
Lõuna-Eesti Päästekeskusele teeb 
muret igakevadine kulu- ja prahipõle-
tamine. 
   Kulu põletamine on ohtlik ning võib 
kaasa tuua suuri kahjusid. Maha on 
põlenud elumaju, hukkunud inimesi, 
tehtud korvamatut kahju looduskesk-
konnale.  
   Kulupõletamine on keelatud alates 
lumesulamisest kuni sügisvihmade 
saabumiseni ehk ajal, mil looduses on 
tuleohtlik aeg. 
   Lume alt välja sulanud kulu kuivab 
kevadpäikese ja tuulte mõjul kiiresti 
ning on väga kergesti süttiv. Süttides 
levib kulutuli soodsa tuule korral väga 
kiiresti ning vahel mitmes suunas. See 
ongi peamiseks põhjuseks, miks sageli 
väljub kulupõletamine kontrolli alt. 
   Tule tegemisel tuleb eelkõige kinni 
pidada omavalitsuse territooriumil 
kehtivatest heakorraeeskirjadest. 
Kulu või prahti süüdates langeb kogu 
vastutus tuletegijale ning ka kõiki tu-
leohutusnõudeid järgides võib kulupõ-
letamine ohtu seada meie endi ja kaas-
kodanike hooned, samuti metsad. 
   Seega soovitame jälgida ka naab-
reid, kas nemad kulu põletamise 
keelust kinni peavad. Kulu ja prahi 
põletamine võõral maal on igal juhul 
keelatud.

Kulupõletamise keelust kinnipidamise 
jälgimiseks tuleohtlikul ajal teostavad 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse tööpiir-
konna operatiivkorrapidajad seiresõi-
te. 
   Lisaks korraldatakse vajadusel ka 
pääste- ning keskkonnaasutuste ja 
politsei koostöös üleriigilisi kontrol-
lreide.
   Lõuna-Eesti Päästekeskus paneb 
kõigile südamele, et kulu põletamine 
on äärmiselt riskantne tegevus, mille 
tagajärjel on inimesed kaotanud elu ja 
ilma jäänud kodust.

LÕUNA-EESTI PÄÄSTEKESKUS

Esimene Otepää Teataja 
ilmus 75 aastat tagasi

Esimese aastakäigu 12. numbrini ilmus 
ajaleht Rõngu lähedal Salulaanes 
elanud August Toominga (rahva hul-
gas rohkem tuntud Kusta Toome nime 
all) toimetamisel. 
   Seejärel läks lehe toimetamine 
Pühajärve mehe Arvo Orni kätte. Kui 
uus võim 1940. aastal Orni lehe juu-
rest kõrvaldas, oli kuu aega toimetaja 
ja väljaandja Vello Pekomäe. 
   Otepäälased võtsid oma lehe hea-
tahtlikult vastu, lehe tiraaž tõusis 
1000 eksemplarini. Esimesel aastal 
trükiti 39 lehenumbrit mahuga 4-8 
lehekülge. 1933. aastal anti välja juba 
51 numbrit ja maht oli kasvanud 6-8 
leheküljeni. 
   Alates 1935. aasta 21. numbrist sei-
sis lehe nime all: ”Otepää, Kambja, 
Rõngu, Sangaste ja Urvaste ümbrus-
konna häälekandja”.
   Otepää Teataja tiraažiga 800-1500 
jõudis ilma suuremate vaheaegadeta 
lugejani aastatel 1932-1940 ja pärast 
aastast vaheaega taas aastatel 1941-
1944.
   Otepää Teataja oli üks väheseid väi-
kelehti, mis 1941. aastal taas ilmuma 
hakkas. Sakslaste tulekul jõudis lehe 
esimene number lugejani üllatava kii-
rusega – Eesti lipp heisati Otepääle 10. 
juulil 1941, esimene Otepää Teataja 
ilmus juba 12. juulil. Sõja ajal toi-
metas Otepää Teatajat Aleksander 
Tiitsmaa. 
   Pärast sõda tulid pikad aastad uue 
elu ehitamist partei ja valitsuse targal 
juhtimisel. Kohalikku lehte sel ajal ei 
vajatud. 

Otepää Teataja taassünd

Otepää sai oma lehe tagasi Eestimaa 
taasärkamise ja massilise uute väl-
jaannete tekkimise perioodil. 12. 
oktoobril 1989 toimus koosolek, 
kus otsustati, et lehte hakkab välja 
andma Otepää arenduskeskus, kes 
kohustus muretsema paberi, valima 
trükikoja ja vajadusel ka väljaandmist 
doteerima. Arenduskeskus aitaski 
esimestel aastatel ületada suuremaid 
probleeme. Ajalehe peatoimetajaks sai 
Aili Miks.

1932. aasta märtsis asutasid 
Otepää trükikoja „Pallas“ 
omanikud Linda ja Elmar 
Praks alevi oma ajalehe.  
    Esimene Otepää Teataja 
ilmus 18. märtsil 1932 ja 
nädalalehena jõudis lugejani 
igal reedel. 

Asutatud
1932
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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

   Uue Otepää Teataja esimene number 
planeeriti Otepää omavalitsuse moo-
dustamise ajaks. Leht ilmuski 1989. 
aasta detsembris 8leheküljelise kak-
siknumbrina. Tiraaž oli 3000, müüa 
suudeti seda vaid 1000 eksemplari.
   1990. aasta septembrist alates vähen-
dati tiraaži 2000le, leht oli kahjumis. 
Kuna arenduskeskuselt enam tuge 
ei olnud, loodi detsembris osaühistu 
Otepää Teataja.
   Edaspidi tekkisid probleemid 
trükkimise ja paberiga ning see viis 
1991. aasta jõulunumbri ilmumise 
järel Otepää Teataja tegevuse ajutise 
peatamiseni 1992. aasta alguses. 
   Toimetaja mõtiskles samas 1991. 
aasta jõulukuu lehes: „Aeg on sel-
line, mis annab lehele vähe eluloo-
tust. Uuest aastast muutub küsitavaks 
rajoonilehtede ilmuminegi.
   Otepää Teataja jäi siiski ellu. 1992. 
aastal ilmus 3 lehte. Järgmist aastat 
alustati aga Otepää linna, Pühajärve 
ja Palupera valla ajalehena ning aas-
tas ilmus 10 lehenumbrit. 1994. aastal 
ilmus koguni 19 Otepää Teatajat.
   Uued muutused toimusid 1996. 
aasta sügisel. Toimetaja Aili Miks 
pani ameti maha detsembris, tõdedes 
hüvastijätuveerus väsimust.

Uutmoodi ajaleht

Vastne Otepää abilinnapea Ain 
Kruusmaa sai ülesandeks Otepää 
Teataja taaskäivitamise. Koos linna-
valitsuse majandusnõuniku Meelis 
Naudiga käidi lehetoimetustes ja 
trükikodades. Meelis Naudi oli mitu 
aastat üleriigilistele lehtedele karika-
tuure ja arvamuslugusid läkitanud, 

ARVO SAAL, toimetaja

ILMUB 2 KORDA KUUS!

uue ajalehe tegijate meeskonda kaasati 
ka Ave Kruusmaa ja Kirsti Lambot. 
   Kaasaegse, so. ajalehemõõdus 
Otepää Teataja esmanumber jõudis 
lugejani 14. märtsil 10 aastat tagasi. 
Lehte trükiti Tartus, kunagise Otepää 
mehe Arnold Soometsa juhitud 
Levilehes. 
   Levilehe trükikoja hingusele mineku 
järel 2004. aasta kevadel saadi kaubale 
kaasaegsema Kroonpressi trükikojaga. 
Nii kvaliteedilt kui ka tehnoloogialt oli 
tegemist juba täiesti uue ajastuga. 
   Enam polnud tarvis trükiplaadi 
kiledega Tartusse sõita ja seal tun-
dide kaupa lehepakke oodata. Selle 
asemel laaditi ajalehefailid interneti 
kaudu trükikoja serverisse ning vara-
hommikune Postimehe leheauto tõi 
juba ligi kolme poole tuhandeliseks 
kasvanud tiraaži värskeid Otepää 
Teatajaid postkontorisse. 
   Kroonpressis käib Otepää Teataja 
tegemine praeguseni. 

Otepää Teataja muutus nelja valla 
leheks

Otepää Teataja ilmus alates 1999. 
aastast kord kuus. 
   2005. aasta kohalike omavalitsuste 
valimisel said Otepääl võimule rah-
valiitlased ja nende uus vallavanem 
Jaanus Raidal tuletas meelde vali-
mislubaduse taastada Otepää Teataja 
väljaandmine kaks korda kuus. Raidal 
pidas ka läbirääkimisi teiste valdadega 
lehenumbrite arvu suurendamiseks 
ning kaasas Sangaste valla. Sellega 
kasvas Otepää Teataja tiraaž 4200ni.
   Kui meediagrupile Süd-Est tehti 
pakkumine hakata välja andma kaks 

korda kuus ilmuvat Otepää Teatajat, 
polnud pikka mõtlemist. Olime varase-
matel aastatel saanud mõningase koge-
muse Eesti Orienteerumisliidu ajakirja 
Orienteeruja ning Eesti Maaspordi 
Liidu Jõud infolehe Maasport tege-
misel. Lisaks olin olnud mõned aastad 
Valgamaalases tööl. Ja kui ka Süd-Esti 
kuuluv kauaaegne ajakirjanik ning 
omaaegne Otepää Teataja toimetaja 
Aili Miks nõustus pensionärieast taas 
lehe tegemises osalema, olid esimesed 
mured murtud. Lehte hakkas kujun-
dama Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 
õppiv Riju Johanson.
   2006. aasta esimene Otepää Teataja 
ilmuski esmakordselt nelja valla 
lehena. Kokku ligemale 9000 ela-
nikuga piirkond moodustab umbes 
veerandi Valga maakonnast. 
   Alates 2006. aasta märtsist sai Otepää 
Teatajat lugeda taas kaks korda kuus. 
Üle poole aasta oli leht jaotatud tee-
made järgi, viimastes numbrites jaga-
sime leheruumi valdade vahel ära ja 
iga vald sai oma kindlad leheküljed. 
   Nime poolest on Otepää Teataja 
küll ajaleht, olles aga omavalitsuste 
rahastada, oleks õigem teda nimetada 
infoleheks. Toimetus seadis eesmär-
giks teha Otepää Teatajat, mis mahuks 
ajalehe ja infolehe vahepeale. Ikka 
selleks, et maksumaksjal sealt peale 
teadete muudki oleks lugeda ka. 
Otsustasime ka, et toimetus ei anna 
hinnangut poliitikute tegemistele.
   Tänan kõiki, kes on läbi aastate 
Otepää Teatajat teinud, toetanud, 
lugenud, kiitnud ja kritiseerinud. 
   Soovin ilusat kevadet koos meie 
lehega!

Jäätmete vastuvõtmise ja äraveoga 
tegelevad Ragn-Sells AS ja Cleanaway 
AS. Nende käest on võimalik tellida 
prügikaste ning küsida infot ka muu 
jäätmeveoga seonduva kohta.
Kontaktid: AS Cleanaway, Tähe 108, 
Tartu 51013, tel 1919, www. cleana-
way.ee
 AS Ragn-Sells, Sepa 26, Tar-
tu 51013, tel 15155, www.ragnsells.ee

Jäätmemajandusest

Kulu põletamine 
on keelatud!



23. märts 20072

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 13. aprill.

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.

AMETLIK INFOMärkamatult on talvest saanud kevad 
ja kui meenutada meie tipphooaega, 
siis ega see kiita olnud.
   Oli majanduslikult raske hooaeg nii 
majutus-, kui ka toitlustusettevõtetele. 
Kuna Otepää on tuntud talvepiirkonna 
„peana“, siis suurim miinus oli sel tal-
vel lühikeseks jäänud lumeaeg. Sellest 
tulenes ka talveturistide vähesus.
   21. märtsist algas kalendri järgi ke-
vad, on aeg talvepealinna lipp langeta-
da ja teemapealinna tiitel üle anda ke-
vadpealinnale Türile. Jääb vaid lootus, 
et tuleva talve hooaeg tuleb parem ja 
lumerikkam.

Plaanidest:
Valla tähtsaim dokument, mille voliko-
gu lehe trükkimise ajal kinnitab, on ee-
larve. 2007. aasta eelarve üldmaht on 
üle 53 miljoni krooni, võrreldes 2006. 
aastaga on kulude osa suurenenud ligi 
6 miljonit.
   Riik on tänavu vallale eraldanud ligi 
25 miljonit. 2006. aastal oli see 37 mil-
jonit, kuid sisaldas erinevate projektide 
rahasid (näit. Pühajärve rannapark, 
keskväljak). Võrreldes 2006. aastaga 
on riigi raha suurenenud teedele ja 
haridusele, vähenenud aga toimetule-
kutoetuste osas.
   Suurem investeering on 2007. aastal 
Palupera tee remont 3,2 km ulatuses. 
Pedajamäelt kuni Kanepi ja Vana-Ote-
pää ristmikuni saab sõidutee uue kat-
te. Korda saab fooriga ristmik, vee- ja 
kanalisatsioonitrassid ning tänavaval-
gustus. Uue rajatisena lisandub kerg-
liiklustee. Valla kohustus selle tee re-
mondil on ligemale 5 miljonit krooni. 
   Tänavu tuleb valla haridusasutused 
viia vastavusse tuletõrje- ja signalisat-
siooninõuetega. 
   Kuna 2008. aastal avanevad Euroopa 
fondide rahad, on vajalik alustada pro-
jektide kirjutamisega. Alustada tuleb 
linna tänavavalgustuse kvaliteedi tõst-
mise ja soojatootmise parandamisega 
nii linnas kui ka keskasulas. Lahenda-
mist vajab sundüürnikega seonduv ja 
korrastada tuleb rida haldushooneid.
   Kahtlemata lisandub siia veel Otepää 
valla üldplaneeringu koostamine, mille 
tähtaeg on 2008. aasta ja valla aren-
gukava tegemine, mis peaks valmima 
selle aasta lõpuks. 
   Kindlasti tuleb lõpetada rida pooleli-
olevaid projekte ning teha iga-aastane 
remont linna tänavail ja maapiirkonna 
teedel.
   Kindlasti on hea uudis vallakoda-
nikele see, et arendaja alustas külas-
tuskeskuse juures olevale krundile 
kaubanduskeskuse projekteerimist. 
Kaupluskett Maxima on alternatiivla-
hendiks neile, keda ei rahulda Otepääl 
tegutsev Konsum oma suhteliselt kõr-
gete hindadega. Kui kõik läheb plaa-
nipäraselt, on arendaja sõnul lootust 
uue kaupluse avamiseks juba aasta 
teisel poolel. 
   Soovin ilusat kevade algust ja mõist-
vat suhtumist meie ettevõtmistesse.

vallavanem AIVAR PÄRLI

Koostaja Aili Miks, kujundaja Riju Johanson, 104 lk., väljaandja 
meediagrupp Süd-Est. 
   Illustratsiooniks on lehepäismikke ja trükikunsti näiteid ning fotosid 
eri aegadest. Raamatu 11 peatükki sisaldavad ajaloolisi uurimusi 
lehe ilmumise käigust, sisust ja tegijaist vaheldumisi meenutuste, 
vahelugemiste ja põnevamate seikatega lehetegijate elust. Vastamata 
küsimuste peatükis tsiteeritakse tuntumaid teoreetikuid, professoreid 
ja toimetajaid, et leida vastuseid sageli arutluseks võetud teemadele 
ajalehe sõltumatusest, sõnavabadusest, ajakirjaniku aust, kutse-
eetikast ja aususest nüüd ja vanasti. Lõpuks lühiütlusi sellestki, kas 
ajakirjanik on tavaliselt tark või 
enamasti loll, kas teda vihatakse 
või armastatakse?
Tulge uudisraamatu esitlu-
sele! 
Raamat ilmub müüki Otepää 
Teataja 75. juubelisünnipäevale 
pühendatud õhtul 28. märtsil 
algusega kell 18 Otepää kultuu-
rikeskuses. Nimetatud õhtul on 
raamat saadaval soodushinnaga. 
Samas „letis“ kultuurimaja saalis 
on näha ajalehekaustu ja trükiseid eri aegadest. Õhtut on lubanud 
juhtima tulla Valdur Sepp, muusikalist vaheldust loob päevakes-
kuse ansambel, lavale ilmub Otepää Teataja esimese toimetaja Kusta 
Toome ”vaim” elusuuruses. 
   Lehetoimetus tänab samal õhtul oma toetajaid ja aktiivsemaid 
kirjasaatjaid parima kingitusega. See on raamat!

Miks ja mõned kirjasaatjad. Miksi 
valisime toimetajaks.”

Kas leht end õigustas?

“Ärkamisaja alguses olime oma 
lehega esimeste pääsukeste hulgas 
Eestis. Ja see samm õigustas ennast 
igati. See oli kõige kiirem ja otse-
sem tee jagada teavet vastvalitud 
omavalitsusest, selle otsustest ja 
korraldustest. Saime omamoodi 
survetki avaldada vabariigi valitsu-
sele, et kõige vajalikumad seadused 
omavalitsuste toimimiseks kiiremini 
välja töötatakse ja vastu võetakse. 
Tunnustas meie väikelehe ilmumist 
ju isegi Eesti Ajakirjanike Liit oma 
tänukirja ja väikese aastapree-
miaga.” 

Otepää vallavolikogu esimees 
Aivar Nigolilt 
(Otepääle tuli Nigol 1990. aastal EPA 
metsamajanduse inseneri diplomi-
ga tööle Pühajärve metskonda. Nelja 
kuu möödudes, 1990. aasta oktoobrist 
kutsus Raidal teda oma meeskonda 
aselinnapea kohale. Järgnenud aas-
takümneil on olnud Otepää omavalit-
suses võimu- või valitsustüüril).

Milline põhiülesanne on 
omavalitsuste tasuta jagata-
val väljaandel, nagu seda on 
Otepää Teataja?

“Väljaande roll ja eesmärgid pole 
minu arvates alguse ajaga võrreldes 
muutunud. Tähtsaim ülesanne on 
olnud ja jäänud – jagada olulist infot 
omavalitsuste tööst. Tunnustamist 
väärt, et lehe leviala on laienenud ja 
eriti aktiivselt on oma elust hakanud 
kirjutama Sangaste valla juhid ning 

Vallavolinik Jaanus Raidalilt
 (Otepää spordi, kultuuri ja turismi 
erimajanduspiirkonna idee autor 
1988. aastal TPI üliõpilasena – kir-
jutis ilmus ajalehes “Kommunist”). 

Kuidas sündis mõte taas-
elustada 1989. aastal Otepää 
Teataja?

“Sellel on lühike eellugu. Keskkoolis 
oli üks mu hobidest margikogu-
mine. Ühel suuremal filatelistide 
koosolekul kuulsin Otepää margist. 
Oma ala fanaatikud teadsid täpselt, 
et mark olevat kujundatud rahvus-
lipu värvides Otepää vabastamise 
märgiks punasest terrorist, trükitud 
kohalikus trükikojas ja eriti väär-
tuslikud olevat seitse “trükiveaga” 
marki. Lisati veel, et kogu see margi 
sünnilugu seisvat kirjas 1941. aasta 
ühes augustikuu Otepää Teatajas. 
Nii tuli teadmine, et selline leht on 
kunagi eksisteerinud.
   Kui ärkamisaja alguses sündis idee 
IMEst (isemajandavast Eestist), oli 
meil, Otepääl, selle kõrvale panna 
IMO ehk isemajandava Otepää 
ideeprogramm. Otepää arendus-
keskus eesotsas Avo Raidiga oli 
juba 1989. aasta kevadest sügiseni 
koos teadlastega ajutreeninguid 
korraldanud ja IMO programmi iga 
eluvaldkonna arengusuunad tollases 
rajoonilehes avaldanud. Ühes peatü-
kis seisis ka IMO infopoliitika, seal-
hulgas oma lehe väljaandmine.
   Kõike järgnevat tead ise ka: sügi-
sel, pärast omavalitsuse valimisi, 
tegime koosoleku lehe asutamiseks. 
Ega meid seal palju ei olnud: Avo 
Raid ja Arno Kaseniit arenduskes-
kusest, mina kui üks IMO-idee 
autoreid ja linnapeakandidaate, 
kohalik ajalehekorrespondent Aili 

Otepää Teataja küsib:

elanikud. Ilmselt toetavad ja tun-
netavad nad mõtet, et Otepää kui 
piirkonna keskuse infolehe kaudu 
kostab ka nende hääl laiema luge-
jaskonnani. 
   Infolehel on oluline osa ka kul-
tuuriinfo ja ärireklaamide edasta-
jana. Isegi eelmisel aastal ilmunud 
ajalooteemaline kirjutistesari oli 
mõneti avastuslik, et teada saada, 
mis on juba ununenud ja tõdeda, kui 
lühike on inimese mälu. On ju leht 
omamoodi suhtlusvorm, ja hea, kui 
seda vormi soovivad kasutada ikka 
rohkem ja rohkem inimesi.
   Kahju on ainult sellest,et Eesti 
Vabariigis saavad ja tohivad mõned 
suuremad lehed avaldada kontrol-
limata fakte, mida saab üksnes 
laimuks nimetada. Ja siis sunnib 
see üksikute väsimatute kaebajate 
pealetung taas ja taas vastukirjutist 
vormistama. Uurijad on palju päevi 
ja kuid tühja kulutanud - minu süüd 
pole leitud. Nii olen endale lubanud, 
et neil teemadel ma enam meie väi-
kelehe ruumi ei raiska.
   
Kas pole kummastav, et 
Otepää vallavolikogu liik-
meist on mitu kogemustega 
poliitikut suundunud elama 
ja tööle hoopis mujale?
(Nigol, Arike, Barkala...)

“Vastust ja põhjusi tulebki otsida 
kohalikest võimuesindajaist. On 
neid, kes oskavad ainult lõhkuda, 
uut ja uuesti ehitada enam mitte... 
Ega enne ei tule lahendust ega 
rahu, kui valitakse uued inimesed. 
Mul oma uued eesmärgid seatud: 
pühenduda keskkonnakaitselistele 
projektidele ja laskesuusatamise 
arendamisele ning lähimatele suur-
võistlustele Haanjas ja Otepääl.”

� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 15.02.2007 
korraldus nr 2-4-100.
� Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule välja-
panekule Otepää linnas Pühajärve tee 6 kinnistu 
ja lähiümbruse detailplaneering; Otepää külas 
Järvekalda kinnistu detailplaneering.
� Otsustati määrata lapse sünnitoetus kahele val-
lakodanikule.
� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 20.09.2006. 
a korraldus nr 2-4-579. 
� Otsustati anda MTÜle Eesti Spordiselts Kalev 
luba korraldada Otepää valla haldusterritooriu-
mil 12.07-15.07.2007.a üritus X Ülemaailmne 
Tervisespordi Olümpiaad ning sulgeda ürituse 
avaparaadi ajaks Otepää Keskväljak.
� Otsustati algatada Otepää vallas Vidrike külas 
Uue-Saare kinnistu detailplaneering, Pilkuse külas 
Juhani kinnistu detailplaneering.
� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 07.12.2006 
korraldus nr 2-4-743.
� Otsustati kutsuda tagasi SA Otepää Spordirajatised 
nõukogust Rein Vikard, määrata SA Otepää 
Spordirajatised nõukogu liikmeks Avo Orav. 
� Otsustati sõlmida Otepää valla hoonete kindlus-
tamiseks leping Salva Kindlustuse ASiga kui kõige 
madalama hinnaga pakkumise tegijaga.
� Otsustati suunata H. T. MTÜ Hellenurme Mõis 
hooldekodusse ööpäevaringsele hooldusele.
� Otsustati kinnitada riigihanke “Strateegilise 
keskkonnamõju hindamine” pakkumistoimingute 
läbiviimise komisjoni otsus.
� Otsustati kehtestada koormuspiirang 8 tonni 
Otepää valla kohalikel teedel.
� Otsustati kinnitada 2007. eelarveaastaks Otepää 
valla haridusasutustes õpilaskoha ja koolieelsetes 
lasteasutustes lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslik 
maksumus.

O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää vallavalitsuse 
15. märtsi 2007. a. määrusega 
nr 2-6-1 on Otepää valla kohalikel 
teedel kehtestatud koormuspiirang 
8 tonni kuni 15. maini 2007. a (kaasa 
arvatud).

TUTVUSTAME UUT 
TÖÖTAJAT

Otepää vallavalitsuses

1. märtsist k.a. töötab Otepää konstaablija-
oskonna konstaablina Tõnu Ainsoo.
   Tema ülesanneteks on alaealiste õiguse-
rikkumiste ennetamine Otepää regioonis, 
preventiivprojektide koostamine ja läbivii-
mine ning koostöös Otepää valla juhtiv-
konstaabliga valla kodanike teenindamine 
ja nende probleemide lahendamine.
   Tõnu Ainsoo on korrakaitses töötanud 
alates 1989. aastast, mil ta asus Otepää 
miilitsajaoskonnas tööle korrapidajana. 
Aastatel 1993-1995 õppis ta Tallinna 
Politseikoolis, hetkel õpib ta erakõrgkooli 
I-Studium õigusteaduskonnas majandusõi-
gust. Varem töötas Ainsoo Valga kriminaal-
talituses politseiinspektorina. 
   Uue konstaabliga saab ühendust tele-
fonidel 612 3574 ja 765 5809 või e-posti 
aadressil: tonu.ainsoo@valga.pol.ee.

Otepää konstaabli-
jaoskonnas töötab 
uus konstaabel

2007. aasta tõotab 
tulla Otepää vallas 
töine

Elust ja inimestest ajalehe peeglis. 
Otepää Teataja – 75 

Arvo Orn (OT toimetaja aastail 1932-
1940): “Tegelikult olin ma kõik – väl-
jaandja, tegev- ja vastutav toimetaja. 
Ajalehe talitustööd (posti toimetamist) 
aitas läbi viia minu abikaasa. Ajalehe 
müüjaks Otepääl oli väike küürakas 
poiss Jaan Uutsekana, kes saigi nimeks 
Lehe-Jaan. 
   Enamus kaastöölistest pärinesid Ote-
pää gümnaasiumi vilistlaste hulgast, 
paremad olid neist Madis Raju ja Enn 
Volmere (hilisemast teada – üks kirja-
nik, teine kunstnik ). Enamiku lehest 
täitsin oma kirjutistega. Andmed ko-
gusin küll suuliselt, küll kirjalikult, küll 
telefoni teel jne.  
   Toimetus-talitus asus algul Klaasi 
majas (praegune Lipuväljak 3) ja hiljem 
L.Tina majas (praegune Pühajärve tee 
8). Otepää Teataja tiraaž oli algul 600-
700 eks. ja hiljem 1000 eks. Ajalehe 
tellijaid oli 600-700, Otepääl müüdi um-
bes 100 eks., ümbruskonna kauplused 
müüsid 200-300 eks. 
   Ajalehega teenisin umbes kooliõpe-
taja palga.”

Viitinas, 31. jaan. 1961

Meenutusi lehetegemi-
sest 70 aastat tagasi
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Oleme püsinud 15 aastat, 
areneme ja kasvame

KULTUURIÜRITUSED 
Otepää vallas

Helju Konnov Otepää  21.04.1917 90
Linda Kalm Kääriku  01.04.1919 88
Hilda Peterson Otepää  06.04.1920 87
Asta Käärik Otepää  16.04.1921 86
Hilja Lajal Otepää  15.04.1922 85
Siegfried Lasting Otepää  18.04.1923 84
Maie Noormets Otepää  12.04.1924 83 
Nikolai Talumäe Otepää  19.04.1924 83
Aino Joosepson Otepää  07.04.1925 82
Ilme Juur Otepää  06.04.1925 82
Lilli Kivimaa Nüpli  09.04.1925 82
Eduard Liljental Otepää  27.04.1925 82
Arnold Vilde Otepää  05.04.1925 82
Karin Võsu Otepää  13.04.1925 82
Asta Kutsar Otepää  09.04.1926 81
Sulev Puiestee Kassiratta  11.04.1926 81
Aino Ojaste Koigu  24.04.1926 81
Osvald-Aleksander Lomp Otepää  04.04.1927 80
Manivalde Kutsar Sihva  15.04.1927 80
Lonni Nurmoja Otepää  27.04.1927 80
Luile Muld Otepää  07.04.1928 79
Alma Jäär Otepää  12.04.1929 78
Neiti Saar Otepää  21.04.1929 78
Maimu Laan Otepää  27.04.1929 78
Linda Pilv Otepää  29.04.1929 78
August Vernik Tõutsi  29.04.1929 78
Meinhard Kivi Otepää  09.04.1930 77
Erika Rõõm Otepää  10.04.1930 77
Roland Retsnik Otepää  10.04.1931 76
Arnold Koosa Otepää  14.04.1931 76
Valter Kulpson Otepää  17.04.1931 76 
Evald Raud Otepää  29.04.1931 76
Laine Kiidelmann-Karm Pühajärve  03.04.1932 75
Kaie Unt Otepää  03.04.1932 75
Viivi Pleer Otepää  30.04.1932 75
Endla Teder Otepää  02.04.1933 74
Martin Terve Otepää  09.04.1933 74
Heldur-Mihkel Linnamägi Otepää  17.04.1933 74
Laine Orav  Nüpli  30.04.1933 74
Asta Sarv Arula  05.04.1934 73
Arno Vosman Otepää  11.04.1934 73
Helgi Aart Otepää  13.04.1935 72
Jaagup Evestus Sihva  15.04.1935 72
Eha Valdson Pedajamäe  15.04.1935 72
Ants Juus Raudsepa  05.04.1936 71
Sirje-Lill Laos Sihva  05.04.1936 71
Ilve Tõnsuaadu Otepää  12.04.1936 71
Auli Tinno Otepää  13.04.1936 71
Eda-Epp Ott Nüpli  17.04.1936 71
Aime Karu Otepää  19.04.1936 71
Ilda Lepp Arula  21.04.1936 71
Eeva Pokk Otepää  24.04.1936 71
Aime Jürissaar Otepää  03.04.1937 70
Eha Vuks Otepää  02.04.1938 69
Valdur Värk Pedajamäe  02.04.1938 69
Mall Retsnik Otepää  07.04.1938 69
Anne Kahk Otepää  24.04.1938 69
Heinar Kangro Otepää linn 05.04.1939 68
Tiiu Maasik Otepä  05.04.1939 68
Aita Kalde Otepää linn 20.04.1939 68
Maia Kõrda Otepää linn 25.04.1939 68
Linda Laud Otepää  23.04.1939 68
Toomas Vijard Otepää linn 01.04.1940 67
Ilmar Luik Pedajamäe 04.04.1940 67
Margareta Kikkas Pilkuse  09.04.1940 67
Kalju Vuks Otepää küla18.04.1940 67
Silvi Tenno V-Otepää  20.04.1940 67
Vladimir Libba Otepää  02.04.1941 66
Vello Raudsepp Otepää  06.04.1941 66
Elve Niklus Pedajamäe  20.04.1941 66
Evi Mölder Otepää  24.04.1941 66
Maila Värk Otepää  29.04.1941 66
Mihkel Kütmann Otepää  01.04.1942 65
Roza Sulaläte Otepää  04.04.1942 65
Aita Luik Otepää  18.04.1942 65
Kaarel Meesak Otepää  18.04.1942 65
Lehte Kattai Otepää  20.04.1942 65
Evi Kahr Pühajärve  21.04.1942 65
Helle Vedder Otepää  03.04.1943 64
Mare-Anne Mõts Arula  04.04.1943 64
Endel Oja Otepää  07.04.1944 63
Mare Vosman Otepää  14.04.1944 63
Lea Lall Otepää  07.04.1945 62
Elmar Ivask Otepää  16.04.1945 62
Verner-Sigfrid Parts Otepää  20.04.1945 62
Johannes Drenkhnan Mägestiku 22.04.1945 62
Katti Fjodorova Sihva  22.04.1945 62
Renate-Kristiina Raudsep Otepää  24.04.1945 62
Alma Päärson Otepää  17.04.1946 61
Karl Ilves Otepää  26.04.1946 61
Aleksandr Kotek Otepää  29.04.1946 61
Riita Aader Otepää  09.04.1947 60
Jüri Roosmann Sihva  17.04.1947 60
Madis Milk Otepää  18.04.1947 60
Aime Kõiv Otepää  19.04.1947 60

SÜNNIPÄEVAD aprillis

Meie koolis algas emakeelenädal juba 9. märtsil. 
Toimus algklassiõpilaste luulekonkurss, kus selgi-
tati klasside parimad:
1. klass - Hanna Liis Kiho,
2. klass - Joonas Rello, kes oli ka ühtlasi publiku 
lemmik,
3. klass - Grete-Laura Loo,
4. klass - Miikael Edvard Mändmets.

13. märtsil toimus luulekonkurss poistele “Sü-
damest südamesse”. 11 vaprat poissi 5. ja 6. 
klassist esitasid lembeluulet. Parimad olid: Andre 
Ostrak (6. kl.), Markus Narusk (5. kl.) ja Raimo 
Teder (5. kl.). 
   Tüdrukutel tuli esitada omaloominguline luu-
letus. Esinesid kuus väga tublit tüdrukut: Aile 
Sumberg (9. kl.), Anu Saaremäe (3. kl.) ja 5. klassi 
õpilased Linda Purgats, Gerliin Nõel, Monika Al-
mar ja Hanna-Liisa Lauriku. 

14. märtsil toimus interaktiivne viktoriin 5. ja 6. 
klassi õpilastele. Väga meeldiv oli 6. klassi õpilas-
te meeskonnatööd jälgida. Tublimad olid Eve 
Kurvits, Liis Kangur ja Marili Vihmann (kõik 6. kl.), 
kes kogusid 32 punkti.

15. märtsil toimus viktoriin 5.-9. klassi õpilaste 
segavõistkondadele. Tublimad olid Taavi Aaliste 
(5. kl.), Remi Leopard (6. kl.) , Keity Kimmel (7. 
kl.), Mihkel Kaha (8. kl.) ja Hanna Nõgel (9. kl.). Ka 
1.-4. klasside õpilastele toimus emakeeleviktoriin. 
Siin selgitati parimad klassiti: 
I klass: 1. koht Liis Antsi, 2. Hanna Liis Kiho ja 3. 
Karel Kaupmees.
II klass: 1. koht Joonas Rello, 2. Karl Kimmel ja 3. 
Linda Oinus.
III klass: 1. koht Andres Aaliste, 2. Grete-Laura 
Loo ja 3. Ketlin Veidemann.
IV klass: 1. koht Miikael Mändmets, 2. Merylin 
Tihomirova ja 3. Silver Kiho.
   Aitäh kõigile osalejatele ja õpetajatele, kes aita-
sid emakeelenädala õnnestumisele kaasa.

õpetaja MAIE EENSALU

7. aprillil 1992 alustas lihatööstus tööd Vana-
Otepääl 3 inimesega. Nüüd saavad lihatöös-
tuses tööd 27-30 inimest ja tema tütarfirmas 
Karni-Voor 12-14 inimest. Kui 1993. aastal 
andsime toodangut 3,7 miljoni krooni eest, siis 
2006. aastal 23,8 miljoni krooni eest. 
   Algusaastatel müüsime Riita Aaderi juhtimi-
sel kaupa Otepää kaupluses Aed ja Tartu turul, 
praegu müüme oma tooteid Tartu, Pärnu, Põlva, 
Võru ja Tallinna kauplustes. 
   Kui algusaastatel oli meie toodete kvaliteet 
ebastabiilne, siis nüüd oleme saavutanud kõrge 
kvaliteedi. Kui algusaastatel tootsime 10-15 
nimetust lihatooteid, siis nüüd läheneb eri 
toodete arv 70-80 piirimaile. Viimast peame 
juba liialt suureks, aga kuna me võtame vastu 
elusloomi talu- ja põllumehelt, siis peame kogu 
saagi ümber töötlema.
   Meie ei kasuta kanahakkmassi, seepärast 
kannavad meie tooted ausa kauba märki. 
Oleme üle elanud 1998. aasta majandusmõõna. 
Oleme viimastel aastatel maksnud igal aastal 
2-3 miljonit makse riigile, andnud tööd 40-45 
inimesele. Aktiivselt oleme toetanud oma valla 
üritusi, harva ka naabervaldu. 
   Käesoleval aastal laiendasime oma poodi 
ja trahterit südalinnas, panime käima pagari-
tsehhi. Kohe-kohe remondime trahteri köögi 
ja muretseme juurde inventari.
   Meie töötajatele on loodud head töötingi-
mused. Tartu Kutsehariduskeskuse ja Eesti 
Maaülikooli õppureid on võetud praktikale 
ja oma töötajaid õhutatakse teadmisi täien-
dama.

   Tööjõu defitsiit sunnib meidki oma tootmist 
mehhaniseerima ja automatiseerima, aga ka 
lähikonnast toorainet ja abimaterjale ostma. 
Tendents on selle poole, et Põlva-, Võru- ja 
Valgamaa loomakasvatajad toovad oma loo-
mad lähedal asuvasse lihatööstusesse ja kartul-
porgand-sibul-küüslauk tuleb samuti lähedalt 
kokku osta. Transport ju maksab.
   Suurepärane, et paljud Otepää ja teiste. lähi-
valdade kauplused-asutused võtavad müügile 
meie tooteid, ka koolid ja lasteasutused on 
aktiivsed väärtliha ja sinkide-vorstide ostjad, 
välja arvatud Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve 
põhikooli teenindav toitlustusettevõte.
   Oleme veendunud, et iga asutust-ettevõtet 
saadab edu vaid koostöös teistega. Rõõm saa-
vutustest jagatakse koostööpartneritega ja süda 
on heldem sponsoreerimiseks nende vastu, kel-
lega on harjutud ühiseid väärtusi jagama.
   Otepää Lihatööstust on õnnistatud suurepä-
raste töötajatega, kelledest 50% on töötanud 
meil üle 5 aasta. 15aastase tööstaažiga on meie 
töötajatest Malle Pentsa, Marge Maasing ja 
Anneli Tanni. Sporti harrastav ja igale tööle 
käed külge lööv Kristjan Fedossejev on vaid 
paari aasta võrra vähem tööl olnud. 
   Tänan kõiki meie kauba ostjaid, oma töö-
tajaid, koostööpartnereid, loomakasvatajaid. 
Soovin kõigile tulevikuks vaimuvärskust, 
tervist, õnne ja teotahet.
   Rõõmustame teie ja meie edukusest koos ja 
alati. Meie inimesed on meie vara, uhkus ja 
kapital, meie riigi kõige olulisem arendaja.
Austusega

MAIE NIIT

Emakeelenädal Pühajärve 
põhikoolis

8. märtsil toimus Pühajärve koolis juba 11. kor-
da rahvatantsuüritus Sihva Sabak. Külas olid 
Otepää Gümnaasiumi 4. klassi rahvatantsijad, 
kelle juhendajaks on Kaire Ojavee ning Läti Valka 
folkloorirühm. Lätlaste temperament haaras kõiki 
kaasa. 
   Peale rahvatantsude saime näha ka teisi tantse: 
igal rühmal tuli esitada loosiga tõmmatud tants 
(linedance, jenka, ballett, limbo jne.) See uudne 
osa tekitas palju elevust. 
   Tantsiti ka Sabaka traditsioonilisi tantse Kägarat 
ja sabatantsu läbi koolimaja. Sabatantsu lülisid oli 
kokku 76. 
   Suur tänu Pühajärve kooli tublidele rahvatant-
suõpetajatele Krista Sumbergile, Aili Aigrole, 
Maie Eensalule ja Anneli Tederile. Ürituse õn-
nestumisele aitas kaasa Valgamaa Kultuurkapitali 
ekspertgrupp.

Sihva Sabakal oli uus kava

24. märtsil kell 12.00 Eesti MV etapp paarismälumän-
gus

28. märtsil kell 18.00 Otepää Teataja 75
29. märtsil kell 20.00 kino - Deja Vu. Pilet 20.-
31. märtsil kell 12.00 Valgamaa Laululaps 2007 piirkondlik 

eelvoor

Kõik üritused toimuvad Otepää Kultuurikeksuses, info 
tel. 7655 212.

Dokumentaalfilm “Paveli ja Alevtina suusara-
da”, ETV 24.03. kell 16.30, 25.03. kell 09.30. 
Režissöör: Risto Vuorinen (Soome).

Filmis, mille soomekeelne pealkiri on “Pavelin 
ja Alevtinan latu” (Paveli ja Alevtina suusa-
rada), jälgitakse maailmakuulsat suusatajapaari 
Koltšineid läbi nelja aastaaja. 
   Film on vändatud abielupaari kodus ja selle 
lähistel Otepää mail, kus asub ka nende prae-
gune kodu. Igapäevaste toimetuste, peresünd-
muste, külaliste vastuvõtmise taustal saab 
vestlustes pildi paari käekäigust, esimesest 
suusasõidust kuni igasügisese lumeootuseni. 
Lumeootus teadagi selleks, et saaks taas suusad 
alla panna ja minna rajale.
   Abielupaari külastab nende kodus palju 
vanu ja uusi sõpru. Värvikaim neist on Siiri 
Rantanen (pildil paremal) – endine Alevtina 

konkurent suusaradadelt ja praegune hea sõber, 
kellega ollakse kirjavahetuses tänini.  Austusest 
Siiri Rantase saavutuste vastu on Soome rahvas 
püstitanud Lahtisse ausamba, kuid kõige suure-
maks tunnustuseks oli tema hüüdnimi “äitee” 
- murdekeeles “ema”.
   Pavel ja Alevtina on kahepeale toonud nii 
maailmameistrivõistlustelt kui ka olümpia-
mängudelt 21medalit. Nad olid pärast aktiivse 
võistlusspordi lõpetamist ka edukad treenerid. 
Tohutu kogemustepagasiga, teaduslikult suusa-
sporti suhtuvad, analüüsivad. Nende käe alt 
on tulnud olümpiavõitjaid, maailmameistreid. 
Eestlastele on viimase aja tuntuim Paveli õpi-
lane Anatoli Šmigun, Kristina isa ja treener. 
   Teineteist toetades, armastades, koos tegut-
sedes ja mõeldes käivad Koltšinid oma rada, 
oma suusarada.

Kuidas käsi käib, Pavel ja Alevtina?
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AMETLIK INFO

Palupera vald võitis Valgamaa 
talimängudel esikoha

Palupera vallavalitsuses:

Laine Roolaan Nõuni 21.04.1922 85
Marta Mõistus Nõuni 24.04.1924 83
Raimond Kirm Neeruti 10.04.1924 83
Helju Rohtla Lutike 01.04.1929 78
Ants Õispuu Neeruti 07.04.1930 77
Jevgenia Toover Päidla 20.04.1930 77
Olev Tamm Neeruti 19.04.1932 75
Veera Jänessoo Hellenurme 08.04.1932 75
Linda Ott Nõuni 26.04.1933 74
Harri Teder Palupera 07.04.1934 73
Viivi Treiel Päidla 04.04.1934 73
Uudo Jaanus Palupera 13.04.1935 72
Salme Mõttus Päidla 14.04.1935 72
Vello Kreutzberg Päidla 05.04.1937 70
Mai Mägi Lutike 25.04.1938 69
Virve Saulep Palupera 01.04.1942 65
Aime Kalberg Päidla 19.04.1945 62
Tiiu Savi Astuvere 23.04.1946 61
Mati Soe Päidla 21.04.1947 60

08.03.2007: 

� Lubada vallavanem Terje Korssil sõlmida 
remonttööde leping AS TREFiga (Palupera 
külas Rõngu-Otepää mnt. remonttööde käigus 
kergliiklustee äärse valgustuse ja 2 bussioote-
paviljoni paigaldus).
� Jätta algatamata Vaino kinnistu nr. 192840, 
katastritunnus 58202:003:0132 (Valgamaal, 
Palupera vallas, Neeruti külas) keskkonna-
mõju strateegiline hindamine.
Algatamata jätmise põhjendus – planeerin-
guga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga 
tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonna-
mõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga 
tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale.
� Jätta algatamata Tükipoe kinnistu nr. 
1244740, katastritunnus 58202:002:0891 
(Valgamaal, Palupera vallas, Nõuni külas) 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Algatamata jätmise põhjendus – planeerin-
guga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga 
tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonna-
mõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga 
tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale.
� Väljastada Petteri kinnistu omanikule Kulvo 
Pendrale ehitusluba taluhoone rekonstruee-
rimiseks.
5.Anda kaks ühekordset toetust kogusummas 
400 krooni; kaks ühekordset toetust ravimite 
ostuks kogusummas 900 krooni ja üks ma-
tusetoetus.

15.03.2007 : 

� Keelata Palupera valla teedel liiklemi-
ne raskeveokitega, mille täismass üle-
tab 5 tonni, v.a. eriotstarbelised veokid. 
Liikluspiirangu lõppemisest teatatakse 
valla veebilehel. Erandjuhtudel täismassi 
ületava veose vedamine tuleb kooskõlasta-
da Palupera Vallavalitsusega.

� Tunnistada kehtetuks Palupera Vallavalit-
suse 08.02.2007.a. korralduse nr. 2-1/22 punkt 
4 sõnastus ja sõnastada see: aluseks võttes MRS 
§ 6 lõike 1 punkt 3 ja eri aegadel erinevatest 
mõõtmisviisidest tingituna, jääb tagastama-
ta 2,49 ha, mille eest määratakse õigustatud 
subjektidele kompensatsioon.
� Anda üks ühekordne toetus summas 200 
krooni; kaks ühekordset toetust ravimite os-
tuks kogusummas 816 krooni ja kaks matuse-
toetust.

Hellenurme paisjärve saneerimis-
tööde teostaja leidmiseks 
kuulutas Palupera Vallavalitsus välja avatud 
pakkumismenetlusega riigihanke (reg.nr. 
035349PK). Pakkumise kutsega on võimalik 
tutvuda Riigihangete registri koduleheküljel.  
Pakkumise kutse dokumente saab Palupera
vallavalitsusest , tasudes 300 krooni ülekan-
dega. PKD järgselt koostatud pakkumine 
esitada hiljemalt 20.04.2007 kell 12.00 Palu-
pera Vallavalitsusse. Töövõtu eeldatav aeg: 
14.05-30.10.2007. 

Lisainfo: 7679 501, 5174 740.

Valgamaa valdade ja linnade 2007. aasta tali-
mängudelt tuli Palupera vald järjekordselt koju II 
grupi (vallad kuni 2000 elanikku) üldkokkuvõtte 
esikohakarika ja diplomiga. 
   Üksikalasid oli 9 ja osalenud omavalitsusi 9. 
Seekord said  üksikalade arvestuses kõige parema 
tulemuse lauatennisistid - hõbedane 2. koht. 
Lauatennist mängisid profid Arnold Bogdanov, 
Andres Tobre ja Ellen Peik. 
   Pronks saavutati males, murdmaasuusatamises ja 
mälumängus. Malenuppe liigutasid Heino Komlev, 
Kaido Pihelgas ja Maili Kukk. Mälumängus näitas 
Palupera valla võistkond oma teadmisi koosseisus 
Andres Tobre, Kalev Lõhmus, Arnold Bogdanov 
ja Priit Loide.
   Kui murdmaasuusatamises saavutati võistkond-
likult III koht, siis Valgamaa meistrivõistluste 
medaleid saadi lausa 6 tükki. Poisid kuni 18.a. 
- 1. Kaur Lõhmus ja 2. Mario Merilo; mehed 19-
39.a. -1. Lembit Uibo ja 3. Kalmer Salundi; mehed 
40.a. - 2. Ilvar Sarapson ja tüdrukud kuni 18.a. - 3. 
Helen Merilo. 
   Nimetame siin ka Ilvar Sarapsoni hiljutise 
parima tulemuse – Tartu Maratoni 63 km 165 koht 
(3:29:53,8)!, mis oli oma vanuseklassi 22.koht.

Kabes  saadi 4. koht ja vallajuhtide võistlusel 
jäädi 6. kohale. Kabet mängisid Priit Loide, Teet 
Raudsepp ja Kristiina Juhe. Vallajuhtide võistlu-
sel osalesid vallavanem Terje Korss ja volikogu 
esindajana Kalev Lõhmus.
   Pallimängud, olgu siis  lauatennis, võrkpall või 
korvpall, tegid küll võistlejatel seljad kõige enam 
märjaks. Pingeline võistluspäev oli nii võrkpallu-
ritele (Liis Lõhmus, Eva Ojakivi, Toomas Raak, 
Rein Uibo, Lembit Lõhmus ja Silver Liivamägi), 
kui ka tänavakorvpalluritel (Willi Pastak, Allan 
Pastak, Riho Kullamäe ja Tambet Leopold). 
Korvpallurid osalesid talimängudel esmakordselt, 
kuid said 6. kohale tulles kogemuse, mis pani mõt-
lema edasistele treeningutele. 
   Meie võrkpallurid, kes seekord pidid  segavõist-
konnana koos mängima, jõudsid tubli tulemuseni 
– 4. koht. 

   Suurt elevust tekitas esmakordselt talimängude 
kavasse kuulunud sumo. Võistkondi osales 5, igas 
1 naine ja 2 meest. Iga võistleja sai korraldajatelt 
sumovöö ja juhised, ning soojendusharjutusi juhen-
das MM-võistluste medaliomanik Mille Sang. 
   Ala pakkus karmi vaatepilti, kaasaelajaidki oli 
siin kõige enam ja võistlejad said omapärase koge-
muse. Ka meie Evelin Elissaar, Kalev Lõhmus ja 
Kalmer Salundi (pildil) said vähemalt ühes raundis 
igaüks oma vastase põrandale. 
   Tähtsaim on aga osavõtt, valla esinduse väljami-
nek ja koostöö, mida soovitakse teha. Õnnitlused 
esikoha puhul! Tänusõnad kõikidele osalejatele, 
kaasaelajatele ja -mõtlejatele!

TERJE KORSS

SÜNNIPÄEVAD aprillis

Säästuoptika kutsub teid SUURELE PRILLIDE 
VÄLJAMÜÜGILE

Igal neljapäeval  OTEPÄÄL, LIPUVÄLJAK 7   
  kell 11.00

Teisipäeval, 10. aprillil SANGASTE SELTSIMAJAS  
   kell 11.00

Teisipäeval, 17. aprillil PUKA RAHVAMAJAS   
   kell 11.00

SILMADE KONTROLL KAASAEGSEL APARATUURIL

PRILLIDE MÄÄRAMINE

PRILLIDE MÜÜK (lai valik soodsate hindadega prilliraame)

HINNAD SOODSAIMAD EESTIS

NB!  Prillitellijatel silmakontroll ja 
 prillide valmistamine tasuta!!

Hoolitse oma silmade eest ja tule kohale !

KUTSE

TE
RJ

E 
KO
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S

Lõppes järjekordne kolmest osavõistlusest koosnev mälumänguturniir Palupera valla karikale. 
Sama võistlusega selgitati ka Valgamaa meistrid.
   Saatus pani Palupera mälumängu korraldajad raske katsumuse ette, kui igavikuteele läks 
turniiri kauaaegne eestvedaja Sulev Pallon. Tema töö jätkajad suutsid aga võistluse lõpule viia 
ja avaldasid pärast turniiri lootust, et kohtutakse järgmiselgi aastal.
   Esikoha pärast konkureerisid kaks Tartu võistkonda. Viimase mängu võitis Liivimaa mälu 
(pildil) ühepunktilise eduga Kvardi ees ning see võit otsustas ka üldesikoha. 
   Liivimaa mälu au kaitsesid Lembit Ainsoo, Uno Ainsoo, Mart Kiisk ja Veiko Tonts. Kvart esi-
nes koosseisus Leino Pahtma, Tõnu Talve, Rein Ets, Tiit Naarits jaVallo Kask.
   Kolmanda koha ja Valgamaa meistritiitel kuulus Otepää valla võistkonnale (Aarne Stein-
bach, Kaido Mägi, Mairold Kõrvel, Kristjan Rõivassepp ja Kadri Steinbach). Maakonna meistri-
võistluste teine koht läks Valga esindusele ning kolmanda koha sai Sangaste (Ivo Pill, Riina Pill, 
Aino Oja ja Tiiu Ivask).

ARVO SAAL

Mälumäng Palupera valla karikatele
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Kuigatsi noored ja külaliikumine

1. klass
Gerli Rosenberg, Raul Semsugov, 
Gerly Toomsalu
2. klass
Karel Sarv ja Karel Tilga – kõik viied, 
Kerli Karask, Janne Koemets, Liisa 
Marie Koort, Kristin Laas, Enrico Lent-
so, Stella Trees, Iris Valgepea.
3. klass
Pille Markov, Jörgen Hunt, Ariane 
Sarv ja Marlene Bandis – kõik viied, 
Anna-Liisa Kärson, Laura Melk, Joel 
Popov, Toni Tamm.
4. klass
Karel Romet Pedajas – kõik viied, Kai-
mor Koslov, Merlicande Lehtsaar, Bir-
git Loos, Mart Neemeste, Kati Taur, 
Agnes Teorein, Kertu Tilga, Kristi  
Mesipuu.
5. klass
Peeter Kangro – kõik viied, Kätlin 
Sprenk, Anni Suun, Kersti Undrits.
6. klass
Kaari Tilga – kõik viied, Helena Hend-
rikson, Triinu Nurmetu, Arette Riis, 
Mihkel Uffert.
7. klass
Taavi Tiidt, Britta Trees, Cärol Tutk.
8. klass
Joel Hainsalu ja Karl Kadaja – kõik 
viied, Steven Kingo, Kati Terandi.
9. klass
Mari Kaldmäe ja Airi Markov – kõik 
viied, Kätri Herm, Ardo Kurg, Teele 
Tiidt, Laura Tiirmaa.
12. klass
Kadri Jürgenson, Kenneth Herm, 
Anne Kull, Piret Kurg, Merike Orlo, 
Evelin Uibo, Ivika Vutt.

Endla Kurik  Pedaste 05.04.1919 88
Õie Malinina  Puka 16.04.1920 87
Sergei Mägi  Puka 25.04.1922 85
Harri Johanson  Ruuna 18.04.1923 84
Valdeku Paapstel  Puka  29.04.1923 84
Rudolf Tuvi  Aakre 19.04.1925 82
Erna Sokk  Soontaga 08.04.1926 81
Asta-Alice Mägi  Pühaste 20.04.1926 81
Osvald Puurits  Pühaste 02.04.1928 79
Aino-Antonina Pehk  Puka 25.04.1928 79
Maria Ojala  Aakre 18.04.1929 78
Marie Tuvi  Pühaste 17.04.1930 77
Ervin Haidla  Kähri 17.04.1930 77
Märt Sarv  Kuigatsi 04.04.1932 75
Endla Karašk  Puka 18.04.1932 75
Oskar Raudmets  Aakre 22.04.1932 75
Aita Luik  Rebaste 03.04.1933 74
Vello Herm  Puka 27.04.1933 74
Alvine Kõks  Aakre 02.04.1934 73
Elviira Tipka  Põru 29.04.1935 72
Malle Markov  Põru 19.04.1936 71
Valentina Oksaar  Puka 20.04.1936 71
Enn Juus  Puka 22.04.1937 70
Maimu Tuvi  Aakre 20.04.1938 69
Lilli Odrak  Kuigatsi 26.04.1938 69
Linda Alvere  Puka  02.04.1939 68
Koit Leppik  Kuigatsi 06.04.1939 68
Milvi Pajumäe  Puka 09.04.1939 68
Õie Kosemets  Puka 30.04.1939 68
Maia Metsandi  Soontaga 18.04.1940 67
Rein Raide Puka 27.04.1940 67
Adolf Põder  Aakre 10.04.1941 66
Ilme Tiirmaa  Meegaste 17.04.1941 66
Enn Sarapuu  Vaardi 19.04.1941 66
Heldur Viinalass  Puka 29.04.1941 66
Eevi Sisas  Ruuna 05.04.1942 65
Karmen Johanson  Kuigatsi 22.04.1943 64
Maria Eranurm  Komsi 15.04.1945 62
Uno Raudsepp  Kibena 23.04.1945 62
Vaida Otsa  Puka 30.04.1945 62
Hiie Raamets  Kibena 06.04.1946 61
Olivia Irv  Kolli 02.04.1947 60
Avo Kõiv  Puka 09.04.1947 60
Hilme Mekk  Kuigatsi 11.04.1947 60
Eha Kallis  Komsi 13.04.1947 60
Albert Hermann  Puka 18.04.1947 60

Puka vald Võrtsjärve 
XXV talimängudel

SÜNNIPÄEVAD aprillis

Maakondlikul olümpiaadil vene keelt 
võõrkeelena õppivatele 7. ja 8. klassi-
de õpilastele toimus 7. märtsil. 
   8. klassi spilastest, kelle kodune 
keel on eesti keel 2. koha Joel Hain-
salu Puka keskkoolist. Tema õpetaja 
on Karin-Kaja Liigand. 

OT

Vene keele olümpiaad

Puka keskkooli õpilased, 
kes õppisid III õppevee-
randil hästi ja väga hästi:

Käivitunud on Eesti Külaliikumise 
Kodukant projekt „Ettevõtlikud 
noored külades“, kuhu on kokku 
kogunenud maanoored, kes taha-
vad oma kodukohas midagi korda 
saata.
   Sageli puuduvad külades ela-
vatel noortel võimalused vaba 
aja veetmiseks. Et selline prob-
leem kaoks päevakorrast, tuleks 
kaasata noori külaliikumisse. 
Kes suudaks seda paremini, kui 
noored ise? Ka maal on võimalik 
elada täisväärtusklikku elu. Tuleb 
ainult ise olla aktiivne, osaleda 
oma kodukoha arendamisel ning 

rääkida kaasa erinevatel teema-
del ja kasvada uuteks liidriteks, 
sest neid läheb alati vaja.
   Kuigatsis on tegevusega väi-
kest-viisi juba alustatud. 24. 
veebruaril kogunesid Kuigatsi 
külamajja väikesed meisterda-
jad, kes koos oma suuremate 
sõpradega valmistasid rakette 
ja kukleid. Pärast rasket tööd 
lubasime endile tassikese teed 
ja vastlakukleid. Lõbusam osa 
aga ootas veel ees. Vastlaliug on 
Kuigatsis saanud traditsiooniks, 
ei saanud ka sellel aastal seda 
vahele jätta.

   31. märtsil kell 12 ootame jäl-
legi kõiki huvilisi Kuigatsisse. 
Seekord on plaanis teha erine-
vaid asju näitusele, mis avatakse 
30. aprillil juba armsaks saanud 
Kuigatsi külamajas. Oodatud on 
kõik lapsed ja ka suuremad, kes 
enam ennast lapseks ei peagi. 
Tegevust jätkub kõigile.
   Projekti lõpuks on peaks igal 
osalejal valmima oma projekt, 
mida ellu viia. Mida rohkem on 
mõtteid ja arvamusi, seda parem 
lõpptulemus.
   Mõnusat kevadet!

KAIJA KÕIV 

Tänan kõiki valijaid, 
kes Riigikogu valimistel toeta-
sid oma häälega reformiera-
konda ja personaalselt mind. 

   Võimul olles üritame oma luba-

dused realiseerida ja õigustada teie 

usaldust.
Heikki Kadaja

Kabes võitsid esikoha Elle Luik, Enno 
Allev ja Karl Juus. Males said kolman-
da koha Pille Jants, Harri Roosvald 
ja Uno Rääk. Mälumängus olid Eerik 
Müts, Agur Ostrak, Velvo Mõttus, 
Ants Kallis ja Kenneth Herm neljan-
dad.
   Suurepäraselt esindasid valda ko-
roonamängijad Kristi Nagla, Lembit 
Valdner ja Tambet Kivi, autodega jää-
rajal sõitjad Alar Lamp, Kunnar Vahi 
ja Heikki Kadaja ning naisvõrkpallurid. 
   Suusatamises saadi üldkokkuvõttes 
3. koht, oma vanusegrupis saavutasid 
Ene Aigro 1., Lembit Villem 3., Mari 
Piir 2., Piret Müür 4. ja Madis Milvek 
8. koha.

Tänavu asutas Haridus- ja Teadusministeerium 
auhinna Aasta keeletegu. Keeleteo auhinna suurus 
on 25 000 krooni, lisaks raamatupoe kinkekaart 
väärtusega 10 000 krooni. Sellega tunnustatakse 
aasta jooksul eesti keelele suurimat avalikku tähe-
lepanu ja toetust toonud tegu ja selle tegijat.
   Auhinna pälvis õpilaste üleskutse ”Kroon eesti 
keelele!”, mille eelmise aasta septembris esitasid 19 
kooli 6827 õpilast ajalehes Õpetajate Leht. 
   Kooliõpilased kutsusid üles annetama Wiedemanni 
fondi üks kroon eesti keele õppe ja rahvusliku kas-
vatuse toetuseks. Algatajad kogusid ligi 13 000 
krooni. 

   Puka keskkoolis reageeris üleskutsele õpetaja 
Anne Karjus, kelle eestvedamisel kogus meie väike 
koolipere üle 300 krooni. 
   Auhinna kätteandmine toimus 14. märtsil 
Tallinnas Eesti Draamateatris. Üritus algas kon-
verentsiga ja lõppes haridusminister Mailis Repsi 
vastuvõtuga. Vahele mahtus Merle Karusoo etendus 
„Küpsuskirjand 2005”, milles kasutati 2005. aasta 
emakeele riigieksamite katkendeid. 
   Puka keskkoolist käisid auhinna kättesaamise 
tseremoonial õpilased Liisi Possul ja Teele Tiidt 
ning koolidirektor Velvo Mõttus. 

      9. klassi õpilane TEELE TIIDT

Suusatamises võitsid oma vanusegrupis Ene Aigro 
ja Aili Popp esikoha. Kabes olid parimad Elle Luik, 
Enno Allev ja Karl Juus (pildil). Mälumängus 
võitsid Eerik Müts, Agur Ostrak, Velvo Mõttus ja 
Kenneth Herm teise koha.
   Tänavakorvpallurid Ingemar Liigand, Kenneth 
Herm, Miko Sarapuu ja Riivo Tutk said 4. ning 
maletajad Pille Jants, Ülo Ingermann ja Uno Rääk 
6. koha.

Auhinna „Keeletegu 2006” pälvis õpilaste 
üleskutse „Kroon eesti keelele!”

Puka vallavalitsus tänab ja tunnustab kõiki 
inimesi, kes andsid oma panuse Valgamaa ja 
Võrtsjärve mängude kordaminekuks. Aitäh 
tublidele ja aktiivsetele osalejatele, teie jaoks 
just selliseid üritusi korraldatakse. 
   Käesoleval aastal on meile suureks väljakut-
seks Puka vallas toimuvate Võrtsjärve suve-
mängude korraldamine. Head kaasalöömist ka 
edaspidiseks!

Marten Neemeste   4. märts 
Annabel Lüüs   5. märts 

SÜNNID

Puka vald oli Valgamaa talimängudel kolmas

VVV SA KUTSUB OSALEMA
FOTOKONKURSIL 

„MÄRKA MIND!“
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus kut-

sub kõiki huvilisi osalema fotokonkursil „Märka 
mind!“

Osaleda saab kolmes vanuseklassis:
•Kuni 11 aastased
•12-16 aastased
•17 aastased ja vanemad

Konkursi eesmärk on märgata ja jäädvustada 
looduses kõige väiksemaid elus või eluta loo-

duse elemente. Olgu need siis putukad, linnud, 
loomad, taimed, seened, marjad, lehed või mi-
dagi täiesti eriskummalist. Oluline on, et see, 

mida pildistad, vajab eraldi märkamist.
Konkursi peaauhind on fotokaupluse kinke-

kaart 5000.- krooni väärtuses.
Igas vanuseklassis antakse välja lisaks 3 au-

hinda ja rohkesti eriauhindu. Lisaks eraldi au-
hinnad Elva puhkepiirkonnas tehtud fotodele.  
Auhinnad võitjatele antakse kätte konkursi lõ-
puüritusel 26. oktoobril 2007 Waide motellis.

Þürii töös osalevad loodusfotograafid Arne 
Ader ja Urmas Tartes.

Fotokonkursi läbiviimist rahastavad VVV SA 
ja  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Fotokonkursi tingimused 
leiad meie kodulehelt www.

vvvs.ee
Info telefonil 50 88 359  või 

sihtasutus@vvvs.ee
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AS BACULA 

pakub tööd

müügitöötajale,

kelle ülesandeks on suht-
lemine klientidega ja doku-
mentide vormistamine.

Pakume:

-  võimalust mõjutada 
 töötasu
-  aktiivset meeskonna-

tööd
-  koolitust

Aakre, Puka vald, 
Valgamaa
Lisainfo: 5174 059

Valga Puu OÜ müüb 
3 meetriseid küttepuid koos kohaletoomisega

Lepp –  180 kr. / rm. + käibemaks
Haab – 180 kr. / rm. + käibemaks

Info E-R kell 9:00 – 16:30
Tel. 7670 370

Melania Raag  Sangaste  18.04.1911  96  
Erich Paabusk  Mäeküla   10.04.1914  93 
Leida Kängsepp  Mäeküla   24.04.1921  86 
Hilda-Marie Mändalu  Pringi  14.04.1922  85 
Loreida Tiiman  Sarapuu  20.04.1923  84 
Meinhard Terve  Sangaste  16.04.1924  83 
Virve Känd  Mäeküla   25.04.1925  82 
Anatoli Oha  Keeni  14.04.1926  81 
Nikolai Kõivik  Keeni  10.04.1928  79 
Ella Dubrovina  Kurevere  04.04.1929  78 
Henno Teugjas  Lauküla  14.04.1931   76 
Jaan Pool  Keeni  07.04.1932  75 
Georgi Saar  Keeni   08.04.1933  74 
Nikolai Toomemägi  Kurevere  29.04.1933  74 
Tiiu Palloson  Sangaste  30.04.1934  73 
Valmar Varjun  Keeni  03.04.1939  68 
Jaan Viks  Ädu küla  05.04.1939  68 
Liide Toomemägi  Kurevere  07.04.1939  68 
Mati Susi  Sangaste  10.04.1939  68 
Heino Ansi  Sangaste  23.04.1939  68 
Oskar Kukrus  Pringi  28.04.1940  67 
Eha Kompus  Lauküla  08.04.1942  65 
Malle Lentso  Lauküla  23.04.1942  65 
Heini Anderson  Lossiküla  12.04.1943  64 
Olav Rauba  Keeni  20.04.1943  64 
Maie Kööp  Restu  20.04.1944  63 
Tiina Pärn  Mäeküla  12.04.1946  61

SÜNNIPÄEVAD aprillis

Sel aastal tähistasime vastlapäeva teisiti, eesmärgiga taas-
tada vana head kohvik-klubi õhtute traditsiooni. Kõigile 
see ehk ei meeldi, kuid need inimesed, kes tulid külmal 
23. veebruari õhtul seltsimajja, jäid loodetavasti toreda ja 
meeleoluka õhtuga rahule. 
   Kuigi üritus toimus siseruumides, ei jäänud liug laskma-
ta. Pikima liu ja vigursuusatamise võistlus toimus rulapar-
gis. Võisteldi nii innukalt, et suusaninad olid õige varsti 
pooleks sõidetud. Seitse paari võistles veel vastlateema-
lises viktoriinis ja selgitati kiireim kommisööja. Pingutada 
tasus, sest nelja ala üldvõitja sai auhinnaks Valga Sport-
landi 1000 krooni suuruse kinkekaardi. Kauplus Sportland 
toetas auhindadega alavõistluste kõiki võitjaid.
   Võistluste vaheaegadel rääkisid meeleolukaid lugusid 
Viljandi draamateater Ugala suurepärased näitlejad Luule 
Komissarov ja Arvo Raimo. Ansambel Time Out esimeste 
akordide ajal täitus tantsupõrand tantsijatega.
   Tänan siiralt kõiki neid, kes aitasid kaasa vastlapäeva 
järelpeo õnnestumisele – nii abilisi kui teid, hea Sangaste 
valla rahvas. Peatse kohtumiseni järgmistel kohvik-klubi 
õhtutel.

MERLE TOMBAK

Luule Komissarov naerutas 
Sangaste rahvast

Kas naised vajavad omaette päeva? Kui 
palju arutelusid üle riigi sellel teemal on 
olnud! Meie, eakad, oleme selle päevaga 
harjunud ja leiame, et naised on ju igati 
vajalikud ja üks tähelepanupööramise 
päev kõigile naistele on igati meeldiv. 
   Ega mehedki vastu pole – lilli kin-
gitakse ju meelsasti. Nii siis ka sel aas-
tal otsustasime naistepäeva tähistada 
rõõmsalt ja lustiliselt. Vaatamata hai-
guste perioodile, kogunes seltsimajja 
üle 40 inimese valla igast nurgast. Peole 
hooandjateks palusime Tõrvast „Tõrva 
Tilde“ (Asta Mäeorg) ja akordionimän-
gija Arvu Meltsase.
   Kõigepealt tervitas meid abivalla-
vanem Tõnu Saarman. Pensionäride 
Ühenduse poolt kinkisime igale naisele 
šokolaadikese. Tiiu Ivask luges tõsielu-
lisi, natuke kurvavõitu naistepäeva tähis-
tamisi. Aga kui Arvu akordionihääled 
kajama pani, kõlas kohe ühislaul!
   Ei olnudki nii, et algul ei saa vedama, 
pärast ei saa pidama – pillimees vedas 
kohe kõik kaasa. Siis sai sõna Tõrva 
Tilde – oi seda nalja ja naeru. Mida lugu 
edasi, seda põnevamaks läks, sest Tõrva 
Tildel oli palju rääkida oma sõbranna 
„Taali“ juhtumustest. Kindlalt saime 
aru, et kergem on euroliidus hakkama 
saada, kui kasutad kolme sõna „vau“, 
„tsau“ ja okei.   
   Aeg möödus nalja ja lauluga kiiresti, 
pidasime väikese lõunapausi.
   Rootsi laud oli jälle rikkalik, sest 
eakad perenaised on vaimukad ja osa-

vad – puudu ei olnud soolastest suu-
pistetest ja magusast. Lõuna peetud, 
hakkasime lustakaid mänge mängima. 
Sest „pärast märtsivalimist tahab maa 
harimist ja kartul maha panemist. Nii 
me panime ja võtsime kartulit, korjasime 
puuvilju, jne., ikka tants, laul ja mäng 
vaheldumisi. Ei olnud märgata kedagi, 
kes poleks suutnud kaasa teha. Mida 
tund edasi, seda lõbusam!
   Ent iga hea asi saab kunagi otsa. Kuna 
bussid olid kõik ära läinud, viisid peolisi 
koju vallavanem ja abivallavanem. Palju 
tänu neile abi eest! 
Koju minnes oli kõigil tuju hea, kondid 
soojaks mängitud ja tantsitud. Soojad 
tänusõnad „Tõrva Tildele“ ja Arvu 
Meltsasele. Loodame, et kohtume 
veelgi, sest hea tuju on hea tervise 
alus. Siinkohal on hea jätkata tervise 
teemal. 
   3. aprillil kell 12toimub seltsimajas 
traditsiooniline tervisepäev Eesti Punase 
Risti Seltsi Valgamaa osakonna töötaja-
tega. Ka sellel üritusel olge valmis lii-
kuma, võimlema, et kõik meelde jääks, 
tuleb ise proovida ja läbi teha. Kindlasti 
saab kuulda palju õpetlikku oma tervise 
hoidmisest ja säästmisest. 
   Rõõmsat meelt ja head vastupidamist 
muutlikele kevadistele ilmadele, kallid 
eakad!.
   Kohtumiseni juba kevadel – tervise-
päeval!

LEA KORBUN
SVPÜ „Härmalõng“ esinaine

Lustiline naistepäev

� Väljastati ehitusluba Sangaste vallavalitsusele Sangaste alevi-
kus Kooli tänav 3 asuva laste mänguväljaku rekonstrueerimiseks 
ning Keeni külas ja Sangaste alevikus laste mänguväljakute raja-
miseks.
� Anti nõusolek Sarapuu külas asuva Uusniidu maaüksuse 
48,30 ha suuruse maa erastamiseks Angeelika Arakule, Vaalu kü-
las asuva Suitsu maaüksuse 20,99 ha suuruse maa erastamiseks 
Heini Silmanile, Risttee külas asuva Pihlaka maaüksuse 2162 m2 
suuruse maa erastamiseks Margus Voorole ja Tiidu külas asuva 
Saekaatri maaüksuse 3715 m2 suuruse maa erastamiseks Venda 
Vihmannile.
� Määrati korteriomandi seadmiseks Keeni külas asuva Keeni 4 
ehitise aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1074 
m2.
� Tagastati Lembit Viktorile Restu külas asuv 11,12 ha suurune 
Sõõra maaüksus.

Keeni Põhikoolis õppisid ainult viitele: 
Lenna Hainsoo – 7. kl; Gerle Trifanov, Iti Uusküla 
– 6. kl; Siiri Linde, Marge Roosild – 4. kl; Cätlyn 
Ereline, Henri Korbun, Lella Pruuli – 3. kl; Eleen 
Jääger, Karli Roio – 2. kl, Kadi Rosenberg, Timea-
Helen Teder, Kajar Unt – 1. kl
   Neljadele-viitele õppisid: Jane Gross, Silver 
Laadi, Kairit Linnaste – 9. kl; Margit Juhkov, Edik 
Must, Mariana Raudsepp, Jaanika Rose, Hans 
Zimbrot – 8. kl; Ly Albrecht, Sandra Einling, Mar-
gus Kirsimäe, Hanna Maria Korbun, Karin Korka, 
Marily Milter, Caspar Ojamägi, Anu Rebane – 7. 
kl; Teele Jakobson, Martin Raudsepp – 6. kl; Ras-
mus Kirsimäe, Kerli Kõrkjas, Brandon Luik, Arti 
Suviste, Inge Uibopuu, Liisa Villemson – 5. kl; 
Mardo Kööp, Ivar Levin, Silver Liivamägi, Egle 
Praosk, Kheit Trifanov – 4. kl; Silver Linde, Kärt 
Valge – 3. kl; Alari Albrecht, Angela Käärik, Nele 
Linde, Anti Lohuväli, Kristi Roosild, Mehis Uibo-
puu – 2. kl; Jaagup Hinn, Laura Jepišova, Keren 
Juhkov, Karmel Kala, Hannes Kompus, Merve 
Linnaste – 1. kl. 
   Seega õppeedukuse kvaliteet 38,4%.

Õppealajuhataja SAIMA TELL

Kolmas veerand on koolis alati raske olnud, seda 
nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks. Ilmad on kül-
mad ja löövad segi nii mõnegi plaani, ka on palju 
haigusi liikvel. Aga see ei sega midagi tegemast, 
kui aga teha tahetakse. Ka Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud aktuse viisime edukalt läbi 
väikesele viivitusele vaatamata. 
   Eelnevalt oli ÕOV polt klassidele antud üle-
sanne valmistada aula kaunistamiseks Eesti 
sümboolikaga dekoratsioone. Aula sai suure-
jooneliselt kaunistatud ning aktus kenasti läbi 
viidud. Pärast võisime ÕOV koosolekul tõdeda, 
et koos tehes on tulemus parem ja see on eriliselt 
ilus.
   Vastlapäeval võistlesime kõik koos kooliõuel. 
Õpetajate poolt oli välja mõeldud hulk erinevaid 
lõbusaid võistlusi, pärast mida sai pargis veel 
vastlaliugu lasta. Samuti ei puudunud toidulaualt 
hernesupp ning eriti kosutavalt  mõjusid peale 
õues viibimist kuum tee ja vastlakuklid.
   Märtsi algul käis meil külas Valga stuudio 
„Naeratus“ etendusega „Peeglimeister“. Etendus 
oli tore, Keeni lapsed võtsid selle suure huviga 
vastu ning olid väga rahul nii noorte näitlejate 

mängu, kostüümide kui ka etenduse dekoratsi-
oonidega. Kiidusõnu jätkus õpilaste ja õpetajate 
poolt nii juhendaja Liy Terasele kui noortele 
näitlejatele. Käivad ju meil tihti näitlejad suurtest 
linnadest näitemängu tegemas, aga nii võimsat 
lavakujundust või kostüüme ei too küll keegi 
kaasa. Aitäh neile!
   8. märts oli meie koolis tänavu eriline. ÕOV 
tegi kooliperele üleskutse riietuda sel päeval 
kõikidel tüdrukutel ja naistel pidulikult  seeli-
kutesse-kleitidesse ning poistel-meestel ülikon-
dadesse ning ka vastavalt käituma. Üleskutse 
järgijaid oli enamus kooliperest. Sel päeval valit-
ses koolimajas rahulik-pidulik meeleolu ja see 
oli paljuski tingitud juba riietusest. Ei hakanud 
ülikonna või kõpskingade ja seelikuga keegi 
kulli mängima või rabelema. Suur oli naissoost 
koolitegelaste üllatus, kui 9. klassi noormehed 
kinkisid kõikide kooli poiste poolt igale naisi-
sikule lilleõie. 
   Teatrikuud oleme koolis traditsiooniliselt 
tähistanud juba aastaid ise teatrit tehes; nii ka 
tänavu. Kõikidele klassidele oli antud eelnevalt 
ülesanne etendada pantomiim. Valik oli tõesti 

AMETLIK INFO

raske, sest on ju kõik harjunud ennast väljen-
dama sõnade abil. Aga tuleb tunnistada, et õpi-
laste-õpetajate andekusel pole  piire. Etendusi oli 
alates lastelauludest ning muinasjuttudest kuni 
pildikesteni tänapäeva koolielust. Etendused 
olid praktiliselt helitud ja mis täiesti uskumatu, 
kõigile pealtvaatajatele arusaadavad. Ka pealt-
vaatajad suutsid täiesti hääletult kõik etendused 
ära vaadata, ainult üksikuid naerupahvakuid oli 
kuulda. Isegi kõige suuremad rüblikud vaatasid 
hiirvaikselt. Kõik õpilased ning nende klassiju-
hatajad olid ääretult tublid; kogu kooli sai tunda 
rõõmu isetegemisest ning koosolemisest.
   Kooli ÕOV-l olid käed-jalad tööd täis. Oma 
koosolekutel tuli mitmeid tähtsaid otsuseid 
vastu võtta ning teha ettepanekuid õppenõuko-
gule õpilaste käitumisreeglite suhtes. Samuti 
koostasime ka küsimustiku õpilastele, et läbi 
viia uurimus, kuidas ollakse koolis õpilaste 
seas rahul huvitegevuse ning -ringide tööga. Ja 
kõigele sellele lisaks tuleb ju koolis tegeleda ka 
oma põhitööga- õppimisega: oleme kevadise 
koolivaheaja auga välja teeninud. 

Keeni kooli ÕOV pressiesindus

� Määrati Sangaste alevikus Kooli tänav 3 asuvate ehitiste teenin-
damiseks vajaliku maa suuruseks 19 564 m2.
� Nõustuti Pringi külas asuva Tammemäe katastriüksuse jagamisega 
kaheks katastriüksuseks nimedega Ohvrimäe ja Tammemäe.
� Kinnitati Keeni Põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks 
maksumuseks ühe õpilase kohta 1 016 krooni kuus.
� Kinnitati Sangaste Lasteaia lasteaiakoha tegevuskulu arvestusli-
kuks maksumuseks ühe lapse kohta 3 008 krooni kuus.
� Kinnitati Sangaste Pansionaadi hoolealuse hooldamiskulu arves-
tuslikuks maksumuseks ühe hoolealuse kohta 5 000 krooni kuus.
� Kehtestati vallaametnike kasutuses olevate mobiiltelefonide ka-
sutamise kulunormid.
� Volitati vallasekretäri Janno Seppa esindama valda kohtus Marta 
Kivipõllu hagis Eesti Vabariigi vastu omandiõiguse tunnustamise 
nõudes.
� Määrati maakorraldaja Kati Kala vastutavaks isikuks maa- ja 
omandireformiga seotud ülesannete täitmisel.

� Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus kahekümne neljale 
isikule kogusummas 30 925 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ka-
hele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 
kogusummas 400 krooni.
� Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 
sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogusummas 10 
358.50 krooni.
� Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
� Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele 
isikule.
� Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava toetuse maks-
mine.
� Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude 
katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 1 000 krooni.
� Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 
3 872 krooni.

Sangaste vallavalitsuses:

Keeni kooli tegemistest veebruaris-märtsis 

Carola Salumäe   21. veebruar  

SÜNNID

Lõppes kolmas õppeveerand
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Splitter OÜ teeb elektri- ja san-
tehnika töid, tel.5290 816, e-
post: tonu@splitter.ee, www.
splitter.ee.

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

Ostan maad looduslikult kaunis 
kohas. 5660 3678 Koit.

Müüa heas sõidukorras 1996. a. 
Honda Civic, 3 uksega, punane, 
spidomeetri näit 144 000. Hind 
40 000. Tel. 5053 825.

Müüa lõhutud küttepuid. Koha-
letoomisega. Tel. 5135 495

Ostan elamukrundi, korteri 
Otepääl. 5819 2760

Ostan maad, maja Otepääl. 
5819 2760

Rendin Otepääl korteri, maja, 
majaosa. 5819 2760

Ostan elamukrundi Otepää lin-
nas või lähiümbruses.
Tel. 5048 738

Müüa puitbriketti. Telef. 5342 
9630.

Ostan tootmiseks sobiva pinna 
5660 3678 Koit.

Nuustaku Arendus OÜ teeb 
muruniitmisteenust era- ja äri-
kliendile. Sõlmime ka pikaajalisi 
lepinguid. Info tel: 5344 7003

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
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Avaldame kaastunnet Reinule, 
Indrekule, Raivo ja 

Kaido peredele abikaasa, ema, 
vanaema ja ämma
LAINE OTT`i

surma puhul.
Vilma, Eha, Tarmo ja 

Karl perega.

On vaikus ja rahu Sinuga
mälestus jääb meiega 

IVAN BOGDANOV
13.04 .1927-24.02.2007

Avaldan kaastunnet Hildale.
Õde Veera

Teed võivad lahku minna,
kuid mälestus jääb sinna,’

kus koos kord olite…
Südamlik kaastunne Külliki Reim 

perele armsa 

AIVAR TÕNISSOO
kaotuse puhul.

Marje, Evi, Kaja, Elgi, Ene, Maire 
ja Tamara.

Kuigi väsis astuja jalg,
ei lõpe veel rajad.

Need kulgema jäävad, 
sest armastus mäelstust hoiab.

Mälestan oma kallist abikaasat 

AIVAR TÕNISSOOD
31.08.1958 – 11.03.2007

Leinab lesk.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Reinule ja lastele kalli abikaasa 

ja ema 

LAINE OTT´i
surma puhul.

Edda ja Jaan

Südamlik kaastunne 
Urmas Tikkerile

VENNA
kaotuse puhul.

AS Bach

Ei astu jalg sul enam armsaid radu, 
ei ava käsi koduväravat.

MATI VAHER
Südamlik kaastunne Ennule ja 

Vellole peredega kalli venna ja 
onu kaotuse puhul.

Tädi Vilma, Thea, Evi, Margo 
perega.

Südamlik kaastunne Reinule, 
Raivole, Kaidole ja Indrekule kalli 

abikaasa ja ema

LAINE OTI
kaotuse puhul.

Mälestab Mati Jürissaar perega.

LAINE OTT
13.08.1951 - 15.03.2007

Südamlik kaastunne Reinule, 
Indrekule, Raivole, Kaidole pe-
redega kalli abikaasa, ema ja 

vanaema

LAINE OTI
surma puhul.
Veiko perega

Mälestame kauaaegset naabrit 
ja avaldame südamlikku kaastun-
net Reinule, Raivole, Kaidole ja 

Indrekule 

LAINE OTI
surma puhul.

Kannistiku 5 majanaabrid

Südamlik kaastunne Leili Mitt´ile 
perega ema

HILDA REITSNIKU 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Piima-
ühistust.

OÜ LemmikMees 

valmistab ja müüb 
�täispuit treppe ja uksi
�kümblustünne ja 
�leiliruume. 

Tel. 5295 948,
 lemmik.mees@mail.ee, 
www.lemmikmees.ee

* Kevadine   
hoolduslõikus

* Istikute 
 ettetellimine

tel. 7667 424, 5286 605

www.rebasetalu.net 
Ahti Tiirmaa

Rebase talu Arulas pakub:

TE Kariner 
KORRALDAB 
Otepää Kultuuri-

keskuses,  Virulombi 2

30. märtsil  kl 14.00 
ühepäevase

TOIDUHÜGIEENI-
koolituse

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

KALJU KOIK
27.02.1943 - 04.03.2007

Ants Mangluse 
erabüroo

koostab detailplaneeringuid,
osutab õigusabi 

planeerimise-, ehitamise- ja 
muudes

õiguslikes küsimustes.

Telefon: 5843 4843
Asukoht: Lipuväljak 13 (Otepää 
raekoda) III korrus ruum nr 321.

E  kell 10.00-16.00.

Leiame koos 
parima lahenduse Sinu 

õiguste kaitsel.

Otepää AMSi liikmetele
Aasta üldkoosolek (ja valimised) toimub laupäeval, 31. märtsil 
algusega kell 11 Otepää aiandusmajas, J.Hurda 5.
   Päevakorras aruanded, valimised, 2007. a. tööplaanid. Osalejate 
registreerimine, liikmemaksude vastuvõtmine ja suvisteks ekskursiooonideks 
kirjapanek algab kell 10.   Palun kaasa võtta AMSi liikmeraamat.    Juhatus

MELLEX-AUTO tehnikakauplus Otepääl 

pakub tööd autokaupade  MÜÜGIMEHELE.
EELDAME:   tehnilist taipu,head suhtlemisoskust,täpsust,
  ausust ja korrektsust.
KASUKS TULEB: eelnev töökogemus kaubanduse või autonduse  
   alal, keelteoskus, arvuti kasutamise oskus.
PAKUME:  huvitavat ja mitmekesist tööd, mugavaid töötingimusi, moti-
veerivat töötasu, täiendkoolitusi, lisasoodustusi.

   Võimalik ka väljaõpe kohapeal.

Kontakt:  Otepää, Lipuväljak 28a   Tel.5036 929    e-mail:mell33@hot.ee

ARVO-MADIS NIINEPUU
08.09.1948 - 11.03.2007

Teed võivad lahku minna,
kuid mälestus jääb sinna,’

kus koos kord olite…
Südamlik kaastunne Külliki 

Reim perele armsa 

AIVAR TÕNISSOO
kaotuse puhul.

Marje, Evi, Kaja, Elgi, Ene, 
Maire ja Tamara.

Kaotus on valus,
mälestus jääb

Avaldame kaastunnet Reinule ja 
Raivole, Kaidole peredega ja Idre-

kule kalli abikaasa ema ämma
LAINE OTT´I 

kaotuse puhul.
Vilve, Kalju, Helju, Veera , 

Ave-Ly, Margus.

Üle me õuede, läbi me südamete 
läheb elu, alles jääb vaid mälestus.

MATI VAHER
03.10.1948 – 05.03.2007

Mälestab vend Vello perega.

Vaikselt lahkusid isake hea,
 muredest, valudest enam ei tea …

Avaldame kaastunnet Ilme Aig-
role ja Aime Eit´ile kalli 

ISA
Surma puhul.

Eve U, Eve R, Merike, Jaanika, 
Maarek, Maie, Hendrik, Tarvi, 
Urmas, Helgi-Maie, Viive, Kalle

OÜ Fallemark teostab 

ehitustöid, remondi-
töid, tänavakivide ja 

ventilatsiooni 
paigaldust.

fallemark@hot.ee, 
5667 3368 Erki

 VÕTAB TÖÖLE 
töökoormuse suurenemise 
tõttu: -ettekandja

-koka
-kokaabi
-toateenija

Infot töö kohta saab
mirell@marguse.ee või 

tel. 5561 3469.

RATASTRAKTORI JA LIIKURMASINATE
TEHNOÜLEVAATUSE GRAAFIK 2007.a.

Ülevaatust teostab ORT TEHNOÜLEVAATUSE PUNKT

7.aprill  
 RESTU  kell 09.30 
 KEENI  kell 10.00 
 MÄGISTE  kell 10.45 
 KOMSI  kell 12.00 
 PALUPERA TK  kell 13.00
 HELLENURME  kell 14.00

8.aprill  
 PUKAMÕISA  kell 10.00
 AAKRE  kell 11.30

15.aprill  
 VOKI kell 09.00 
 NÕUNI  kell 10.30

Ülevaatuse maksed tasutakse kohapeal, kaasa 
kehtiv liikluskindlustuspoliis.

Info tel. 7663 751 või 5348 4378

Õhtu algus 20.00

Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

„NUUSTAKU” 
Pubi

kl. 11.00  – 24.00-ni.

APRILLI  mängukava:

R     6.aprill – ans. Variant- E
L    7.aprill – ans. Reliikvia
R  13.aprill – Raen Väikene
L  14.aprill – ans. Gigolo
R  20.aprill – ans. Testament
L  21.aprill – ans. Guitz & Erka
R  27.aprill – ans. Tuulest Viidud
L  28.aprill – ans. Nööp

Mälumäng Otepääl
Laupäeval, 24. märtsil algusega kell 12 toimub Otepää 

Kultuurikeskuses Eesti paarismälumängu meistrivõistluste 
VI etapp.

Selgitatakse ka Valgamaa parimad paarid.
Osalevad Eesti parimad, miljonimängust kõigile tuntud 

kilvarid Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla.

Mängu juhib Aarne Steinbach, 
abilistena Kadri Steinbach ja Kaido Mägi.

Kandidaadilt eeldame: 
-  head suhtlemisoskust
-  inglise keele oskust vähemalt algtasemel
-  aktiivsust
-  iseseisvust
-  planeerimisoskust
-  arvuti kasutamise oskust
-  tehnilist taipu

Pakume huvitavat ja uudset eneseteostamise 
ning teenimise võimalust.

CV palume saata hiljemalt 13.04.2007.
E-post: kristi.valjaots@uusmaa.ee, tel: 5328 5711

Augustis 2007. a valmiv GMP Clubhotel otsib

MAJAHALDURIT/TEGEVJUHTI
(töö ei ole hotelli juhtimine )

www.uusmaa.ee



23. märts  20078  R E K L A A M


