega on 20 meest ja 16 
naist vähem). 
   2006. aastal vähenes elanike arv 84 inime-
se võrra, neist 26 inimest suri ja 58 kolisid 
mujale elama. Peamiselt asuti elama Val-
gamaa teistesse omavalitsustesse (14 ini-
mest); Tartusse ja Tartumaale (7 inimest); 
Tallinna ja Harjumaale (5 inimest); Võru-
maale (3 inimest); Jõgevale, Järvamaale 
ja Põlvamaale. 4 inimest kustutati registrist 
passiandmete puudumise tõttu (neist 3 pe-

aks minu teada elama välismaal ja üks oli mulle 
tundmatu). 
   Aasta lõpus vahetasid Eesti ja Soome riik 
andmeid elanike kohta. Selle tulemusena 
vähenes Sangaste valla elanike arv algul 
20 inimese võrra, kuid 4 teatasid, et elavad 
peamiselt ikkagi Eestis ja kokku on meil 
nüüd 16 inimest, kelle elukoht on ametlikult 
Soome riik. 
   Elanike arv suurenes 47 inimese võrra, 
kellest 32 tuli meile elama ja 15 olid aasta 
jooksul sündinud lapsed (lastest 2 elukoht 
registreeriti kohe pärast sündi väljaspoole 
valda ja edaspidi ma neid ei arvesta). 8 ini-
mest tuli meile elama Tartu maakonnast; 
6 Võrumaalt ja 6 Tallinnast; 5 inimest tuli 
mujalt Valgamaalt ja 4 laskis Soome asemel 
taastada oma vana elukoha. Ülejäänud tulid 
Jõgevalt, Haapsalust ja Austraaliast. Eelmi-
sel aastal sündis Sangastes 4 tüdrukut, kel-
lele anti nimeks Paula, Jaanika, Annaliisa ja 
Elina. Poisid olid Armin, Kristofer, Karl-Mar-
tin, Joosep, Ronaldo, Lauri, Kermo, Tristjan 
ja Hugo. 
   Nii surmades kui ka sündides oli 2006. 
aasta meeste aasta. 26 meie seast lahku-
nust 18 olid mehed ning 13-st sündinud 
lapsest oli poisse 9. Kurb oli möödunud 
aasta selle poolest, et 18 surnud mehest 6 
suri enne vanaduspensioniikka jõudmist. 
Seda on rohkem kui mitmel varasemal aas-
tal. 
 Küladest vähenes elanike arv Keenis ja 
Lossikülas, kuid juurde tuli elanikke Laukülla 
ja Mäekülla. Muudatused ei mõjutanud kü-
lade suurusjärke oluliselt, endiselt on väik-
seim küla Mägiste ning 5 suuremat küla on 
Keeni, Sangaste alevik, Tiidu küla, Lauküla 
ja Restu. 

Pille Sikk, sotsiaalinspektor 

Rahvastikusündmustest Sangaste 
vallas 2006. aastal

Möödunud 2006. aasta oli 
Puka vallas tegude- ja 
sündmusterohke. Mil-

liseid tegevusi ja sündmusi võiks 
esile tuua?
   Arvan, et spordirahvale jääb 
2006. aastast meelde staadioni val-
mimine. Staadioni avavõistlused 
tõid kohale suure hulga sportlasi 
kogu maakonna. Tore oli näha ka 
pealtvaatajatena kohale tulnud 
vanemaid spordisõpru, kes 
meenutasid oma võistlemisi tol-
leaegsel Puka spordiplatsil ning 
võrdlesid praeguseid ja endisi 
tulemusi.
   Kahju, et staadioni otstarvet ja 
kasutamise mõtet ei ole kõik enda-
le teadvustanud. Kuid inimesed 
on arenemisvõimelised ja usun, et 
enam ei näe me staadionil kihuta-

vaid autosid ja jalgra�aid.
   Teise olulise tegevusena nime-
tan Puka Rahvamaja kellatorni 
taastamise ja akende vahetamise. 
Taastatud kellatorn muutis maja 
välisilme hoopis nägusamaks ja 
andis inimestele tagasi tükikese 
ajaloost. Soovime rahvamaja 
remondiga jätkata 2007. aastal, 
et muuta maja ka seestpoolt ilu-
samaks.
   Kolmandana pean tähtsaks 
Puka keskkooli söökla kapitaal-
set remontimist ja tervisekaitse 
nõuetele vastavaks muutmist. 
Selle objekti puhul on tore see, 
et suutsime kõik eelarveaasta 
alguses kavandatavad tööd teha 
vallale laenukoormuse võtmiseta. 
Seda võimaldas 2006. aastal toi-
munud kiire majanduskasv.

   Neljandaks oluliseks teoks 
pean ligi 9,5 km vallateede 
teeka�e uuendamise. On väga 
oluline jätkata samas tempos 
teede remontimist, sest muidu 
lagunevad  mõned teed vahepeal 
täiesti. Loodame jätkuvalt riigi 
toetustele.
   Sündmusoli ka 2006. aastal  
Puka keskkoolis uue direktori 
tööleasumine, rahvatantsuan-
sambli Vokiratas 10. tegevusaas-
ta ja segakoori 35. tegevusaasta 
tähistamine.
   Möödunud aasta oli paljudele 
tublidele inimestele teguderohke 
ja raske, kuid kindlasti aitab ka-
otatud energiat kompenseerida 
heameel tehtust.

Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Aasta 2006 Puka 
vallas

1.Soovin toetada oma erakonda, et 
saavutada riigikogus otsustamisel 
tugevam positsioon ja seega suuta 
mõjutada Eesti arengut ja saada 

vastu toetust ka meie piirkonna 
tegemistele.

2.Arvan, et meie valĳatele oleks 
õigem saata riigikokku meie piir-
konnas elav inimene, sest selline 
saadik mõtleb kindlasti ka peale 
riigikokku saamist Valgamaale 
ja Lõuna-Eestile. Meie valimis-
piirkonnast on ennegi valitud 
Riigikokku nimekaid inimesi, 

kes hiljem unustasid selle kan-
di täiesti. Ei pea kuidagi õigeks 
arusaama, et inimesed on tähtsad 
vaid enne valimisi.

3.Töötan kohalikus omavalitsu-
ses 14 aasat ja olen selle ajaga 
saanud kogemusi ning ühte, teist 
õppinud, saaksin vallavanemana 
õpitut kasutada edasises poliitili-
ses tegevuses.

Otepää Teataja küsib:
Miks kandideerib Heikki Kadaja Riigikogu valimistel?

Küla nimi Elanike arv 01.01.2006 
seisuga

Elanike arv 01.01.2007 
seisuga Vahe 

Keeni küla 359 340 -19
Sangaste alevik 244 239 -5
Tiidu küla 150 152 +2
Lauküla 126 132 +6
Restu küla 109 108 -1
Lossiküla 85 71 -14
Ädu küla 71 66 -5
Kurevere 67 70 +3
Sarapuu 59 56 -3
Mäeküla 63 69 +6
Pringi küla 54 53 -1
Vaalu küla 41 43 +2
Risttee küla 44 40 -4
Mägiste küla 31 28 -3
KOKKU 1503 1467 -36
Sh. mehi 765 745 -20
       naisi 738 722 -16

(järgneb järgmises OT-s)

Tabel. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.
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Keeni põhikooli tublid õppurid

Õhtu Sangaste lossis 

Uudiseid Sangaste alevikust

AMETLIK INFO

M
ER

LE
 T

O
M

BA
K

Ariadna Vink  Sangaste  02.02.1926  81 
Vambola Lepasaar  Risttee  26.02.1926  81 
Renate Eller  Lauküla  12.02.1927  80 
Julius Luik  Lauküla  24.02.1927  80 
Laine Uibopuu  Sangaste  07.02.1928  79 
Asta Makke  Tiidu 08.02.1928  79 
Virve Hütt  Restu  08.02.1929  78 
Maria Vanahunt  Keeni 21.02.1929  78 
Endla Künnapää  Risttee 04.02.1931  76 
Vello Sirel  Lauküla  28.02.1932  75 
Karin Lõosalu  Ädu  01.02.1933  74 
Selma Praosk  Sangaste  12.02.1933  74 
Lea-Lehte Pall  Keeni  16.02.1934  73 
Laine Varik  Keeni  11.02.1935  72 
Eha Joona  Keeni 19.02.1935  72 
Endrik Zimbrot  Restu  02.02.1936  71 
Aita Künnapuu  Sangaste  04.02.1936  71 
Malle Jääger  Lossiküla  18.02.1936  71 
Aino Vaske  Ädu 19.02.1936  71 
Jaan Uibopuu  Ädu 22.02.1937  70 
Leili Varjun  Keeni 13.02.1938  69
Teemu Kõiv  Mäeküla  24.02.1938  69 
Lea Korbun  Lossiküla  21.02.1942  65 
Maie Otsus  Keeni  01.02.1944  63 
Leo Kuusmets  Sangaste   26.02.1944  63 
Väino Kutsar  Tiidu  17.02.1946  61 
Anna Uhanova  Keeni 23.02.1946  61 
Arnold Kiivit  Mäeküla  24.02.1947  60

SÜNNIPÄEVAD veebruaris

Sangaste vallal on kaunis tra-
ditsioon korraldada pensio-
näridele jõulupidu Sangaste 

lossis. Ürituse peakorraldaja oli valla 
pensionäride ühenduse Härmalõng 
esinaine Lea Korbun, kes avas peo ja 
soovis 140 peolisele head, rahulikku 
ja vaikset advendiaega.
   Koosviibimise alguse tegi piduli-
kuks eakate kohaliku tantsurühma 
Rõõmurullid esinemine küünaldega. 
Peolisi tervitas vallavanem Kaido 
Tamberg ja soovis kõigile opti-
mistlikku ellusuhtumist.
   Seejärel astus e�e Sangaste valla 
verivärske naisansambel, kelle es-
maesituses kuuldi kauneid laule 
talverõõmust, helisevast maailmast 
ja võluvast muusikast Erma Kallase 
juhendamisel.
   Üllatuskülalisena oli sel õhtul 
esinemas paljude lemmik Vello 
Orumets, kellelt kõlasid imekaunilt 
laulud jõulukellast ja jõuluajast, kin-
gitustest ja kullakallist jõulumehest, 
jõulurõõmust ja päkapikkudest ning 
paljust muust. Mõnusa muusika 
saatel oli soovĳatel võimalus ka 
tantsupõrandal keerelda.
   Lõpuks saabus ka oodatud jõulu-
vana, ehitud paljude-paljude helku-
ritega, et pimedal ajal kaugelt nähtav 
olla. Ta muretses meie tervise pärast, 

kes me lauas kaua istunud olime ja 
pani meid virgutusvõimlemist tege-
ma ning jagas osavamatele auhindu-
gi. Kinkepakid olid aga väljavalituile, 
nagu juubilarid Juta Raudsepp, 
Luule Lentso ja Leo Rästas ning 
teised parimatest parimad.
   Muhedal jõulumehel oli kaasas 
seitse punast väikest kotikest (mi�e 
vitsakimpu!) ja ta palus igal peoli-
sel mõelda vaikselt numbritest 
1-7. Fortuuna abil avati punased 
kotikesed ja vastavalt kotist leitule 
ennustati uut, saabuvat aastat. Kotis 
olid  pesunäpits, viinapits, titepük-
sid, rahako� jne. Elevust kui palju ja 
ennustusedki võivad ju täituda!
   Ühisel jõulupeol tunti rõõmu ea-
kaaslaste jällenägemisest. Üldist rõõ-
mu varjutas nukruseiva, et Sangaste 
Seltsimaja ruumid jäävad väikeseks 
ja et Keeni asulas puuduvad üldse 
oma ruumid, kus eakad saaksid igal 
ajal kokku tulla ja koos olla.
   Suur tänu Sangaste vallavolikogule 
ja vallavalitsusele, Vello Orumetsale 
koos kolleegiga, Sangaste lossi perso-
nalile ja toitlustajatele eesotsas Enn 
Moreliga, Sangaste pensionäride 
ühenduse Härmalõng esinaisele Lea 
Korbunile ja kohalikele taidlejatele.

LIIDIA PETTAI

Ainult viitega lõpetasid II veerandi:
Lenna Hainsoo (7. kl), Iti Uusküla (6. kl), Rasmus Kirsimäe (5. kl), Siiri 
Linde ja Marge Roosild (mõlemad 4. kl), Cätlyn Ereline, Henri Korbun 
ja Lella Pruuli (kõik 3. kl) ning Merve Linnaste, Kadi Rosenberg ja Ti-
mea-Helen Teder (kõik 1. kl).
Neljadele-viitele õppisid:
Jane Gross, Kairit Linnaste (9. kl), Margit Juhkov, Karin Kuus, Edik 
Must, Mariana Raudsepp, Jaanika Rose, Kristi Zimbrot (8. kl), Ly Al-
brecht, Sandra Einling, Margus Kirsimäe, Hanna Maria Korbun, Ka-
rin Korka, Marily Milter, Caspar Ojamägi, Anu Rebane (7. kl), Teele 
Jakobson, Martin Raudsepp, Gerle Trifanov, Kelli Vällo (6. kl), Ingvar 
Aer, Kerli Kõrkjas, Brandon Luik, Arti Suviste, Liisa Villemson (5. kl), 
Mardo Kööp, Ivar Levin, Silver Liivamägi, Egle Praosk (4. kl), Silver 
Linde, Kärt Valge (3. kl), Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik, 
Nele Linde, Anti Lohuväli, Karli Roio, Kristi Roosild, Mehis Uibopuu, 
Helena Villemson (2. kl), Jaagup Hinn, Laura Jepiðova, Keren Juhkov, 
Karmel Kala, Hannes Kompus, Kajar Unt (1. kl).

Õppealajuhataja SAIMA TELL

Sangaste alevikus on juba mõnda aega nähtud usinaid inimesi Noo-
ruse 2 (perearsti, juuksuri, apteegi, postkontori ja hooldekodu maja) 
keldrist vana kraami välja kandmas ja koristamas. Tegu on olnud 
praktilises tööklubis osalevate meeste ja naistega, kes aitavad keldrit 
tulevasteks muutusteks ette valmistada. Detsembri lõpust on lammu-
tustöödega alustanud ka ehitajad. Mis on siis maja keldriga plaanis? 
2006. aastal otsustasid volikogu ja vallavalitsus võtta tulevikus kasu-
tusele vallale kuuluva Nooruse 2 maja keldri. Koostöös projekteerijaga 
koostati keldri projekt, mis näeb ette keldri jagamise kolmeks mõtteli-
seks osaks. Kõige katlamajapoolsemasse ossa võiks kaugemas tulevi-
kus rajada sauna hooldekodu ja valla elanikele. Maja keskmises osas 
valmib Sangaste Pansionaadile pesuköök pesumasinate ja kuivatiga 
ning alajaamapoolsesse otsa võime rahade leidmise ja soovi korral 
ehitada töökoja valla pikaajalistele töötutele. Lähitulevikus kavandatak-
se ja ehitatakse majja ka keldrist ülakorruseni ulatuv lift, kuid täpsed 
plaanid selle kohta pole veel koostatud. 

Pesuköögi rajamisest 
Kolmest põhiplaanist on kõige kaugemale jõudnud idee rajada keld-
ri keskossa hooldekodu pesuköök. Pesuköögis hakkab hooldekodu 
töötaja pesema hooldekodu elanike pesu, kuid lisaks osutab ta teise 
pesumasina abil ka avalikku pesupesemise, kuivatamise ja triikimise 
teenust eakatele või valla puudega elanikele, kellel endal on eri põh-
justel pesupesemisega raskusi. Teenus oleks vallaelanikele tasuline, 
kuid hinnad poleks liiga kõrged ja masinatäis pesu kord kuus peaks 
enamikule eakatele taskukohane olema. 
   Võibolla tekkis lugejal küsimus, miks meil tuli selline idee ja miks 
just nüüd? Idee pärineb 2005. aasta alguses toimunud puuetega ini-
meste hindamisankeetide tulemustest: väga paljud raske ja sügava 
puudega inimesed rääkisid, et lasevad oma pesu pesta lastel või 
naabritel, sest ise nad sellega enam toime ei tule. 
   Sellest idee hakata ka meie vallas pakkuma pesupesemise teenust. 
Selles pole midagi uut, lähim taoline teenus on juba paar aastat kät-
tesaadav Õru vallas. Pesumasina jaoks ruumi otsima asudes leidsime, 
et kõige mõistlikum oleks ühendada pesupesemine hooldekoduga, 
sest seal tegeldakse sellega niikuinii iga päev. Samal ajal hakkas hool-
dekodusse lisanduma uusi hoolealuseid, seetõttu suurenes pesuko-
gus tunduvalt ja iga ruum ülakorrusel osutus hädavajalikuks. 
   Hooldekodul tekkis vajadus uue, suurema pesuköögi järele. Arutelu 
viiski ideeni rajada pesuköök keldrisse, see lahendaks mõneks ajaks 
hooldekodu ruumiprobleemi. Oluline on seegi, et maja kuulub San-
gaste vallale ning kelder ei asu hooldekodu eluruumidest kuigi kaugel. 
   2006. aasta kevadel koostas vallavalitsus projekti, mille põhjal tehak-
se 2007. aastal keldri keskosa ümberehitus: pannakse uus torustik ja 
elektrijuhtmed, valatakse uued põrandad ja vahetatakse aknad-uksed 
ning tehakse ka sanitaarremont. Kuna remondikulud ületavad 500 000 
krooni, esitasime taotluse  regionaalseteks investeeringuteks toetust 
jagavale programmile. 
   Novembri lõpus tuligi kiri, et riik on meie idee heaks kiitnud ning 
projekti “Avaliku pesumaja ehitus Sangaste Pansionaadis” rahastab 
Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringute toetamise pro-
gramm 350 000 krooniga. Vallavalitsus lisab sellele 2007. aasta eelar-
vest veel 227 290 krooni. Selle raha eest on AS Tõrva Elekter nõus 
tegema vajalikud remonditööd ruumide ettevalmistamiseks. Aega 
töödeks on 2007. aasta sügiseni, kuid loomulikult loodame võimalikult 
kiiresti ehitusega ühele poole saada. 

Mis saab edasi? 
Remondi lõppedes on ruumid valmis tehnika ja sisustuse muretsemi-
seks ja paigaldamiseks. 2007. aasta eelarves näeme ette ka vahendid 
ühe kuivati ja kolme uue pesumasina soetamiseks ning paigaldami-
seks. Täpset kuupäeva, millal pesuköök avatakse, ei oska praegu veel 
nimetada. Kindlasti anname valla ajalehe kaudu kõigile teada nii ava-
mise aja kui pesuteenuse hinnakirja ja reeglid. 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor 

Sangaste Vallavolikogu 
istung toimub 18. jaanuaril kell 18.00 
Sangaste vallamajas.

Päevakord:
1.Kohtumine Lõuna Politseiprefektuuri Valga polit-
seijaoskonna vanemkomissari Tõnu Kürsaga.
2.Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja palgamää-
rade kinnitamine.
3.Ühismajandamise osaühingu asutamises osale-
mine
4.ASlt SEB Eesti Ühispank arvelduslaenu võtmine.
5.2007. aasta vallaeelarve eelnõu lugemine.
6.Eesti Maaomavalitsuste Liidu pöördumise aruta-
mine.
7.Vallavalitsuse informatsioon.

Lõunaeestlasena teeb mind mure-
likuks rahvastiku väljatõmbamine 
äärealadelt ja riigi ,,peaegu olematu” 
regionaalpoliitika. Tahaksin anda 
oma panuse ääremaastumise pea-
tamisele ja Kagu-Eesti väärikuse 
taastamisele.
   Samuti on mulle väga oluline 
lõpetada hariduselus väikese ini-
mese paiskamine kohe alguses 
tema vaimu muserdavasse tarbe-
tusse konkurentsi. Lapsele tuleb 
anda ikka aega ka laps olla ja teda 
eluheitlusteks enne rahulikult e�e 
valmistada.
   Tahaksin ka seda, et suhtest ,,klient-
teenindaja“ (näiteks õpetaja-õpila-
se, arsti-patsiendi jt. vahel) saaks 
mõlemapoolne inimlik partnerlus. 
Lühidalt öeldes on minu prioriteet 
Lõuna-Eesti inimese sotsiaalne hea-
olu, kindlustunne ja väärikus ja ühe 
tervikliku Eesti põhimõte.

   Selle saavutamiseks näen võimalust 
koostöös kõigi parteide vahel, kui 
suudetakse välja tulla mõ�etutest 
ja energiat neelavatest ,,kodusõda-
dest“. Suhtun lugupidavalt kõigisse 
oponentidesse ja konkurentidesse, 
sest erinevatest arvamustest sünni-
vadki lahendused.
   Kandideerin Sotsiaaldemokraatliku 
partei nimekirjas, sest erakonna 
ammuse liikmena on mulle selle 
,,poliitklubi“ hooliva riigi inimest 
esiletoovad lähenemised ja vähene 
närvilisus poliitikas olnud vägagi 
vastuvõetavad. 
   Ilusat olemist ja kõva närvi kõigile 
selles etenduses!

KAIDO TAMBERG

Otepää Teataja küsib:
Miks kandideerib Kaido Tamberg Riigikogu valimistel?

Sangaste vallavalitsus teatab

Raamatupidaja Karmen Sim-
mul on koolis 29.01-02.02. 
2007. Vabandame võimalike 
ebameeldivuste pärast.

Ja läinud see 2006. aasta ongi. Kellele edukalt, 
kellele läbi raskuste ja hädade. Sangaste vallas 
sai alustatud päris paljude uute tegevuste ja hu-
viringidega, projektidest lisandus kultuuritege-
vuse rahakotti peaaegu 100 000 krooni. Kohaliku 
Omaalgatuse Programmi abiga käivitasime kooli-
noorte rulaõppuse Sangaste Skatehouses, pidasi-
me Restu kooli juubelit. 
   Maaelu Edendamise Sihtasutus toetas juube-
liüritust Restus ja Ilmar Tiidebergi CD plaadi väl-
jaandmist. Valgamaa kultuurkapitali ekspertgrupp 
rõõmustas eraldatud toetusega rahvatantsijaid 
– nii nais- kui ka segarahvatantsurühm saavad 
uuendada oma esinemisrõivaid.
   Lisaks projektirahadele on kasvanud suuresti ka 
valla panus kultuuri rahastamisse. Hea, et meie 
riigis ja kohalikes võimuesindustes on hakatud 
enam aru saama, et ka kultuuri- ja seltsitegevus 
vajab eksisteerimiseks ja arenemiseks raha. Üha 
enam mõistetakse, et ringijuhid ei pea tegema 
oma tööd ilma palgata. Tänan siiralt Sangaste 
valla juhte kultuuritegevuse toetuse eest. 
   Kuid alati ja igal pool leidub kodanikke, kes ei 
ole rahul… Siinkohal meenutan igipõlist ütlust: 
„Kus viga näed laita, seal tule ja aita“. Ainult 
koostööd tehes saame pakkuda atraktiivsemaid 
üritusi ja paremaid, sisukamaid, elamusi.
   Eriti suur rõõm on Sangaste rulapargi pois-
test ja nende enda käivitatud vaba aja veetmise 
võimalusest kohalikele noortele. Igal nädalava-
hetusel saavad õpilased Ahto Palmre, Sander 
Kõivuste jt. klubi liikmete  käe all õppida rulasõi-
dutehnika erinevaid nippe. Tundub, et noored 
on teeotsa seltsimajja üles leidnud ja sellest saab 
ainult head meelt tunda!
   Kokku käivitus 2006. aastal koguni kaheksa uut 
huviringi, mistõttu järjest rohkem on vajadust 
suurema saali ja põrandapinna järele.

    MERLE TOMBAK

2006. aasta Sangaste valla 
kultuurielust
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Miks lahkus saalitäis eakaid 
26. detsembril Otepää 
kultuurikeskusest pe�u-

nuna? Varasemaist aastaist mäleta-
vad eakad seda iga-aastase oodatud 
kultuurisündmusena. Nüüdki oli 
tuldud ju Pühajärvelt ja Sihvalt, Pil-
kuselt ja Alakülast, Vana-Otepäält ja 
Kastolatsist jne., jne.
   Päevakeskuse buss ja Helle 
Kuldmaa pakkusid kohaletulemise 
võimalusi. Saal oli viimse kohani 
hõivatud, toodi lisatoolegi. Tuldi ja 
oldi valmis ootama meeldivat kul-
tuurielamust ja muidki üllatusi, nagu 
see varasemast oli meelde jäänud.
   Otepääl esinesid taasiseseisvumise 
alguse aastail kohalikud isetegevus-
kollektiivid. Siis tuli aga aeg, mil 
pakuti suurepäraseid võimalusi 
kuulda oma kultuurikeskuses esi-
nemas Eesti kuulsusi: Silvi Vraiti 
ja Erich Kriegerit, Diana Klasi ja 
Jüri Aarmat, uuendatud ansamblit 
“Laine” ja mitmeid teisigi.
   Oodati üllatusi seegi kord. Ajaleht 
neist küll ei teavitanud. Eakate jõu-
lupeona kuulati Margiti-Oti soolo-
kontserti. 
   Margit ja O�! Meie oma linna ja 
Otepää gümnaasiumi kasvandi-
kud! Te olete suure töö ära teinud! 
Kuulsime teilt tuntud ja tundmatuid 
laule, mis oma sisult ja esituslaadilt 
meeldivad, lõid jõulumeeleolu, ei 
ühtki e�eheidet teile! Kontsert meel-
dis kõigile – aitäh!
   Kuid see ei olnud eakate jõulupidu! 
Mida ootasime (ja mis võinuks ju 
olla!) lisaks kontserdile? Mõningaid 
mõ�eavaldusi oli külastajailt kuul-
da. 
   Vallavanem Aivar Pärli,  – oota-

sime teie õnnitlus- ja tervitussõnu 
ka eakale rahvale. Jah, meie töö on 
tehtud, kel 30, 40 või 50 aastat tööd, 
ja ikka Otepää heaks – kas ei vääriks 
tänusõnu? Pühendanuks ta eakaidki 
läinud aasta e�evõtmistesse.
   Kogu detsembrikuu levitati bülle-
tääne küsimustega: aasta tegu, aasta 
e�evõtja, aasta sündmus jne. Küllap 
selle küsitluslehe põhjal selgusid ka 
teokamad inimesed – needki võinuks 
maha kuulutada, neile tänu avalda-
da. Milleks muidu see küsitlus?
   Kõikidel eelnevatel aastatel olid 
päkapikud külas ka eakatel inimestel 
kultuurikeskuses. Sel aastalgi oota-
sime, ei tulnud. Asi ei ole kingitud 
jõuluküünlas, šokolaaditahvlis, 
kohvipakikeses… Me pole nii vae-
sed, et ei jõuaks neid ise osta. Pigem 
väljendaks see lugupidamist, austust 
ja tähelepanu eakate vastu. 
   Oletatav vastuväide: raha ei jät-
kunud! Aga kokku ju hoiti – kalleid 
välisesinejaid seekord ei kutsutud.
   Soov järgmiseks samalaadseks 
ürituseks: tagasihoidlik teelaud 
näksidega, mängiks vaikne jõulu-
meeleolumuusika, mitmest kandist 
kokkutulnud saaksid koos olla ja 
vestelda, ei peaks kuskile kiirustama. 
Seekord oli paraku teisiti: istuti üks 
tund ja minema …
   Helistasin – uurisin. Tõrvas, Valgas, 
Pukas, Sangastes oli osatud korral-
dada (ka minimaalsete rahadega!) 
see üritus eakatele aasta tähtsünd-
musena. Mis takistas meie vallal 
2006. aasta 26. detsembril juba väl-
jakujunenud traditsiooni jätkata? 
   Kirjapandu ei ole ainult minu ja 
mõne üksiku külastaja arvamus. 
Paljud eakad lahkusid kultuuri-

keskusest pe�ununa. 
   Juba mitu aastat oleme omavahel 
arutanud, miks meie linna ja valla 
kultuurielu on tagasikäigul. Miks 
külalisesinejad sõidavad meist möö-
da Põlvasse, Võrru ja Valka?
   Või ei kutsu me neid? Kas spordi- ja 
turismilinna maine välistab kultuu-
rilinnana tegutsemist?
   Jõudu, uusi mõ�eid, head tahet 
tegutsemiseks alanud 2007. aastal!

LAINE PULLERITS
Kirja pandud külastajate arvamuste 

Otepää valla eakad 
lootsid enamat

T a p m i n e :

03.01.2007 kella 19.25 ajal leiti Puka 
vallas Aakre külas ühe ühismaja kor-
terist noahaavaga Dmitri (s. 1971) 
surnukeha. Sündmuskohal pidas po-
litsei kinni mehe (s. 1967), kes toime-
tati kainenema.

L i i k l u s õ n n e t u s e d :

30.12.2006 kella 3.55 ajal juhtus 
liiklusõnnetus Otepääl Tartu maan-
teel asuvas parklas, kus alkoholijoo-
bes ja juhilubadeta Erkki (s. 1985) 
sõitis sõiduautoga Volkswagen 
Transporter tagant otsa seal pargitud 
Volkswagen Golfile. Inimesed selles 
liiklusõnnetuses viga ei saanud.

03.01.2007 kella 6 ajal juhtus 
liiklusõnnetus Otepää vallas Rõngu–
Otepää–Kanepi tee 16. kilomeetril, 
kus madelauto Volkswagen Trans-
porter, mida juhtis Adam (s. 1974), 
kaotas libedal teel juhitavuse ja sõitis 
teelt välja kraavi. Juht toimetati vi-
gastustega TÜ Kliinikumi ja peale es-
maabi andmist lubati kodusele ravile.

V a r g u s e d

Ajavahemikul 28.12.2006 kuni 
03.01.2007 varastati Otepääl Tehase 
tänaval asuva ettevõtte lukustama-
ta kontoriruumist sülearvuti DELL. 
Vargusega tekitatud kahju on selgi-
tamisel.

03.01.2007 teatati politseile, et Ote-
pääl Koolitare tänaval asuva õppe-
asutuse koridorist varastati käekotist 
rahakott, milles olid erinevad panga-
kaardid, dokumendid ja sularaha.

V a n d a l i s m

08.01.2007 teatati politseile, et Ote-
päält Keskuse tänavalt on teadma-
ta ajal kaduma läinud liiklusmärk 
“Sissesõidu keeld” ja Otepää kiriku 
juures on lõhutud prožektorid. Van-
daalitsemisega tekitatud kahju on 
täpsustamisel.

MIS JUHTUS

Võistlesid poisid ja tüdrukud nn. vane-
mas vanuserühmas (TV ja PV), kelle 
sünniaasta on 1993-1994 ja poisid ja 
tüdrukud nn. nooremas vanuserühmas 
(TN, PN), kes sündinud 1995. aastal või 
hiljem. 

Otepää gümnaasiumi noorte paremad 
tulemused: 

TN 60 m jooks 
3.Katrin Kurg  9,5 

TV 60 m jooks 
3.Keidy Kütt  8,9 

TV kaugushüpe 
3.Keidy Kütt  4.20 

PN 60 m jooks 
2.Tanel Vähi  8,8 

PN kuulitõuge 
2.Robert Segar  7.34 
3.Siim Lehismets  6.77 

PV 60 m jooks 
3.Jaak Juske  8,6 

OT

Aasta algul avaldas Spordileht kõigi Eesti 
valdade ja linnade kõigi aegade ja 2006. 
aasta parimate sportlaste nimekirja.
   Otepää valla tuntuim sportlane läbi aja-
loo ja 2006. aastal on murdmaasuusataja 
Kristina Šmigun, eelmise aasta Torino 
olümpia kahekordne võitja ja maailma-
meister.
   Palupera vald: ajaloo tuntuim on laske-
sportlane Villem Jaanson, kahekordne 
maailmameister. 2006. a. - noor laske-
suusataja Kaur Lõhmus.
   Puka vald: ajaloo tuntuim on kerge-
jõustiklane Bruno Junk, 1952. aasta Hel-
singi ja 1956. aasta Melbourne’i OM-i 
pronks käimises. 2006. a. - politseinike 
MM-võistluste medaliomanik Kunnar 
Vahi. 
   Sangaste vald: ajaloo tuntuim on sõud-
ja Herman Lerchenbaum, kes osales 
esimese eestlasena kaasaegsetel olüm-
piamängudel 1896. aastal Ateenas USA 
koondises (ei võistelnud). 2006. a - ker-
gejõustiklane Mati Raudsepp, Eesti vete-
ranide meister.
   Selles nimekirjas on teistes omavalit-
sustes tunnustuse saanud ka mitmed 
meie piirkonna tuntud sportlased. Näi-
teks:
   Pärnumaa Tahkuranna vald: mõlemas 
alajaotuses on parim murdmaasuusataja 
Andrus Veerpalu, 2002. aasta Salt Lake 
City olümpia kulla- ja hõbedaomanik, 
2006. aasta Torino olümpia kullaomanik, 
MM-i kuld ja hõbe.
   Järvamaa Albu valla ja Harjumaa Aeg-
viidu valla ajaloo tuntuim sportlane on 
murdmaasuusataja Jaak Mae, olüm-
piapronks, MM-i hõbe.
   Põlvamaa Räpina vald: ajaloo tuntuim 
on orienteeruja Riju Johanson, N Liidu 
koondislane, MM-i viies koht.
   Lääne-Virumaa Sõmeru vald: ajaloo 
tuntuim sportlane on laskesuusataja Kal-
ju Ojaste, olümpialane.

OT

Otepäälased TV10 olümpia-
stardi Valgamaa I etapil 

Valdade ja linnade parimad 
sportlased

Lugupeetud Otepää 
eakad!

Kõik aastad ei ole ühesugused. 
Möödunud jõulupidu valla eaka-
tele oli planeeritud just sellisena, 
nagu see toimus. Kui pidu rahva-
le ei meeldinud, siis seda on kurb 
kuulda, sest omavalitsus annab 
endast alati parima, et vallarahvas 
tunneks end hästi.
   Püüame selle aasta jõulupeo 
korraldada teisiti ja miks ka mi�e 
viia eakate inimeste hulgas läbi 
küsitlus, et saada teada, millist 
meelelahutusprogrammi näha 
soovitakse.
   Eelmisel aastal oli kahel järjes-
tikusel päeval (26. ja 27. detsem-
ber) aastalõpu peod ja huvitavad 
e�easted mõlema päeva vahel ära 
jagatud.
   Loodan väga, et see rahulolema-
tus möödub kiiresti ja koos oleme 
valmis uuteks e�evõtmisteks.
   Soovin eakatele head tervist ja 
palju õnne isiklikus elus!

Teie vallavanem AIVAR PÄRLI

Valgamaa parimate 
sportlaste autasustamine 
toimub teisipäeval, 
30. jaanuaril algusega 
kell 17 Valga Kultuuri- ja 
Huvialakeskuses.

Vallavanema vastus 

Otepää on 2007. aasta 
alguse kuul püsinud 
(halva) kuulsuse lainel
Kõik päevalehed, lisaks “Äripäev”, 
“Eesti Ekspress”, erinevad tele- ja 
raadiokanalid (viimati “Kuku” ) on 
ühtejärge käsitlenud maatehingute 
teemat Otepää-mail. 
   Kõige vapustavam oli lugeda tele-
fonikõne refereeringut kohtutoimi-
kust (“Postimees”, 11. jaan. 2007) 
ja kuulda raadiost naljamees Rohke 
Tebelaki soovitust võtta see dialoog 
mõne rahvateatri repertuaari. Asi on 
naljast kaugel – tegemist on ju meie 
oma – Otepää vallavolikogu endise 
esimehe ja kõrge riigiametnikuga. 
Ometi oleme oodanud, et valituks 
saavad meie hulgast kõige ausamad, 
haritumad, isamaalikumad.
   Ainuõigeks ja lohutuseks saab 
nüüd pidada ainult rahvatarkusi. 
Nagu näiteks: “Kõrgelt kukkumine on 
valus”, “Võim ja raha rikuvad inime-
se”. Palju teisigi terasid veel ... 
   Lootus jääb, et õiglus pääseb või-
dule. On ju kõik küsitlused näidanud, 
et eestlastele on omane loota tulevi-
kust ikka paremat.

AILI MIKS, 1949. aastast otepäälane

KOMMENTAAR

TULUMAKS- Tulumaksumäär alanes 23 protsendilt 22 
protsendile. Alates teisest lapsest on perekonna tuludest 
24 000 krooni maksuvaba, sama palju maksuvabadust 
lisandub iga järgmise lapse pealt.
TERVIS- Hambaravihüvitis tõusis 150 kroonilt 300 
kroonile aastas. Üle 63aastastele makstav hambaprotee-
sihüvitis tõusis 2000 kroonilt 4000 kroonile.
TÖÖ- Alampalk tõusis 3600 kroonini. Tunnipalga alam-
määr on 21 krooni ja 50 senti.
   Muutus töötuskindlustushüvitise määramine. Kui 
taotleja ühe kalendripäeva töötasu on suurem kui kol-
mekordne kindlustatute Eesti keskmine kalendripäeva 
töötasu, arvutatakse hüvitis selle alusel.
   Sotsiaalmaksu kuumäär tõusis 2000 kroonile kuus. Riik 
tasub sotsiaalmaksu lapsehooldustasu, vanemahüvitise 
ja töötu abiraha saajate ning kaitsejõudude ajateenĳate 
eest.
   Toimetulekutoetus tõusis 750 kroonilt 900 kroonile. 
Töötutoetus tõusis seniselt 400 kroonilt 1000 kroonile 
(töötutoetuse päevamäär on 32 krooni 90 senti).
   Riik tagab ravikindlustuse kõikidele tööturuametis arvel 
olevatele aktiivset tööd otsivatele töötutele. Kindlustuse 
saavad nad võrdsetel alustel töötutoetuse saajatega kuni 
üheksa kuud ehk 270 päeva.
HARIDUS- Õpetajate palkade alammäär tõusis 18 
protsenti. Munitsipaalkoolide, riigigümnaasiumide, 
riigiinternaatkoolide ja kutseõppeasutuste pedagoogide 
palga alammäär on noorempedagoogil 7800, pedagoogil 
8260, vanempedagoogil 9440 ja pedagoogil-metoodikul 
11 400 krooni.
   Põhikooliõpilased saavad alates järgmisest õppeaastast 
tasuta töövihikud ja teised õppevahendid. 2007. aasta rii-
gieelarve näeb e�e täiendavalt ülejäänud õppevahendite 
muretsemiseks 452 krooni õpilasele aastas, mis tähendab 
toetuse suurenemist 717 kroonini.

   Hakatakse toetama lastelaagreid. Toetada on plaa-
nis 25 % ulatuses iga noore osalemist ükskõik millises 
laagris.
   Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi algab 1. sep-
tembril vene õppekeelega gümnaasiumides üleminek 
osalisele aineõpetusele eesti keeles.
   Plaanis on käivitada riigi rahastatavate pikapäevakoo-
lide katsekavand I-VI klassi õpilastele.
KULTUUR- Kultuuritöötajate palgad tõusevad 15 %. 
Keskmine palk kultuurivaldkonnas jõuab jaanuaris 9026 
kroonini.
SOTSIAALTOETUSED- Eestkostel ja perekonnas 
hooldusel olevate laste toetus tõuseb 900 kroonilt 1500 
kroonile. 6000 krooni elluastumistoetust saavad ka ees-
tkostel ja peres hooldusel olnud lapsed. 
   Vanemahüvitise määr on 2690 krooni, hüvitis alampalga 
suuruses 3600 krooni ja maksimaalne hüvitise suurus 21 
624 krooni. Matusetoetus on 2600 krooni.
Ohvriabiseaduse muudatustega tõuseb makstava hüvitise 
suurus 70 protsendilt 80 protsendile vägivallakuriteoga 
tekitatud varalisest kahjust. Hüvitus maksimumsumma 
tõuseb 50 000 kroonilt 150 000 kroonile ja ohvri surma 
korral makstava matusekulude hüvitise määra 5500 
kroonilt 7000 kroonile.
   Represseeritute toetused tõusevad 3000 kroonini: ter-
vishoiuteenuste, retseptiravimite või taastusravituusiku 
hüvitise maksimum tõuseb 2500 kroonile, koos 500 krooni 
sõiduhüvitisega on aastane hüvitis 3000 krooni.
   Toimetulekupiir tõuseb üksi elaval inimesel või pere 
esimesel liikmel 900 kroonile ning pere teisel ja igal 
järgmisel liikmel 720 kroonile.
ETTEVÕTLUS- Alates 2. jaanuarist saab veebipõhise 
kiirmenetluse korras asutada e�evõte paari tunniga 
aadressil: h�p://ekanded.eer.ee.
 OT

Muudatused 2007. aastal



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

OLEV DORBEK
13.07.1941 - 23.12.2006

Kui soovid oma elus midagi 
muuta, oma aega ise planee-
rida ja oled positiivse ellusuh-
tumisega, siis helista E-R kl. 
9-16 tel. 5555 2800, 5575 510.
Võtame L-Eesti piirkonda 
tööle 13 tooteesitlejat. Vajalik 
auto.

Splitter OÜ teeb elektri- ja 
santehnika töid, tel.5290 
816, e-post:tonu@splitter.ee, 
www.splitter.ee.

Ostan asfaltteega piirneva 
kinnistu (vähemalt 4 ha) Eve-
ly 5664 3306

Ostan maad. Tel. 5660 0738

Haljastusega tegelev firma 
võtab tööle koristaja-haljas-
tustöölise. Info telefonil 5342 
4856.

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme, maaküt-
tesüsteeme ja santehnika-
töid. Garantii. Tel. 506 8509

Nuustaku Arendus OÜ teeb 
ehitus- ja remonditöid nii 
era- kui ärikliendile. Pakume 
ka veoteenust. Info tel: 5344 
7003.

Vanem naine soovib üürida 
1 tuba Otepääl. Pakkumised 
teha tel. 5516 418

Techne Töökoda pakub tööd 
metallitöö kogemustega me-
hele ja luksepa õpilasele. Tel. 
5089 416.

Otepää Vallavalitsus
kuulutab välja KONKURSI 

Lasteaed Võrukael juhataja ametikohale 
kuni viieks aastaks. 

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, ametikohale 
esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumen-
tide koopiad ja kirjalik töö teemal “Minu nägemus 
tööst Lasteaed Võrukael juhina”.

Dokumendid märgusõnaga “Konkurss” esitada hiljemalt 
24. jaanariks 2007 aadressil Otepää Vallavalitsus, Lipuväl-
jak 13, 67405 Otepää.

Info telefonil 7664 825.

Avaldame kaastunnet Aavole 
ema ja vennaga

ISA
kaotuse puhul.

“Sajajalgse” rühm koos vane-
matega

Otepääl võtab tööle:
-ettekandja- klienditee-       
 nindaja
-koka
-kokaabi
-toateenija

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

Info telefonil 5561 3469.

OÜ Hortense 
teostab 

kaeve- ja planee-
rimistöid roomik-
ekskavaatoriga. 

Tel. 5216 874

Avatavas 
ilusalongis 

pakutakse tööd 

KOSMEETIKULE. 

Tel. 5348 6024.

K U U L U T U S E D
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TE Kariner 
korraldab 
Otepää Kultuurikeskuses,
 Virulombi 2

9. veebruaril  kl 14.00  ühe- 

päevaseTOIDUHÜGIENI-
KOOLITUSE
Osavõtutasu 400 kr + km. 
Tunnistus.
Registreerumine tel 688 8688,  
 512 1539

PL Muusikute 
Toetusfond esitleb

“Hingemuusika” 
Otepää Kultuurikeskuses 

20. jaanuaril kell 18.00
Tallinna Klaveriduo Nata-Ly 
Sakkos - Toivo Peäske.
Kavas: F. Schubert, P. 
Tšaikovski. Piletid müügil 1 
tund enne kontserdi algust 
kohapeal (25.-, 10.-, kooli-
eelikud tasuta).

Järgmine kontsert on 
17. veebruaril kell 18.00.
Rene Soom (bariton), Piia 
Paemurru (klaver).
Kavas: F. Schubert – Win-
terrise.

Pühapäeval, 11. veebruaril kell 16 
toimub Otepää kultuurikeskuses Hellenurme teatri-
trupi Muhkel etendus  MARIA SIBERIMAAL.

Pärast etendust kohtumine Kagu-Eestis Riigikogusse 
kandideerivate Eestimaa Rahvaliidu esindajatega.

Kohvilaud      Üritus on tasuta 

VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU SIHTASUTUS koostöös Tartu-
maa Tervisespordikeskusega korraldab 

laupäeval, 20. jaanuaril 2007 algusega kell 11.00

2007. aasta MATKASARJA projekti avaürituse 
Suusamatka Elva-Vitipalu maastikukaitsealal.

Lume korral suusamatk erinevate pikkustega radadel (10 km, 8 km ja lühem 
rada lastele), rada kattub osaliselt maratoni rajaga, lume puudumisel jalgsi-
matk ~3 km. Väiksematel kelgud kaasa!
   Tasu eest dušširuumide kasutamine. Matka lõppedes väike kehakinnitus 
korraldajate poolt.
   Kogunemine kell 10.45 Tartumaa Tervisespordikeskuse juures Elvas, mis 
asub Elva linna keskusest 2 km ja linna piirist 0,5 km kaugusel. Linnast saab 
tulla mööda Puiestee või Vaikset tänavat surnuaiani, kust edasi juhatavad 
viidad tervisespordikeskuse, lasketiiru ja matkaradade juurde. 

Kõiki matkasarja NELJA matka läbijat ootab sügisel sarja lõppedes 
ÜLLATUS!

Üritusel osalemiseks vajalik registreeruda tel. 5254 172 või sihtasutus@vvvs.
ee. Rohkem infot vaata www.vvvs.ee.    Üritus on TASUTA.

Südamlik kaastunne Heilile laste-
ga elukaaslase ja isa 

RAIVO TILGA
surma puhul.

Töökaaslased Maret, Mare ja 
Leida.

Mälestame kallist sõpra ja aval-
dame kaastunnet omastele

RAIVO TILGA
surma puhul.

Toomas perega, Marek perega 
ja Imre.

Sügav kaastunne Heilile 

RAIVO TILGA
03.03.1972 - 02.01.2007

kaotuse puhul.

Endised klassiõed ja klassiju-
hataja.

Mälestame endist töökaaslast

HERMIINE KARU
ja avaldame siirast kaastunnet 
tütrele ja tütretütrele perega.

Kaastöötajad lastesõime päevilt.

Pikk päevatee on jõudnud õhtusse,
tunde lööb vaid igaviku kell.

Meie kaastunne Hele Käremale

ISA
kaotuse puhul.

Vaike, Uno, Viive, Virve, Ene, 
Anni, Silva

Arula Külalistemaja 

vajab kiiresti tublit 

abitöölist tubade 

koristamiseks.

Info 
telefonil 5168 655.

Tühjaks jäi tare,
kurvaks jäi kodu…

Südamlik kaastunne Marele 
perega kalli isa, vanaisa, vanava-

naisa ja äia

KALJU LINA
surma puhul.

Majanaabrid Kopli 8A-st
PELAGEJA JALAS
01.05.1908 - 24.12.2006

KALJO JASKA
18.07.1932 - 07.12.2006

EDUARD MÄGI
22.06.1918 - 05.01.2007

Mälestame 

HERMIINE KARU
ja tunneme kaasa omastele.

Koolitare 12 elanikud

SANGASTE SELTSIMAJAS  19. jaanuaril  kell 18.30 
VALLA  II  MÄLUMÄNGU  I voor

TULE KOOS SÕPRADE VÕI PEREGA MÕNUSALT AEGA VEETMA!
NB! Ühes võistkonnas võib olla kuni  KOLM LIIGET

Eelregistreerimine 16. jaanuarini  telefonil 7690 471 (Tiiu Ivask)

MÜÜA 2-toal rem vajav korter 
Kannistiku tn (3/3, üp 51,7 m², 
Otepää linna 3 km). ERI Kinnis-
vara 7381 760, 5666 4279 Maili

24. jaanuaril kell 11.00  Otepää päevakeskuses

KOHVILAUD
Muusikat teeb kandlemängija Ilmar Tiideberg

Buss väljub 10.45 Aia poe juurest.

„NUUSTAKU” Pubi 

11.00  – 24.00-ni.

JAANUARI JA 
VEEBRUARI  mängukava:

R  19. jaan. – RESERVEERITUD
L  20. jaan. - ans. Hea Story
R  26. jaan. - ans. Guitz & Erka
L  27. jaan. -  Arlet Palmiste Band
R  02. veebr. - ans. Variant E
L  03. veebr. - ans. Plingers
R  09. veebr. - ans. Reliikvia
L  10. veebr. - ans. Amadeus
R  16. veebr. - ans. Nööp
L  17. veebr. - ans. Hea Story
R  23. veebr. - ans. Gigolo
L  24. veebr. - ans. Kolmen

Õhtu algus 20.00

Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

Rahvusvahelistel turgudel kiirelt arenev Finlaid OÜ höövlitööstus 
Sangaste vallas võtab tööle

 •   HÖÖVELMEISTRI 
Vajalik eelnev töökogemus puidutöötlemisseadmetel, 
puidualased teadmised, tehniline mõtlemine, püsivus ja soov juhtida mees-
konda.  Spetsiifiline väljaõpe vajadusel kohapeal.
    Firma pakub kindlat töökohta ja motiveerivat töötasu.
Info tel 7679 120, 5620 3340. 

Elulookirjeldus saata elektrooniliselt birgit@finlaid.ee
või postiga Finlaid OÜ Tiidu küla Sangaste vald 67001 Valga 

maakond  või faksida numbril 7679 121.

METSAOMANIKE NÕUPÄEV TARTUS

1. veebruaril 2007 korraldab Keskkonnaministeerium 
Tartumaa keskkonnateenistuse suures saalis nõupäeva 
metsaomanikele, kus räägitakse uuest metsaseadusest, selle 
rakendusaktidest ja erametsanduse toetustest.

NÕUPÄEVA AJAKAVA:
10.30-11.30  Ettekanne uuest metsaseadusest – ase-

kantsleri kt Olav Etverk

11.30-12.30  Ettekanne metsa majandamise eeskirjast  
- Tiit Matson

12.30-13.00  Kohvipaus 

13.00-13.45  Erametsanduse toetused – Erametsa-
 keskuse koolitusspetsialist Tarmo Laidna.

14.00-15.30  Küsimustele vastamine

Nõupäeva kohta saab lisainfot metsaosakonna peaspetsialisti 
Kairi Toigeri käest tel. 6262 931 või e-mailil kairi.toiger@envir.ee.

TEADE
Piirkondliku metsanduse spetsia-
listi Ene Vahteri vastuvõtuajad on 
järgmised:
iga kuu esimesel esmaspäeval 
ning igal kolmapäeval Otepää 
looduspargi kontoris kella 09.00-
12.00ni. Tel. 7655 082, 5244 329. 

Palupera vallavalitsuses vastu-
võttu enam ei toimu!
Iga kuu kolmandal esmaspäeval 
on vastuvõtt kella 09.00-11.30 
Nõuni raamatukogus.

ÜLO TÜRK

Südamlik kaastunne Elsa ja Lea 
perekonnale.

Ansambel Relami ja Evi
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Aasta vahetumisel küsitakse sageli uue 
aasta ootusi ja lootusi. Keskkonnaministrina 
vaatan möödunule tagasi eelkõige kesk-
konnavaldkonnast lähtudes. Nii seostub 
ka minu uue aasta soov just keskkonnaga. 
Soovin, et Valgamaa keskkonnakaitses jät-
kuks stabiilne, järjepidev areng. Näen, et 
selle soovi täitumiseks on täiesti reaalsed 
võimalused.
   Oluliseks pean siinsete omavalitsuste 
keskkonnaalase koostöö jätkumist läbi 
omavalitsuste keskkonnakeskuse. On ju 
viimased keskkonna-alased saavutused 
sündinud suuresti tänu koostööle kesk-
konnakeskuses ja loomulikult ka elanike 
keskkonnateadlikkuse ja elukvaliteedi 
kasvust.

Milles seisnevad Valgamaa, täpsemalt 
Otepää, Sangaste, Puka, Palupera valdade 
keskkonna-alased saavutused?

Keskkonnaprojektide hulga ja rahali-
se mahu kasvu maakonnas näitavad 
selgelt arvud. Kui 2003. aastal leidis 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) 
keskkonnateadlikkuse programmi kaudu 
Valgamaal rahastamist kokku 20 projekti 
kogumaksumusega 131 150 krooni, siis 

2006. aastal 24 projekti 691 217 krooni 
ulatuses. Kokku on aastatel 2003-2006 maa-
konnas keskkonnateadlikkuse tõstmiseks 
77 projektile eraldatud 1,82 miljonit krooni. 
See kõik on toimunud tänu tublidele val-
gamaalastele, kel on tahtmist ja hakkamist 
keskkonnaprojektidega tegeleda. 
   Otepää, Sangaste, Puka ja Palupera valda-
des hõlmasid mullu läbi viidud keskkonna-
kaitselistes tegevustes mahukaimad tööd 
veemajandust, peamiselt reoveekäitlust.
   Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 
rahastas eelmisel aastal 3,39 miljoni kroo-
niga Otepää reoveepuhasti mudakäitluse 
rajamist. Samuti rekonstrueeriti 2004. 
aastal alustatud Otepää linna reoveepu-
hastusjaam. Sihva küla reoveepuhasti ja 
kanalisatsiooni rekonstrueerimist toetas 
KIK 1,3 miljoni krooniga.
   Veekogude tervendamise ja korrashoiu 
alamprogrammist remonditi Sangaste 
hüdroelektrĳaama ülevooluregulaato-
rit, mida KIK toetas 47 500 krooniga. 
Joogiveevarustuse alamprogrammi kaudu 
rahastas KIK Sangaste aleviku veemagist-
raali rekonstrueerimist 199 125 krooniga.
Jäätmekäitluse alal alustati 2006. aastal 
Keeni prügila sulgemistöödega, mida KIK 
toetab 850 000 krooniga.

Kas reovee puhastamise, joogivee ning 
jäätmemajandusega seonduv, seda just 
väiksemates omavalitsustes, on märksõ-
nadeks ka alanud aastal?

   Otepääl viidi eelmisel aastal läbi neli 
keskkonnamõju strateegilist hindamist ja 
neli keskkonnamõju hindamist, Palupera 
vallas kaks keskkonnamõju hindamist ning 

Sangaste vallas üks keskkonnamõju hinda-
mine ja üks keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.
   Nagu näha on arvnäitajad kõige suuremad 
Otepää vallas, mis on kujunenud arenda-
jatele niiöelda lemmikvallaks maakonnas. 
Kõik strateegilised hindamised täiendavad 
keskkonnamõju hindamist detailplaneerin-
gutele. Seitsmest keskkonnamõju hindami-
sest kuus on seotud veekogudega.
   Möödunud aastast teeb veel head meelt 
see, et lisaks sammudele keskkonna kait-
sel kasvas oluliselt keskkonnateadlikkuse 
projektide ja tegevuste hulk ning nende 
rahastamise maht. Seda just koolinoorte ja 
laste keskkonnahariduse vallas. Õpetada 
juba lasteaiaealistele looduses olemist ja 
looduse hoidmist on suurim samm parema 
keskkonna loomiseks edaspidi. 
   2006. aastal sai Valgamaal KIKi kesk-
konnateadlikkuse riikliku ja maakondliku 
programmi kaudu rahastatud ühtekokku 
24 projekti enam kui 691 000 krooniga. 
Suurima osalejate arvuga oli metsanädalal 
läbi viidud viktoriin, milles osales kokku 
103 õpilast 47 võistkonnaga. 
   Teine suurima osalejate arvuga üritus oli 
metsaistutustalgud, kus osales 150 kooli-
noort maakonna neljast koolist, sealhulgas 
ka Otepää gümnaasiumist. Ühtekokku istu-
tati 8950 kuusetaime ja tuhatkond kaske. 
   Alanud aastaks soovin, et keskkonnapro-
jektide alustamisel oldaks julged ja samas 
realistlikud. Oluline, et projektid ka ellu 
viidaks ja elanikud, ametnikud, e�evõtjad 
teadvustaksid looduskaitse tähtsust oma 
igapäevases töös ja tegemistes. Nii sünnib 
ja kestab kvaliteetne (elu)keskkond. 

Keskkonna-alaselt saame areneda koostöös 

Keskkonnaminister 
REIN RANDVER

Valga maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit asutasid kaks 
teenetemärki maakonnale osutatud teenete äramärkimiseks.
   Maakonna kõrgeim autasu on Valgamaa Vapimärk: hõbedast 
kaheksaharuline stiliseeritud rukkilill, mille peal on hõbedast rukki-
peadest pärg. Pärja keskel on Valgamaa vapp. 
Seda autasu antakse elutöö eest neile, kes oma 
töö ja tegevusega on kaasa aidanud Valgamaa 
arengule. Vapimärgiga kaasneb rahaline pree-
mia. Valgamaa Vapimärki antakse välja vaid 
kord aastas.
   Teine autasu – Valgamaa Teenetemärk – on 
samuti hõbedast, see kujutab endast rukki-
peadest pärga, mis ümbritseb Valgamaa vappi. 
See autasu antakse neile, kes on silma paist-
nud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise 
saavutusega. Teenetemärki võib korraga välja 
anda mitmele isikule ning siin on silmas peetud nn aasta tegu. 
Teenetemärgiga kaasneb samuti rahaline preemia.
   Valgamaa Vapi- ja Teenetemärgi kavandite autor on heraldi-
kaekspert Priit Herodes. Valga maavalitsus ja Valgamaa Omavalit-
suste Liit ootavad taotlusi maakonna teenetemärkidele 1. veebrua-
riks 2007. a. 
   Taotlusi on õigus esitada Valga maakonna val-
la- ja linnavalitsustel ning volikogudel, Valgamaal 
tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, 
liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel. 
Teenetemärkide taotlused tuleb esitada kirjalikult 
või elektroonselt Valga maavalitsusele (Kesk 12, 
68203 Valga, e-post: info@valgamv.ee). Taotlu-
se vorm, samuti lisainfo teenetemärkide kohta 
on saadaval Valga maavalitsuse koduleheküljel 
www.valgamv.ee.
   Teenetemärgid annavad Valga maavanem ja 
Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees üle pidulikul iseseisvuspä-
eva aktusel.
   Seoses uue autasustamissüsteemiga loobus sihtasutus Valga-
maa Fond oma seniste elutöö- ja aastapreemiate väljaandmisest. 

OT

Lehekülgedes väljendatuna on 1429 dm² 131-132 
lk. Arvutuslike andmete täpsus (1 komakoht, mit-
te rohkem) on ümardamise tõ�u väikese veaga, 
kuid see ei mõjuta arutelude loogikat ja järelduste 
tõesust.
   Protsentuaalsed liigendumised kogu pinnast:
- kohustuslik osa 33,3 % ja vabateemade osa 66,7 %;
- kohustuslikus osas omakorda 48,7 % tasulised 
teated ja 51,3% muud teated;
- vabateemade osas on 73,4 % otseselt valdade 
kohta käiv, üldisemat laadi kirjutiste mahu osa on 
19,0 % ja joonealustel 7,6 %.

   Valdu vahetult puudutavad andmed ja kirjutised 
(73,4% liigendumine valdade osatähtsusteks ja 
võrdlemine valdade elanikkonna proportsiooni-
dega):

Otepää 4329 48,5 % 60,8 % - 12,3
Puka 1901 21,3 % 11,5 % + 9,8
Sangaste  1503 16,8 % 16,7 % + 0,1
Palupera 1194 13,4 % 11,0 % + 2,4

KOKKU 8927 100,0 % 100,0 % 0,0

Lähtudes valdade elanike arvust näete, et Otepää 
on teisi OT liitlasvaldu püganud pea vabariigi 
2006. a. majanduskasvu jagu. Mõned otepäälased 
nurisesid, et Otepääst kirjutatakse vähe (arvatavasti 
mõeldakse Otepää valda). Statistika näitab vastu-
pidist (siia ei kuulu joonealusest 20 kirjutist, mis 
samuti räägivad vahetult Otepää sündmustest)! 
Nii on see protsent veelgi kõrgem.

Proloog
Otepää kõrgustiku (varasemates allikates ka 
Otepää-Arula kõrgustik) pindala hinnatakse umbes 
1100-1200 km², keskmiselt seega 1150. Otepää, 
Puka, Sangaste ja Palupera valdade kogupinda-
la on 688 km²  ehk 60% kogu kõrgustikust. Kui 
Otepää Teataja (OT) liitlasvaldade perre astuks ka 
Valgjärve, siis need näitajad oleksid vastavalt 831,1 
km2 ja 72% . Lisame, et sel juhul ületaks 5 valla 
elanike koguarv 10 000 piiri (praegu napp 9000).

Kõigepealt statistiline ülevaade
Aastal 2006 ilmus OT 20 korda kogumahus 200 lk., 
mis netopinnas on 2144 dm² ehk umbes 21,5 m². 
   Esitatava statistika eesmärk on hinnata mahu-
liselt aasta kestel väljakujunenud proportsioone 
huvipakkuvate valdkondade vahel. Ajalehe sisu 
on liigendatud kaheks – kohustuslik osa ja vaba-
teemade osa. 
   Kohustuslik osa on 2 valdkonda: 
- ametlik info ja kõik teated, mille eest ei tule tasuda 
367 dm²;
- teated, reklaam ja muu info, mille eest tuleb 
maksta 348 dm².
   Seega kohustuslik osa kokku on 715 dm² ehk 
aastas 17 neljaleheküljelist OT. 
Vabateemade osa liigendub kolme valdkonda:
                                                                                  
                  
                  Pind  kirjutisi
    1049 498
      
    271 101
    109 25
      
    1429 624

   Jätkame statistikaga. Vaatleme kirjutiste liigen-
dumist valdade vahel. See on arv 498, mis jaotub 
järgnevalt:

Otepää  304 61,0 % 
Puka  59 11,8 %
Sangaste  81 16,4 %
Palupera  54 10,8 % 

   
Nagu nähtub, on kirjutiste osatähtsused prakti-
liselt võrdsed valdade netopindade kasutamise 
proportsioonidega. 

Edasi võrdleme vallakodanike kirjutisi ja nende 
osatähtsuste võrdlusi 1000 elaniku kohta:

Otepää 93 43 1,9 21,5      11,3
Puka 27 11 2,5 14,2 5,8  
Sangaste 73 23 3,2 48,6 5,3 
Palupera 27 11 2,5 22.6 9,2 

Kirjutajate hulka ei ole arvatud OT toimetuse ja 
Egon Valdaru kirjutisi; viimast vaadeldakse kui 
OT mi�ekoosseisulist kirjasaatjat. Huvi pakub 
aga vallakodanike initsiatiiv, kes otseselt ei ole ko-
hustatud leheruumi täitma. Sellest tabelist näeme, 
et Sangaste on pika puuga teistele ära pannud, 
teisel kohal on Palupera (väike, aga vapper!). Kui 
mälu ei peta, siis suveolümpial antakse poksis 3. 
ja 4. koha eest kummalegi pronksmedal, ilma et 
nad oleksid omavahel lahingut pidanud. Seega 
Otepääle ja Pukale kummalegi pronksmedal. Pole 
samuti paha.
   Mõne sõnaga meie mi�ekohustuslikest kirju-
tajatest (kirjasaatjatest). Edetabel näeb välja järg-
mine:
1.M.Tombak (Sangaste ) 17 kirjutist; 2.T.Korss 
(Palupera) 13, 3.P.Sikk (Sangaste) 11, 4.K.Tamberg 
(Sangaste) 10, 5.A.Tiirmaa (Otepää) 8. 
   6.-8. kohta jagavad, igaüks 7 kirjutisega, 
H.Kadaja (Puka), H.Pung (Puka) ja K. Rõivassepp 
(Otepää).
   Otepää Teataja on 4 valla kohalike omavalit-
suste (KOV) tasuta avalik teenus oma valdade 
elanikele, mis makstakse kinni nende valdade 
eelarvest. Aastal 2006 kulus selleks 432 000 krooni, 

kuulutustest ja reklaamist laekus märkimisväärne 
tulu suurusjärgus 100 000 krooni, mis kokkuvõ�es 
teeb OT toimetamise, trükkimise ja levitamise peale 
tehtud kulutuste lõppsummaks umbes 330 000. 
Pole paha. 
    Siinkohal jätkame pisut teistmoodi, ebatradit-
siooniliselt, mis tähendab seda, et avada praegu-
kirjutatu põhjal kohene sõnavõtmise võimalus 
teistele kirjasaatjatele, kes samuti tahaksid sõna 
võ�a teemal OT aastal 2006.  
   Käesoleva kirjutise lõpetamiseks lisan kümme-
kond märksõna, mille taustal võiks oma arvamusi 
ja seisukohti avaldada eelmise aasta OT kohta 
(teretulnud on täiendavad märksõnad ja selleko-
hased sõnavõtud ning e�epanekud uueks aastaks). 
Lühidalt – loeme käesoleva kirjutise 4 valla kollek-
tiivse analüüsi alguseks OT veergudel.

Märksõnad
1.Kriitika ja kriitilised kirjutised.
2.Valdade (valla) arengukava(d) ja suundumus-
ed.
3.Eelarvete esitamine ja kommenteerimine, valla-
valitsus kui tööandja.
4.Volikogude komisjonide töö kajastumine OT 
veergudel ja nende töövaeva kompenseerimine.
5.Mida oli  ühist 4 vallal ja milles nad saaksid ning 
võiksid koos tegutseda (turismi- ja puhkee�evõtlus 
jne).  
6.Valla kohta üldstatistika ja mida tahaks selles 
näha.
7.Joonealuse rollist ja vajadusest. (Kuna nüüd iga 
vald alustab oma leheküljelt, siis on võimalik igale 
oma joonealune.)
8.Elanikkonna küsitlused OT vahendusel.
9.Kas on mõeldav igasse külla OT kirjakast, mida 
tühjendab külavanem?
10.Konstruktiivne joon OT veergudel, milline see 
peaks olema.
11.Mis peaks määrama OT kvaliteedi, mida pidada 
üldse ühe ajalehe kvaliteediks.  

Selleks korraks ehk alguseks kõik, epiloogi veel ei 
tule. Hakake siis hoolega kirjutama!

ARVO-ANNES JÄGEL
ikka endiselt Pühajärve-Otepää mailt.

Valgamaa Vapimärgi ja Teenetemärgi 
kandidaatide esitamine

Ülevaade ajalehest 
Otepää Teataja aastal 2006

- liitlasvaldu otseselt 
puudutavad ja kajastavad 
kirjutised
- üldist laadi kirjutised, s.t. kõik muu, 
mis otseselt ei puuduta konkreetset 
valda
- joonealune ja sellega võrdsustata-
vad kirjutised

Kokku vaba teemade osa 

elanike arv   kasutatud   protsentide ja osatähtsuse 
 (1.1.2006)     pinna %    jagunemine         hälve

Kirjutisi (1)  kirjutajaid (2)   (1):(2)  kirjutisi kirjutajaid
1000 elaniku kohta


