
Sangaste lossis ja lossiõues 
peeti vallarahva lõikuspüha
Korraldajad külma sügis-
ilma vastu ei saanud ja 
pidid leppida sellega, et 
Sangaste lossi kogunes 
oodatust vähem rahvast.
    Tulijaile pakuti aga mit-
mesugust tegevust.
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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

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism korraldab 
tänavu konkursi Ehe Lõuna-Eesti. Valga-
maa esitas oma kandidaatideks Otepää 
seikluspargi, Otepää golfiklubi, suvel Ote-
pääl toimunud tervisespordi olümpiaadi 
korraldaja ESS Kalevi ja suvebiatloni MM-
võistluste läbiviija Eesti Laskesuusatamise 
Föderatsiooni.
   Turismitoetajatena esitati konkursile 
Palupera vallavalitsus ja Valga linnavalit-
sus.
  Konkursi võitjad valib SA Lõuna-Eesti 
Turism nõukogu kuue maakonna (Jõge-
va-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võ-
rumaa) nominentide hulgast novembris.

Peo avas torupillisignatuuriga 
Erma Kallasse, õnnistussõ-
nad lausus Sangaste Püha 

Andrease koguduse õpetaja Ivo 
Pill. Kohaletulnuid tervitas val-
lavanem Kaido Tamberg ja Eesti 
esimene Rukkikuningas Hans 
Kruusamägi.
   Sangaste koguduse koor Eve 
Tamme juhendamisel esitas ”Palve”. 
Rukkikuningas ja Rukkikrahv ase-
tasid koos krahv Bergi monumendi 
juurde temaatilise tänukorvi. 
   Lõikuspidu juhtisid Võru teat-
riateljee näitlejad: krahv Bergina 
Tarmo Tagamets, Kratt oli Mart 
Usin ja talupoeg Agu Trolla.
   Lossis sai vaadata näitusi ja osa-
leda õpitubades. Seal prooviti õlge-
dest meisterdamist, soolataignast 
vormide värvimist, kratimaski val-
mistamist, ühise seinapildi loomist 
ja kooti kangastelgedel Sangaste 
vaipa.
   Kontsertil esinesid naisrühm 
Tanuke, kantritantsijad Kuigatsist, 
Tõlliste-Puka-Sangaste ühend-
koor, Ilmar Tiideberg, naaber-
vallast Urvastest Tammepiigad ja 

segarahvatantsurühm. Külas oli 
ka lastefolkloorirühm, kus mängi-
vad Antsla ja Võru lapsed, stuudio 
Hikaro tantsijad.
   Rahvale meeldis enim jalutuskäik 
lossipargis ja lossis, kus kohtuti ise-
gi krahv Bergiga.
   Eriliselt kuum kaup talutoodete 
laadal oli kodune suitsusink (meis-
ter Aivar Oja) ja “Sangaste” ruk-

kist valmistatud leib (meister Lea 
Korbun).
   Lastele pakkus lõbu sõit hobu-
vankril, mida korraldas päevako-
haselt riietatud Laane talu rahvas.
Põnev oli ka kratimäng lossipar-
gis, mille lõppedes sai kratt enda-
le saba.
   Monumendi „Kummardus ruk-
kile“ kavandite hindamisel kogus 

kõige rohkem hääli Elo Liivi töö, 
mida näete allpool. Üritusele panid 
õla alla Kohaliku Omaalgatuse 
Programm, Maaelu Edendamise 
sihtasutus, Kultuurkapitali Valga-
maa ekspertgrupp, Laane talu ja 
Sangaste vallavalitsus.
   Kõik tegijad ja abilised olid kutsu-
tud päeva lõpus vallavanem Kaido 
Tambergi tänuvastuvõtule.
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Lossiõuele jõudnuid tervitas päevakohane  kompositsioon.

Valitakse turismi-
konkursi parimaid

Zoja Mellov, Airi Hallik-Konnula, Margus 
Konnula-Contra ja Agu Trolla. 

Kõigepealt tahan kangesti tänada meie 
seltsingu liiget ja lõikuspeo lavastajat 
Zoja Mellovit, kes meid eelnenud koe-

railmadele vaatamata kohale meelitas. Usinasti 
kooke küpsetades ei pugenudki külm enam 
naha vahele. 
   Tundus, et tulnud oli rõõmsameelseim osa 
ümbruskonna rahvast. Mõnus tunne ainult süve-
nes, kui avastasime teiste seast rukkikrahvi järel-

tulija Meri Bergi oma mehega. Vana krahv oli sel-
le läbi justkui kah peole oma õla alla pannud.
   Edaspidi tasuks rohkem ressurssi panustada 
reklaamile, sest kardetavasti ei jõudnud info lõi-
kuspeost kõigi naabervaldade ja -maakondade 
huvilisteni, Tartu linnast rääkimata.  Lõikuspidu 
ise oli aga üles ehitatud eeldusega, et kõikjale 
jagub rohkesti osalejaid. Ehk võiks olla mingi 
omanäoline konkurss või muu ettevõtmine, mil-
lega saaks enam tähelepanu köita. 
   Mis mulle urvastelasena muidugi märkamata ei 
jäänud, oli see, et nii taluturul kui ka esinejate seas 
oli päris suur hulk meie kandi rahvast. Eks nüüd 
peame nuputama, kuidas tuleval aastal rohkem 
Sangaste tegijaid endale külla meelitada. 
   Igatahes on hästi vahva, et paikkonnad üha 
teadlikumalt ennast tutvustavad ja et tutvustus 
põhineb inimeste juurtel ja kultuuritraditsiooni-
del. Kuna korraldasin kevadel Urbanipäeva laata, 
on mul pisut aimu, kui palju tööd ja ajuraginat 
on pealtnäha isekulgeva rahvaürituse taga.   
   Tegijatele tahaks ainult sitkust soovida, sest 
ideepuudus ei paista neid küll ohustavat.

Vikerraadio mulgi uudiste toimetaja ja seltsingu 
Roheline Urvaste liige AIRI HALLIK-KONNULA

Sangaste lõikuspühast

Monument „Kummardus rukkile“ koosneb 
rukkipihust, mis püstjalt saab alguse Tõrva-
Võru maantee põhjaküljest ja suundub seejärel 
kaarjalt üle tee lõuna poole, lõppedes nõgusa 
ja ringja haljasala keskel, 2-3 meetri kõrgusel 
maapinnast. Rukkipihk moodustab sümboolse 
vikerkaare või silla, mille alt kõik Sangastest 
mööda või sisse sõitjad läbi peavad sõitma. 
Rukkipihk võib alata kas otse maast või hoiab 
seda kellegi käsi.
   Rukki pihk on keevitatud metallplaatidest, 
mille seest paistab läbi spetsiaalsete jäetud au-
kude valgus. Ka rukkipeade sees on valgustid 
iga tera sees eraldi, kusjuures sõkalde ohete 
otsas on spetsiaalsed LED lambid. 
   Infotahvlitele on mõeldud koht kirikust pare-
mat kätt puude ette. 

ELO LIIV

MONUMENDI 
KAVAND

Kultuuripärl on Eesti Kultuurkapitali 
maakondlik kultuuripreemia, millega 
tunnustatakse ja innustatakse loomeini-
meste erialast pühendumist.
   Preemia kandidaadiks võib esitada 
maakonnas tegutsevaid loomeinimesi, 
MTÜsid, riigi- või kohaliku omavalitsuse 
asutusi ja teisi organisatsioone, kel on 
silmapaistvaid teeneid kultuurielu eden-
damisel või kes on selle aasta loomingu-
lise saavutusega rikastanud maakonna 
kultuurielu.
   Kirjalikus ettepanekus peavad olema 
kandidaadi: loomingulised saavutused 
2007. aastal; põhitöökoht ja kehtivad 
stipendiumid; isikuandmed (täpne nimi, 
isiku- või registrikood, aadress, kontakt-
telefon).
   Kirjalikud ettepanekud saata 20. no-
vembriks aadressil: Kultuurkapitali Val-
gamaa ekspertgrupp, Kesk 12-221 Valga 
68203.
   Lisainfo tel 766 6177 ja 5392 6891 (Eha 
Mandel) ning e-posti aadressil: Eha.
Mandel@valgamv.ee.

Eesti Kultuurkapital 
ootab kandidaate 
Kultuuripärli pree-
miale

Seoses ajavahemikul 2.-4.11.2007 Otepää 
vallas aset leidvate autospordiüritustega 
Aava-Sikk Noorteralli 2007 ja Eesti meist-
rivõistluste VII etapp rallisprindis on 
ajutiselt piiratud liiklust seoses kiiruskatse-
tega Otepää linnas Valga mnt, Munamäe, 
Tehvandi, Mäe tänaval ja Otepää vallas 
Alaküla-Rüa, Alaküla-Tülsu, Vastsemõisa-
Truuta, Truuta-Vidrike ja Tamme-Koigi 
teedel. 
   Trassi äärde jäävate kinnistu omanikke 
teavitatakse eraldi korraldajate poolt. Palu-
me mõistvat suhtumist ja soovime häid 
spordielamusi.

Otepää vallavalitsus

Tähelepanu, liiklus-
korralduse muudatus!

ARVO SAAL

Sangaste lõikuspühal kõige rohkem 
toetushääli saanud kavand. 
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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 9. novembril.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
 ja 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.

O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää vallavalitsus

Otepää vallavolikogus 

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korral-
dada riigihange Otepää valla tänavalgustus-
süsteemi käidu korraldamiseks ajavahemikul 
01.01.2008-31.12.2010.

Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele nõuso-
lek võtta üle riigi omandis olev kõrvalmaantee 
nr 23255 Kirikumõisa-Keskuse km 0-0,574 
kinnistuna.

Otsustati lugeda Otepää Vallavolikogu ter-
vishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks va-
lituks Helle Kuldmaa, lugeda aseesimeheks 
valituks Kaja Aidla.

Otsustati lugeda Otepää Vallavolikogu revis-
jonikomisjoni liikmeks valituks Luule Saar.

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel 
korraldada riigihange Otepää linna vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise ning 
rekonstrueerimise projekti kirjutaja leidmi-
seks. 

AMETLIK INFO

Head inimesed! Oleme jõudnud 
aastaaega, mis olevat põhjamaala-
se jaoks kõige rusuvam. Kas nii ka 
tegelikult on, maitseasi, aga prob-
leeme toob see langevate puuleh-
tede näol küll.
   Tekib küsimus, mida puulehte-
dega teha? Uue heakorraeeskir-
ja järgi on lõkke tegemine linnas 
keelatud ja prügikonteiner saab 
hetkega lehti täis.
   Lahendust pakub AS Otepää 
Veevärk, kes lubas puulehed 

(rõhutan: ainult puulehed, mit-
te muud olmeprügi) oma käit-
lusse võtta. Kuidas, kus ja mil-
lal seda teha, selleks on Otepää 
Veevärgis vastamas kontaktisi-
kud Jarmo Mitt (tel. 5333 9745) 
ja Ander Sepma (5349 8520). 
   Kõigile eramute, firmade, suvi-
late ja ühistute esindajatele meel-
detuletus, et kõigil on kohus-
tus sõlmida jäätmekäitlejatega 
leping. Neil andmetel, mida AS 
Ragn-Sells ja Cleanaway AS on 

vallavalitsusele esitanud on pal-
jud seda ka teinud, kuid on neid-
ki, kel veel lepingut pole.
   Meeldetuletuseks: külastuskes-
kuse prügikonteiner ei ole avalik 
prügila, nii nagu seda ei ole ka 
Oru tänava äärne (endised biotii-
gid), kuhu oma prügi ladustada.
   Kui tekib arusaamatusi ja on 
küsimusi, võib helistada telefonil 
7664 807 või 5282 688.
Kaunist sügist!

Munitsipaalpolitseinik 
URMAS KULDMAA

Otepää vallavalituses
 Otsustati maksta kutsehaiguse hüvitist 
ühele vallakodanikule.
 Otsustati määrata projekteerimistingi-
mused Tanel Laisaarele elamu ja abihoone, 
asukohaga Nüpli küla Otepää vald Räbamäe 
maaüksus, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle 
Rajal Market elamu ja kahe abihoone asu-
kohaga Nüpli küla Otepää vald Rüakõrtsi 
maaüksus, ehitusprojektide koostamiseks; 
ASle Parmet asukohaga Otepää küla Otepää 
vald Parmeti maaüksus, tootmishoone büroo-
tiiva laiendamise ehitusprojekti koostamiseks; 
OÜle Bildest Grupp kahe suvemaja asuko-
haga Tõutsi küla Otepää vald Ülenurme 
maaüksus, ehitusprojektide koostamiseks; 
ASle Tele 2 Eesti asukohaga Tõutsi küla 
Metsa maaüksus ehitusprojekti koostamiseks; 
Priit Jaagant`ile elamu ja kolme abihoone 
asukohaga Tõutsi küla Otepää vald Joosti 
maaüksus ehitusprojektide koostamiseks; 
Siim Välkmannile puurkaevu, asukohaga 
Sihva küla Männituka maaüksus Otepää vald, 
ehitusprojekti koostamiseks; Janel Väljanile, 
asukohaga Vana-Otepää küla Otepää vald 
Treiali maaüksus, elamu ja abihoone püsti-
tamise ehitusprojektide koostamiseks.

PLANEERINGUD

LUGEJA KIRJUTAB

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Läinud laupäeval toimus kauaoodatud Otepää sügis-
laat, mis kahjuks jäi küllalt kesiseks, seda eriti aiandus-
huviga inimeste jaoks. Laadal oli ainult üks püsikute 
müüja, kes oli tulnud Mustveest. Tema müügilaual oli 
aga valik selline, mis enamikul juba oma aias olemas. 
Olid Polli ja Luua puukoolid viljapuuistikutega. Ja ko-
halik puukooli omanik Ahti Tiirmaa, kellel oli suur valik 
ilupuid ja -põõsaid, ka mõned lilled.
   Väga tore oli see, et kohalik ettevõtja, Karni Voori ju-
hataja Anu Tiirmaa oli laadakülastajaid kostitamas koh-
visaiakestega, ei puudunud ka maitsev supp. Veel võis 
laadalt leida astelpajutoodangu leti, ühe kartulimüüja ja 
ühe sibulamüüja. Ülejäänu jäi riidekraami jaoks, ja se-

dagi oli vähem, kui eelmistel aastatel.
   Ka näitus jääb kahjuks aasta-aastalt kehvemaks. Ärgu 
korraldajad pahandagu, nemad andsid oma parima. 
   See on vaid minu isiklik arvamus, ja kindlasti leidsid 
mõnedki midagi vaatamisväärset. Kas ei oleks tulevi-
kus mõttekas kaasata aiandusseltsi tegemistesse ka 
nooremaid, nagu see oli Miili Korbi ja Manivald Milgi 
juhtimise ajal? Siis oli asjal rohkem innukust ja näitus-
edki palju suurejoonelisemad.
   Ilm oli aga imekaunis, laadakülastajail oli lihtsalt üks 
tore päev perega koos aja veetmiseks.

Laadal käis SILVIA LÄNIK

Otepää sügislaadast nüüd ja varem

Otepää vallavalitsus MÜÜB 
avalikul kirjalikul enam-

pakkumisel:

Valga mnt 1d kinnistu (Valga mnt 
1d, Otepää linn, katastriüksuse nr: 
55601:004:1762, pindalaga 1040 

m²) alghinnaga 2 800 000.- ;
Valga mnt 1e kinnistu (Valga mnt 
1e, Otepää linn, katastriüksuse nr: 
55601:004:1763, pindalaga 1174 

m²) alghinnaga 3 360 000.- .

Enampakkumise täpsemad tingi-
mused on kättesaadavad 

www.otepaa.ee või 
tel: 7664 810.”

Ivari Viigimets: “Lavastamisel on Ardi 
Liivese näidend, mille algpealkiri oli “Äri-
mehed”. Meil on see saanud uue pealkir-
ja “Äri- ehk ärategemise kunst”. Näidendi 
hankimisel on ka eellugu. Kui osalesin 
teles Baskini “Anekdoodi Akadeemias”, 
sain vanameistrilt tunnustusele lisaks 
lubaduse pakkuda meie teatrile sobivat 
repertuaari. Kevadeks jõudis näidend 
Jüri Karindi kaasabil Otepääle. 
   Selle korduva lugemise ja tegelaste ot-
simise käigus hakkas algtekst olude sun-
nil mõnes osas muutuma. Pole meil ju 
lausa käisest võtta meestegelasi. Nii tu-
leb laval rolli kehastada ka lavastajal Vii-
gimetsal ja MTÜ Otepää Teater juhatuse 
esimehel Margus Möllil, meie vanameis-
ter Peeter Toomperest vana kommunisti 
rollis rääkimata. 
   Meesnäitlejate vähesuse tõttu tuli 
mul näidendit sedavõrd muuta, et 
(mees)pankuri osas on nüüd naine, ja te-
mal on suhted oma sekretäriga. Minu kir-
jutatud variandis saab vaataja esmakord-
selt Otepää rahvateatri lavastuses näha 
kogu etendust läbivaid lesbisuhteid.
   Kevadel alustasime näidendi lugemis-
proovidega, suvel on tava puhata. Nüüd 
on kõik 6 tegelast, lisaks meestele ka 
naisnäitlejad Maima Luik, Marje Sepp ja 
Marika Soidra, täies mänguhoos. Esime-
ne vaatus on lavaküps, teine valmimisel. 
Esietendus toimub teatri juubelisünni-
päeva auks korraldataval pidupäeval, 8. 
detsembri õhtul Otepää kultuurikesku-
ses. Ja nagu me plaani oleme pidanud 
– kõigile huvilistele tasuta”.

Otepää teatril 
50. sünnipäev 
tulekul

Mida lavastaja Viigimets selleks
puhuks kavatseb pakkuda?

Anna puulehed tasuta ära!

Aitäh, Helle!
Sületäis valgeid roose oleks väljendanud meie tänu 19. 
oktoobri Cantervilla lossis toimunud imelise eakate pä-
eva eest. Aga kuna oleme aeglustunud reakstsiooniga, 
siis jäid roosid andmata.
   Võta lehe kaudu vastu kõigi osavõtjate suurim tänu ja 
siiras imetlus sinu energia, tahte ja sõbralikkuse eest!
   140 Otepää valla eaka inimese peol imekaunilt sisus-
tatud Cantervilla lossis (endine Pikajärve vaimuhaigla) 
kõlasid Sinaida Ernitsa, Evi Savi ja Merle Soonbergi 
õpetatud laulud. Kel hinges noorustuld, ei see vanane 
– seda tõestas Valgast külla tulnud kantritantsurühm 
oma põneva riietuse, kerge jala ja hoogsa muusikaga. 

Neile vastukaaluks esines kauni ja rahuliku tantsustiili-
ga meie oma päevakeskuse rühm Liidia Vilde juhenda-
misel. Peole aitas kaasa loss, selle sisustuse ilu peab 
ise nägema! 
   Helle Kuldmaa on aastaid hoolitsenud eakate kultuu-
rilise meelelahutuse eest. Alles kohtusime kultuurikes-
kuses Elle Kulli ja Jüri Homenjat, suvel oli kaks väga 
meeldivat sõitu: Jõgevamaale Kassiraba teatrisse ja 
ekskursioon Ida-Virumaale (Sinimäed, Kalvi loss, Toila, 
Narva-Jõesuu). Ja alati soodushinnaga või lausa tasu-
ta, sest Helle on osanud õige projekti kirjutada.
   Jõudu, tervist ja tahet sulle, Helle – Otepää eakate 
patroon!

Eakate nimel LAINE PULLERITS

 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Margo 
Vutt`ile abihoone püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Vana-Otepää küla Pedajamäe 
maaüksus.
 Otsustati väljastada ehitusluba Kstina 
Vallimäele kõrvalhoone püstitamiseks 
Kääriku külas Ala-Torni maaüksusel; OÜle 
Arumäe Maja viie üksikelamu püstitami-
seks Nüpli külas Alamäe maaüksusel; Jelena 
Všivtsevale kõrvalhoone täielikuks lammu-
tamiseks Otepää linnas Koolitare 29; OÜle 
Bildest Grupp kahe suvemaja püstitamiseks 
Tõutsi külas Ülenurme maaüksusel.
 Otsustat i  anda luba OÜle Sokka 
Puhkekeskus paigaldada kahepoolne rek-
laamstend suurusega 3,6x1,7m Otepää-Tartu 
maanteele Männituka teeotsa; OÜle Valge 
Kroon paigaldada reklaamstend suurusega 
3x2m Tartu maanteele Kastolatsi ristmikule; 
OÜle Valge Kroon paigaldada reklaamstend 
suurusega 1,2x1,25m Lipuväljak 9 maja 
seinale; OÜle Valge Kroon paigaldada rek-
laamstend suurusega 1,7x1,2m Pühajärve tee 
ja Kolga tee ristmikule; OÜle Valge Kroon 
paigaldada reklaamstend suurusega 1,7x1,2m 
Pühajärve teele Pühajärve parkla juurde.
 Otsustati viia järgmistes Otepää vallavalitsu-

AMETLIK INFO

se hallatavates asutustes seisuga 01.november 
2007 läbi põhi- ja väikevahendite inventuurid: 
Otepää Vallavalitsus, Otepää Suusamuuseum, 
Otepää Turismiinfopunk, Lasteaed Pähklike, 
Lasteaed Võrukael, Otepää Gümnaasium, 
Pühajärve Põhikool, Otepää Muusikakool, 
O tepää  R aamatukogu ,  Püha jä rve 
Raamatukogu, Otepää Kultuurikeskus, 
Otepää Päevakeskus-Hooldekodu.
 Otsustati moodustada vallavalitsuse, turis-
miinfopunkti, Pühajärve raamatukogu ja suu-
samuuseumi vara inventeerimiseks komisjon 
koosseisus: Vello Vou, Toomas Vahrušev, Mari 
Mõttus, Elle Luhtaru, Eha Schmidt, Peeter 
Aunapu.
 Otsustati kinnitada Otepää Lasteaed 
Pähklike Hoolekogu 2007/08 õppeaastaks al-
ljärgnevalt: Kuldar Veere, Kaarel Hein, Jana 
Mae, Kristi Tuhk, Kalle Kuusik, Erki Unn, 
Eha Seppa, Mati Lüdimois.
 Otsustati jagada Järve I, Kellamehe, 
Alamäe, Matsi katastriüksused. 
 Otsustati eraldada Otepää vallavalitsuse re-
servfondist Otepää Gümnaasiumi juubeliks 10 
000 krooni. 
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜle 
Jaotusvõrk kuuluvatele Paaksi 10/0,4kV ala-

jaamale, 10 ja 0,4 kV kaabelliinidele Arula 
külas Pakese maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk 
kuuluvatele Nugise 10/0,4 kV õhu- ja kaa-
belliinidele seoses Saksoo alajaama fiider F-2
pingeparandusega Märdi külas; Erki Saarele 
kuuluvale toitlustushoonele Mäha külas 
Tammuri maaüksusel; Aarne Saarele kuulu-
vale elamule asukohaga Arula küla Veskioru 
maaüksus; Korteriühistule Muhe korterela-
mu elektrisüsteemide muutmiseks asukohaga 
Otepää vald Otepää küla Keskuse 1.
 Otsustati jätta määramata Empower 
Engineering OÜ poolt taotletud projekteeri-
mistingimused Kersa kinnistu elektrivarustuse 
projekteerimiseks, kuna taotleja on esitanud 
majandus- ja kommunikatsiooniministri mää-
rusele 27.12.2007 nr 70 nõuetele vastava ehi-
tusprojekti. 
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 
Kersa kinnistu elektrivarustuse liitumisühen-
duse püstitamiseks Mägestiku külas.
 Otsustati algatada Otepää vallas Pühajärve 
külas Neitsijärve kinnistu detailplaneering; 
Märdi külas Härmaniidu kinnistu detailpla-
neering
 Otsustati kehtestada Pilkuse küla Mäemõisa 
kinnistu detailplaneering.

 

Algatatud planeeringud 
Otepää vallas

 Pühajärve külas asuva Neitsijärve kinnistu 
detailplaneering. Planeeringu algatamise taot-
leja on Mingero OÜ. Planeeringu eesmärgiks 
on krundi hoonestusala piiritlemine, ehitusõi-
guse määramine ja maa sihtotstarbe muutmine. 
Planeeritava ala suurus on 15 246 m².
   Samas jäeti algatamata keskkonna-
mõju strateegiline hindamine. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmisega.
 Märdi külas asuva Härmaniidu  kinnis-
tu detailplaneering. Planeeringu algatami-
se taotleja on Veikko Korjus. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise 
võimalikkuse väljaselgitamine, kruntidele 
ehitusõiguse alade määramine väikeelamute 
ehitamiseks, maa sihtotstarvete määramine. 
Planeeritava ala suurus on 49,79 hektarit. 

Kehtestatud planeeringud

 Pilkuse külas asuva Mäemõisa kinnistu 
detailplaneering. 
   Planeeringu eesmärgiks on kinnistu 
kruntideks jagamine, maakasutuse sihtots-
tarvete määramine, juurdeehituse arhitek-
tuurinõuete määramine, servituutide ja kit-
senduste väljalselgitamine, liikluskorralduse 
ja tehnovõrkude ühenduste määramine ja 
planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse 
määramine.

http://www.otepaa.ee
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KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

1. nov. kell 20.00  Kino kultuurikeskuses.
2. nov. kell 19.00  TEATRIÕHTU kultuurikeskuses. Vana Baskini Teater “Viimane 

sigar”. Lavastaja Lasse Lindeman ( Soome). Osades: Tõnu Aav, 
Helgi Sallo, Ago Endrik Kerge, Marika Korolev. Pilet 120.-, 100.-

8. nov. kell 17.00  Lasteaia “Päikesejänku” sportlik isadepäev kultuurikeskuses.
8. nov. kell 20.00  Kino kultuurikeskuses.
9. nov. kell 19.00  Segarahvatantsurühma “Nuustaku” 20. juubeliõhtu lustaka 

eeskava ja tantsuga kultuurikeskuses. Tasuta
15. nov. kell 20.00  Kino kultuurikeskuses.
16. nov. kell 19.00  Noorte stiilipidu “Talvepealinn Otepää läbi 

aegade”kultuurikeskuses. Disko. Pilet 10.-.
 Noortekeskuses piljarditurniir.
17. nov. kell 18.00  Hingemuusika kontsert kultuurikeskuses.
23. nov. kell 19.00  Sügispidu Kadride-Martide ja isadega. Laulud, kombed, kandled, 

kübarad ja tantsu-kingad – kõik ühte patta ja rõõmsalt novembri-
kuu sügisöhtusse pidu nautima. Tantsuansambel. Pakutakse 
teed ja kohvi. Pilet 25.-.

Autorist. Virve Kroll sündis 6. novembril 1930 
Tallinnas. Kui valmis Otepääle ehitatav maja, 
loobus Tamme pere pealinna elust ja kolis 1932. 
aastal Otepääle. Isa avas väikelinnas oma äri. 
   Lapsepõlvest mäletab Virve, kuidas isa teda 
jõulude ja muude eestlastele tähtsate pidupäeva-
de eel saatis kodulinna peredesse kingipakkidega 
pühaderõõmu viima. Koolitee algas Otepää alg-
koolist ja kestis Otepääl 1948. aasta oktoobrini, 
mil ta koos klassiõe Aino Niklusega lootis Elvas 
ohutult keskkooli lõpetada. Detsembris 1948 nad 
vangistati ja küüditati Siberisse.
   Siberi vangilaagrites oli ta metsatööl, kivikar-
jääris, hiljem pianist kultuuribrigaadis. 1956. 
aastal vabanenult töötas Pühajärve tuberku-
loosisanatooriumis pianistina ja 1 (loe: ühe) 
päeva lasteaias muusikalise kasvatajana (par-
teijuhid olid avastanud tema “rahvavaenuliku” 

mineviku).
   Aastail 1959-1992 tõusis Valga Teenindus- ja 
tootmiskoondise Otepää jaoskonnas teenistusre-
delil kudujast silmkoetsehhi meistri ametisse.
   Abielust Harri Krolliga sündisid pojad Victor 
(50) ja Peep (39), kellelt Virvel on 4 lapselast. 
End sportlikus vormis hoidva vanaemana vee-
dab suveti pikki tunde Pühajärve rannas ja vees 
koos lastelastega ning jagab lesepäevade elust nei-
le oma aega ning oskusi.

Lapsena piinas mind öösiti üks õudus-
unenägu, mida nägin mitu aastat järjest. 
Seda mitte küll igal ööl, aga aeg-ajalt 

ikka uuesti. Ja see unenägu oli väga selge.
   Olin koos oma onuga mingis kummalises 
võlvialuses, kust kitsas betoonist keerdtrepp 
viis kuhugi kõrgemale. Seal võlvi all kõndisid 
üle pea tekkidesse mähitud inimesed ilmetu-
te nägudega. Põgenesin seal koos oma onuga 
punase pulli eest, kes meid möirates taga ajas. 
Ärkamise järel pidi ema mind alati tükk aega 
rahustama.
   See unenägu muutus sõna otseses mõttes 
reaalsuseks, kui olin vangistatud ja süüdimõis-
tetuna teel Siberisse.
    Kui me koos sõbranna Aino Niklusega olime 
1948. aasta oktoobris otsustanud Otepää kesk-
kooli XI klassist minna Elva keskkooli, uskusi-
me naiivselt, et meie nooruseaja romantilistest 
suhetest ja tuttavatest sealmail ei teata.

   15. detsembril sisenesid kaks erariides meest 
otse tundi ja meid viidi Elva julgeolekuosa-
konda, järgmisel päeval Tartusse Riiamäele 
ja sealt juba edasi Võrru. 
   Oli külm, sõitsime lahtisel veoautol, kasu-
kais sõdurid ümberringi. Kusagil teel auto pea-
tus, kabiinist väljus minu kaitseingliks osutu-
nud sõdur (kes juhtis autot) ja kattis mu oma 
lambanahkse kasukaga. Olin sügismantlis ja 
lõdisesin kohutavalt.
   Võru julgeolekus algas siis see õige ülekuu-
lamine. Olime mitmekesi ühes toas, välja 
arvatud Aino, kellest mind kohe eraldati. Pinke 
toas kõigile ei jätkunud ja vett ka ei antud. 
Ühel päeval toodi meie ruumi tütarlaps, keda 
oli pekstud ja ta ainult oigas tasakesi. Minul 
aga algasid kõigele lisaks veel pahad päevad. 
Sidemeid ega vatti ei olnud. Olin oma särgiku 
juba ära kasutanud. Õnneks viidi mind järje-
kordsele ülekuulamisele teisel korrusel asu-
vasse tuppa, kus oli pikk laud, kaetud puna-
se kangaga.
   Kuna ülekuulaja oli venelane, tõlki aga seal 
toas ei olnud, läks ülekuulaja teda otsima. 
Mina lõin kohe hambad kangasse ja rebisin 
sealt endale suure tüki. Häda ei anna häbene-
da! Järgmised viis aastat mul selle pärast enam 
kannatada ei tulnud ...
   Järgmisel päeval viidi mind ülekuulamisele 
õues asuvasse väiksesse majja, kus oli ainult 
üks tuba. Toas oli pliit, millesse müüritud suur 
katel. Pliidi all oli tuli ja vesi katlas kees. Uurijal 
oli käes mingi traadist punutud kantsik, mil-
lega ta mind ähvardas. 
   Lõpuks käskis ta mul end lahti riietada ja 
katlasse astuda, kui ma ei ütle, kus asub pun-

ker, kus mu sõber end varjab. Kui ma ka olek-
sin teadnud, poleks ma mingil juhul öelnud, 
aga ma ei teadnud ka. 
   Kui oli juba kombinee väel, astus ootamatult 
tuppa minu päästeinglist sõdur, käskis mul kii-
resti riidesse panna ja pärast paari vihast lau-
set ülekuulajale viis mu sealt lihtsalt minema. 
Minnes ütlesin talle, et ma tahan väga juua ja 
siis ta tõi meile tuppa suure kannuga vett, nii 
et saime kõik oma janu kustutatud.
   Küll ma mõtlesin, et mis võim sel sõduril 
nende uurijate üle on, aga praegu kaldun arva-
ma, ta lihtsalt teadis, et päris nii ei tohi meie-
ga käituda.
   Paari päeva pärast viidi mind üle Võru vang-
lasse. Enne kambrisse viimist toimus põhjalik 
läbiotsimine. Võeti alasti, kästi kükitada ja kor-
jati ära kõik ehted, juukseklambrid, vööd, 
pliiatsid ja muidugi kõik teravad esemed. 
Kambris oli meid palju ja jälle algasid ülekuu-
lamised.
   Detsembri lõpul sai minu noormees haa-
rangul surma. Täpsemalt öeldes sai ta kõhtu 
haavata ja et mitte vaenlaste kätte langeda, oli 
ta endale suhu tulistanud. Kaelas oli tal keti 
otsas minu kingitud hõbedast pisikene Eesti 
vapp, sõrmes minu nimega Otepää keskkooli 
lõpusõrmus ja taskus pilt kuupäevaga, mil ma 
selle talle andsin. Sel ajal ta juba varjas end. 
   Oligi kõik. Fakte kui palju! Aga ega see suurt 
lugenud, kui juba kord olid sinna sattunud, siis 
nagunii pääsu enam polnud! 

(Järgmises osa ülekuulamistest Tallinnas Patarei 
vanglas, TROIKA otsus ja suurküüditamise 
alguse kirjeldus).

Armastuse pärast Siberisse 

VIRVE KROLL

Ajast, mil noorusromantika oli kuritegu (loe ka eelmisest Otepää Teatajast)

AMETLIK INFO

 Otsustati arvata sihtasutuse Otepää 
Tervisekeskus nõukogust välja Evi Lill, Ann 
Kull.
 Otsustati kinnitada riigihanke “Pühajärve 
Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine” komisjoni 
otsused.
 Otsustati kanda maha kasutuskõlbmatu vara 
Otepää Vallavalitsuses.
 Otsustati sõlmida A. Niga sotsiaalkorteri üü-
rileping.
 Otsustati väljastada lapse sünnitoetus ühele 
vallakodanikule.
 Otsustati eraldada MTÜle Otepää Teater 50. 
juubeli korraldamiseks ja etenduse “Äritegemise 
kunst” lavastamiseks 30 000 krooni.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 
12.09.2007 korraldust nr 2-4-547, 12.09.2007 
korraldust nr 2-4-543, 12.09.2007 korraldust 
nr 2-4-532, 12.09.2007 korraldust nr 2-4-534, 
12.09.2007 korraldust nr 2-4-533, 12.09.2007 
korraldust nr 2-4-531, 19.09.2007 nr 2-4-564, 
12.09.2007 korraldust nr 2-4-538, 03.10.2007 
korraldust nr 2-4-600, 12.09.2007 korraldust 
nr 2-4-546, 12.09. 2007 
korraldust nr 2-4-545, 12.09.2007 korraldust 
nr 2-4-535.

Krediidiinfo andis AS Otepää lihatööstusele 
Edgar 2006. aasta Eduka Eesti Ettevõtte tun-
nistuse, milles märgitakse, et ettevõte on saa-
vutanud läinud aasta majandusandmete põhjal 
reitingu hea (A). 
   Reiting antakse ettevõtte majandus-finants-
näitajate ja maksekommete analüüsi põhjal. 
Otepää lihatööstuse äririsk on keskmisest ma-
dalam, võlakordaja väga heal tasemel, ei sõltu-
ta võõrvahenditest, omakapitali rentaablus on 
hea ja aktivate keskmine rentaablus kõrge.
   Otepää lihatööstus oli Äripäeva Valgamaa 
2006. aasta edukamate firmade tabelis parim
toiduainetööstuse ettevõte maakonnas. Eelmi-
se aasta müügitulu oli 23 600 000 krooni, ka-
sum 2 200 000 krooni. 
   Krediidiinfo AS on maailma juhtiva kredii-
diinformatsioonikontserni Experian tütarette-
võte. Krediidiinfo reitingu järgi saadud hinnan-
gud võivad olla “hea” (A), “väga hea” (AA) või 
“suurepärane” (AAA).

OT

Otepää Gümnaasiumi kui 
esimese eestikeelse maagüm-
naasiumi 100. aastapäeva 
pidustused kulmineerusid 
6. oktoobril kooli kokku-
tulekuga. Kokkutuleku kor-
raldajaks oli MTÜ Otepää 
Kooli Vilistlaskogu, mis asu-
tati 2. septembril 2002. aas-
tal. See mittetulundusühing 
on registreeritud MTÜ ja SA 
registris ning tal on oma pan-
gaarve. MTÜ Otepää Kooli 
Vilistlaskogu juhatuse liik-
med on Riina Raja, Raivo 
Kalda, Lille Tali, Marge Kaiv, 
Tarmo Pilv, Tiina Orm ja Aivo 
Meema. MTÜl on põhikiri (vt. 
lisaks www.nuustaku.edu.ee), 
mille alusel toimub kogu tege-
vus.
   6. oktoobril toimunud koo-
li kokkutulek algas juba kell 
10 mälestuskäiguga Otepää 
kalmistule. Järgnesid pidulik 
kontsert Otepää kirikus, koo-
lilõuna Otepää Gümnaasiumi 
sööklas, tutvumine kooli 
hoonete ja näitustega, koo-
litund ajaloo radadel, aktus 
ja peoõhtu Otepää ööklubis 
Comeback.
   Kooli juubeliaktus, millest 
võttis osa ka presidendipaar, 
toimus 3. oktoobril Otepää 
Gümnaasiumi saalis ning oli 
kõigile tasuta. Kooli kokku-
tulekut käsitleti kui tervikut, 
mitte kui üksikuid eraldiseis-
vaid üritusi ning osalustasu 
kattis kogu päeva kava. Sama 
traditsiooni on järginud ka 
kõik minule teada olevad koo-
lid oma kokkutulekute korral-
damisel. 

   Kokkutuleku edukaks läbi-
viimiseks tehti järgnevad 
kulutused: lilled ja küünlad 
surnuaeda, koolilõuna, heli-
tehnika ja valgustus kiri-
kus ja aulas, koolimärgid 
registreerunutele, turvalisu-
se tagamine, peoõhtu ööklu-
bis Comeback ansambli-
ga Apelsin õhtujuht Sepo 
Seemani eestvedamisel, foto-
graafi teenus jne.
   Kooli kokkutulekust võttis 
osa rohkem kui 650 vilistlast, 
endist või praegust õpetajat 
ja töötajat. Siinkohal täname 
kõiki osalejaid ja nii Otepää 
Gümnaasiumi raamatu „100 
aasta koolikillud” kui aula 
remondi jaoks raha anne-
tanuid. Raamatu „100 aas-
ta koolikillud” välja andmi-
ne läks maksma peaaegu 
120 000 krooni, millest 16 
500 krooni kogunes anne-
tustena. Aula remondi heaks 
kogunes annetuste tulemu-
sena 10 300 krooni. Veelkord 
suur tänu kõigile! 
   Rohkem rahalisi toetusi, 
sealhulgas Otepää vallava-
litsuselt, ei ole MTÜ Otepää 
Kooli Vilistlaskogu koo-
li kokkutuleku korraldami-
seks saanud. Aruanne kok-
kutuleku kulude ja tulude 
kohta valmib järgmise näda-
la alguseks ning seda tutvus-
tatakse kõigile MTÜ Otepää 
Kooli Vilistlaskogu juhatuse 
liikmetele.

MTÜ Otepää Kooli Vilistlaskogu 

juhatuse liige AIVO MEEMA

100

Tänavusele Aasta Põllume-
he tiitlile esitasid maaorga-
nisatsioonid 10 kandidaati 
üle Eesti. 
   Võitja selgus 16. oktoobril 
“Aasta Põllumehe” konve-
rentsil Tallinnas. Aasta Põl-
lumehe tiitli sai Ermo Sepp Lääne-Virumaalt.
   Valgamaalt kandideeris OÜ Otepää Oskar 
juhataja Luule Saar. 
   OÜ Otepää Oskar toodab ligi paarsada tonni 
sealiha aastas. Lisaks seakasvatusele kuulub 
osaühingule Tamme külalistemaja Otepää aed-
linnas.
   Luule Saar juhib ka Otepää vallavolikogu 
kultuurikomisjoni.

OT

Luule Saar kandi-
deeris Aasta Põllu-
mehe tiitlile

Tunnustus Otepää 
lihatööstusele

Otepää kooli 
vilistlaste küsi-
mused suurele 
ringile

1.Kas keegi teab mõnda 
kooli, kus kooli juubeliak-
tus on toimunud raha eest 
ja ka oma kooli praegused 
ning endised õpetajad ei 
saanud aktusele minna 
enne, kui ei olnud 200 või 
250 krooni maksnud ?

2.Kas keegi teab, mis selle 
osavõtumaksu rahadega 
sai – kuhu seda kasutati?

3.Milleks kasutati Otepää 
vallast saadud rahalist toe-
tust? 

Foto aastast 1948. 

Vastab Otepää güm-
naasiumi direktor

http://www.nuustaku.edu.ee
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Kooli juubelinädalal said kõik õpilased ja õpetajad 
osa võtta kahest ainetunnist, mis viidi läbi endiste 
kooliõpetajate poolt.
   1. oktoobril oli vene keele tund Malle Purjega, 
kes töötas meie koolis aastatel 1974-1982, enne 
Luua Metsanduskooli siirdumist. Kartus oli, et 
kohe hakatakse küsima käändeid ja venekeelseid 
luuletusi, aga tegelikult võisid kohaletulnud ker-
gendatult hingata. Õpetaja Purje tund koosnes 
pigem huvitavate ja humoorikate seikade jutusta-
misest. 
   Ta rääkis olukorrast riigis, peateemaks „Vene 
keel poliitilistes tõmbetuultes” ning arvas, et eri-
nevalt praegustest abiturientidest oskas nõukogu-
deaegne koolilõpetaja vene keelt tublile hindele 
„4”. Seda kindlasti ka tänu kohustuslike luuletuste 
päheõppimisele, mida vahetundides marssides 
tuubiti ja laulda üritati. 
   Lisaks vääris imetlust Malle Purje entusiastlik töö 
õpikute koostamisel, sest metsanduskooli siirdu-
des polnud seal millegi järgi õpetada. Saime meie-
gi vaadata kolme asjalikku kooliraamatut „Vene 
keel sõnas ja pildis”, „Metsanduslik vene keele 
algkursus” ja „Vene keel loodusretkede juhtidele”.
   Viimasesse pinki seadis end istuma direktor 
Aivo Meema, kes sündsuse piirides hilines. Ilmselt 
põhjusel, et kõlava hääle ja korrektse venekeelse 
vabandusega hiilata. Tunnile pani punkti õpetaja 
Marika Paavo ilmekas Puśkini esitus ning kõigile 
tuttav krokodill Gena sünnipäevalaul, mõistagi 
vene keeles.
   4. oktoobril saime osa kunstiõpetusest prae-
guse koolimuuseumi juhi ja endise käsitöö- ning 
kunstiõpetaja Tiiu Maasiku käe all. Tema eesmärk 
oli näidata, kuidas saadi hakkama siis, kui polnud 
veel viltpliiatseid. Klassis ootas kõiki lauale pan-
dud paber, killuke sütt ja sangviin ning joonista-
mine võis alata. Meie inspiratsioonile mõeldes 
oli õpetaja endale selga pannud toreda ehitistega 
pluusi, sest teemaks oli, nagu loota võiski, kooli 
100. juubel. Muus osas piire ei seatud ja iga töö 
sai tõesti omanäoline.
   Tõelise kunstniku hingega pedagoog seletas 
joonistamist nii põnevalt, et maalimine tundus eri-
lise naudinguna, ning iga klassist lahkunu võis end 
juba peaaegu kunstnikuna tunda. Meie kunstitöid 
saab imetleda kooli muuseumis.
   Need kaks tundi olid väga harivad ja pakkusid 
põnevust suurele klassitäiele rahvale. Kaotada 
polnud midagi, juurde õppida aga palju.

Meediaklassi õpilaste Kerli Adovi, Erki Pariku ja 
Elise Jaaska muljed kirjutas kokku

ELISE JAASKA (XI b klass)

Veel Gümnaasiumi 
juubelinädalast

100

Valga keskraamatukogus toimus 20. 
oktoobril Astrid Lindgreni raamatute 
ettelugemise konkurss, mis oli pühen-
datud kirjaniku 100. sünniaastapäevale. 
Konkursil tuli esitada katkend ühest 
tema raamatust. 
   Valgamaa koolidest osales ligi 
kolmkümmend 4.-5. klasside õpilast. 
Pühajärve põhikoolist esinesid konkur-
sil 4. klassi õpilased Anu Saaremäe ja 
Ketlin Veidemann (nende juhendaja oli 
õpetaja Aili Aigro) ning 5. klassi õpila-
ne Merylin Tihomirova (juhendaja Ülle 
Tomson). 
   Konkursi võitis Anu Saaremäe. Ta 
esitas katkendi raamatust „Karlsson ka-
tuselt“. 
   Kõik konkursist osavõtjad veetsid mõ-
nusa pärastlõuna teiste esinejate etteas-
teid kuulates ning said ka ise esinemi-
skogemuse võrra rikkamaks. 
   14. novembril osaleb Anu Saaremäe 
konkursi lõppvoorus Tallinnas Rootsi 
saatkonnas.

AILI AIGRO, ÜLLE TOMSON

Anu Saaremäe 
võitis ettelugemise

Pedak heleroheline
kask kuldkollane...

J. Liiv

Selline nägi välja oktoobrikuine Luha-
soo raba Võrumaal. 9. oktoobril toimus 
Pühajärve lasteia ja algklasside raba-
matk. Margit Turbi ja Tarmo Evestuse 
juhendamisel jõudsime raba keskel 
asuva Mustjärveni. Matkarajal õppisime 
tundma rabas kasvavaid taimi, hindas-
ime puude vanust ja mõõtsime raba 
keskel asuva Mustjärve sügavust. Sai-
me maitsta rabamättailt korjatud kure-
marju ja süüa kaasavõetud toidupoolist. 
Tegusa ja õpetaliku päevaga jäid kõik 
väga rahule. 

Teine tore üritus toimus kolmapäeval, 
10. oktoobril, kui külla tuli sõprusrühm 
lasteaiast Pähklike. Õpetaja Ulvi ja õpe-
taja abi Sirje võtsid oma 18 last ja sõit-
sid bussiga Pühajärve lasteaeda. Pü-
hajärve lapsed juba ootasid neid kooli 
võimlas. Seal me võimlesime ja võistle-
sime. Sügise teemalisel võistlustel ka-
sutasime ainult sügisande. 
   Kui väsitav tund sai läbi, siis läksime 
lasteaeda, et veel koos maiustada ja 
mängida. Oh, seda rõõmu ja avasta-
mist! Eks külas on ikka kõik uus ja huvi-
tav. Hommikupoolik möödus väga mõ-
nusas ja sõbralikus õhkkonnas. Lapsed 
leidsid omale uusi sõpru. Meie koostöö 
on kestnud juba kolm aastat ja looda-
me, et see ka edasi kestab. Seega on 
tulemas kevadel vastukülaskäik Otepää-
le Pähklikese lasteaeda.
   Ilusat sügist kõigile!

Õpetajad LII PETERSON ja 
MARGE KIMMEL

Pühajärve laste-
aia toimetamised 

Vastavalt meie kooli tra-
ditsioonile sai 9. klass 
“võimu” enda kätte 

õpetajate päevale eelneval 
päeval lepingu allkirjastamise 
hetkel “vana ja uue” direktori 
poolt. 
   Õpetajate päev algas aktu-
sega, kus oli külas “peaminister”. 
Samal ajal, kui noored õpeta-
jad esimestes tundides rügasid, 

näitasid “vanad” õpetajad oma 
teadmiste taset kontrolltöös, 
osalesid põnevas turvalisuse 
tunni külalisõpetaja tuletõrju-
ja-päästja Enno Kurvitsa poolt 
läbiviidud praktilises õppu-
ses, jagasid Socratese projekti 
meeskonnatöö rõõme ja õppi-
sid koos kasutama uut tehnilist 
vahendit puutetahvlit. Noored 
õpetajad said hakkama, näi-

dates ennast meeskonnana. 
Vanemate õpilaste arvates oli 
päeva pluss, et ei pidanud väga 
pingutama, nooremad õpilased 
arvasid, et oli tore ja lõbus. 
   Aitäh igaühele, kes sellel 
päeval olid abiks ja valmista-
sid rõõmu meile kõigile.

9. klass

Õpetajate päev Pühajärve moodi

Õpilased pidasid 
kooli sünnipäeva

3. oktoobri õhtul, Otepää Gümnaasiumi 100. 
aastapäeval toimus kooli sünnipäevapidu õpi-
lastele pidulikus stiilis, st. peole tuli tulla pois-
tel triiksärgis ning viigipükstes, tüdrukutel klei-
dis või seelikus.
   Õhtujuhid Grete ja Toivo tulid lavale ja alus-
tasid hoogsa rumbaga. Eelmise sajandi alguses 
ja keskpaigas olid sellised tantsud koolipidu-

del tavalised, tänaseks on jõutud pigem puntra-
tantsuni.  Seejärel näitasid klassid oma esinemi-
si märksõna all “Kooli sünnipäev”. Hästi tore oli, 
et kõik olid vaeva näinud ja endale ning teiste-
le nauditava etteaste tegid. Seejärel ootas peoli-
si suupistelaud.
   Tantsumuusikat mängisid kooli DJ-d lähimine-
vikust, vilistlased Ander Kangro ja Rauno Laiv, 
neid toetasid praegu koolipinki nühkivad Timo 
Teder ja Robert Pihelgas.
   Põnevusega oodati saate “Eesti otsib superstaa-
ri” lauljat, sest viimase hetkeni ei teatud, kes lava-
le tuleb. Sooja aplausiga võeti vastu Raimondo, 
kelle esinemine oli muljetavaldav.
   Peo lõpuni vihuti hoogsalt tantsu. Helipuldis 
olnud Arno Kukk pakkus noortele ka video-
diskot.
   Suur aitäh Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgrupile, sest just tema abiga sai meie üri-
tus teoks.

OG huvijuht KERRI RAUK

Ilmus kooli aja-
leht Globus

100

Võimu üleandmine. Direktorid

Kolmapäeval ilmus Pühajärve põhikoo-
li ajalehe Globus selle aasta esimene 
number. 
   Toimetuses on 8 õpilast ja juhendaja 
õpetaja Ülle Tomson. Peatoimetajaks 
valisime Birgit Kõivu ja küljendajaks 
Keity Kimmeli. Reporterid on Kadri 
Mootse, Gertrud Leopard, Liis Kangur, 
Merylin Tihomirova, Kärol Belov ja Ma-
rili Vihmann. 

BIRGIT KÕIV ja KEITY KIMMEL

Eesti suvised meistrivõistlused meeskondli-
kes suusahüpetes ning noorte ja juunioride 
suusahüpetes ja kahevõistluses 

toimuvad 27. - 28. oktoobril Tehvandil.

L. 27. oktoober  15.00 suusahüpped
P. 28.oktoober  10.00 kahevõistluse 
   hüpped
  13.00 kahevõistluse jooks 
   5 km

Koerte ja kasside 
VAKTSINEERIMINE marutaudi vastu 

toimub Otepää linnas 

pühapäeval, 28. oktoobril 
kell 10-12 Pikk tn. 2, 
kell 12.30 Otepää aedlinnas 
Looduspargi maja juures ja 

esmaspäeval, 29. oktoobril 
kell 10-12 Pikk tn 2. 

Informatsiooni saab volitatud 
loomaarst Kaja Väärsilt 

tel. 5347 4771. Otepää gümnaasiumi 100. aastapäeva kontsert toimus Otepää Maarja kirikus.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Ko o l iv a he aj a l  on 
Karmil Jänesel ka-
vas korraldada kaks 

üritust. Esimene algab 30. 
oktoobril kell 12 Otepää 
Kultuurikeskuse pikas saa-
lis, kus joonistame Otepää 
teemalisi plakateid. Hiljem 
teeme neist näituse. 
   1. novembril tähistame 
noortekeskuses hingede-
päeva. Oodatud on kõik 
huvilised noored!   
   Hingedepäeva tähistamise-
ga seoses on meil palve: vaja-
me ühte kõrvitsat, mida lõi-
kuda!
   Noortekeskus on avatud E-
N kell 13-18. Meil on nüüd 
olemas ka piljardilaud! Tulge 
harjutama! Novembri lõpus 
on plaanis sõpruskohtumine 
piljardis noorte ja vallavalit-
suse vahel. 
   Novembri keskel tahame 
korraldada kultuurikesku-
ses stiilipeo talvepealinn 

Otepää läbi aegade. Hakake 
juba aegsasti mõtlema kos-
tüümide peale. Teeme väike-
se moeetenduse ja parimate-
le jagame auhindu.    
   Kõik noored (noor on 
aga EV seaduste järgi 7-
26aastane), on oodatud osa-
ma Karmi Jänese toimeta-
mistes! 
   Teretulnud on ka kõik 
vanemad inimesed, kellel on 

Karmi Jänese toimetamised

14. oktoobril toimus Otepää kultuurikes-
kuses ülemaailmsele maanaistepäevale 
pühendatud üritus ja kuna oli tegemist ka 
emakesele maale pühendatud lõikuspäe-
vaga, oli teemagi tänuväärne – peakate. 
Meie pea on tähtsaim keha osa, sest 
asendada pole teda kuidagi võimalik, 
meil tuleb teda hoida nii kuuma, külma 
kui ka ootamatute löökide eest.
   Eelarvamused – mulle ükski müts ei 
sobi – said “lammutatud”, sest kui inime-
ne hoolib oma peast ja on valmis peaka-
tet kandma, siis ta selle ka endale leiab. 
Mütsidest ja kübaratest puudust polnud 
ja igal osavõtjal oli võimalus endale lu-
bada meelelahutuslikku moemängu müt-
side ja kübaratega ning proovida pähe, 
mida hing ihkas.
   Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlane 
Reelika Käär oli kaasa toonud hulgaliselt 
akadeemia üliõpilaste valmistatud vana-
de mütside koopiaid ja soovijadki said 
nende näidiste varal tellida mütsi.
   Reelika jutustas, et ammustel mõisa-
aegadel kandsid nokkmütse vaid mõis-
nikud. Kaasajal võib aga nokkmütsi ja 
kõikvõimalikes variantides sonisid kohata 
arvukalt meie tänavapildis. Ka toonitas 
ta, et mütsidelgi on oma maagiline üles-
anne inimest kaitsta. Vanal ajal teadis 
lapski, et mütsita õue minna ei tohtinud. 
   Tartu Antoniuse Gildi kübaravalik teki-
tas suurt elevust. Kultuurijuht Sirje näitas 
kübaraid, mida ta eri aegadel ja eri kohta-
dest omale ostnud või tellinud oli.
   Otepää muusikakooli lapsed esitasid 
südamlikke ja armsaid pillilugusid. Tartu 
Maaülikooli kammerkoor tekitas elevust 
maanaiste päevale pühendatud väikese 
kontserdiga.
   Kõik osalejad said ka kohvi ja kringlite-
ga ennast turgutada. Selle vahva päeva 
peakorraldajad olid Mari Mõttus, Tiiu 
Vutt, Aili Konts ja Silvia Tamm. Publik 
valis lemmikkudujateks: Anu Kudu, Ene 
Raudsepp ja Reelika Käär. 
   Täname südamest esinejaid, korralda-
jaid ja osavõtjaid.

Otepää valla kultuurijuht 
SIRJE GINTER

Otepää lehtede kolle-
tamise päev

Turvalisus on Pähklikese üks põhiväärtusi. 
Lastele ja töötajatele ohutuse tagamine on 
lasteaia tegevuse aluseks. Füüsiline elik tege-
vuskeskkonna turvalisus on silmaga nähtav 
ja käega katsutav. Just sel eesmärgil kirjuta-
sime Valgamaa Tervisenõukogule projekti 
“Turvaline õueala Otepää lasteaias Pähklike”. 
Projektis taotlesime raha turvamattide soeta-
miseks kiikede alla. 
   Kuigi meie peamine mure on asfaltkate 
õuealal, oli käesolev projekt oma tingimus-
te ja võimalustega sobiv just turvamattide 
soetamiseks. Nii otsustas hoolekogu kogu 
summa eest soetada matid ning paigaldami-
ne jäi meie isade hooleks. Septembris kogu-
nesidki abivalmis isad ühel õhtupoolikul 

pärast tööpäeva lasteaia õuele. Ajurünnaku 
ja katsetuste tulemusel leiti sobivad tehni-
kad ning paari tunni möödudes olid matid 
maas. Suur tänu kõikidele osalistele! 
   Kõige suuremat rõõmu tunnevad puh-
tast, kuivast ja pehmemast kiigealusest 
Pähklikese lapsed.
   Sama projekt võimaldas teha 9. oktoobril 
Pähklikese õuealal ürituse vigastuste enne-
tamiseks.  Selleks moodustati kolm töötuba. 
Esimeses õpetati Lõuna-Eesti Päästekeskuse 
Otepää tugikomando ja Valgamaa pääste-
osakonna vanemspetsialisti Merle Liba kaa-

sabil kasutama tulekustutustekki ja pulberkus-
tutit, kusjuures iga soovija võis kustustit kasuta-
da. Pulbrit jagus otsesele ohuallikale ja ka muja-
le. Selline läbimängimine annab kindluse tõeli-
se ohu puhuks.
   Teises töötoas tutvustas Tarvi Kuus turvava-
rustust, mida tuleb kindlasti kasutada jalgrat-
taga sõites ja rulluiske või -suuski kasutades. 
Turvakiivri vajalikkus tehti lastele näitlikult sel-
geks. Selleks asetati üks toores muna spetsiaalse-
se turvakiivri minivormi ja teine kilekotti. Kumb 
muna jäi terveks? 
   Kolmandas töötoas õpetas Otepää 
Tervisekeskuse töötaja ja meie lapsevanem Kaja 
Liivamägi, kuidas kutsuda kiirabi ja anda esmaa-
bi. Räägiti, miks olmekeemia ja muud koduses 

majapidamises olevad värvilised ained peavad 
olema spetsiaalsetes anumates ja lastele kättesaa-
matutes kohtades.
   Hinnangulehtedest, mida üritusel osalenud 
lapsevanemad täitsid, selgus, et sellist üritust 
peetakse vajalikuks ning seda võiks aeg-ajalt 
korrata. Lisaks tuleks käsitleda tänaval liikle-
mist. 
   Suur aitäh Valgamaa Tervisenõukogule ja kõi-
gile projekti tegevustes osalenutele!

Lasteaia Pähklike juhataja PILLE VILLEMS

Turvaline õueala Otepää 
lasteaias Pähklike

häid mõtteid ja soov pakku-
da omalt poolt midagi noor-
tele! 
   Kui teil on noortekesku-
sele küsimusi, siis esita-
ge need e-posti aadressil: 
marilohe@hot.ee! 
   Rõõmsameelsete kohtu-
misteni! 

Noorsootöötaja MARIKA SOIDRA

Võistlused toimusid 18. oktoobril 
Tehvandil, rajameister Voldemar Tasa. Kavas oli 
paarisjooks.)

Meie piirkonna õpilased-medalivõitjad:
M8 
1.Karel Kaupmees/Remo Almar  Pühajärve PK 
M10  
1.Andres Aaliste/Taavi Vihmann Pühajärve PK
M12 
1.Andres Saal/Rauno Loit Otepää G
2.Marten Pulles/Robert Segar Otepää G
3.Lauri Rauk/Siim Lehismets Otepää G
M14
 1.Rasmus Sotnik/Georg Niit Otepää G
2.Rando Almar/Richard Kõiv  Pühajärve PK 
3.Timo Kopli/Ants Tiido  Pühajärve PK 
M16 
 2.Hans Teearu/Marko Liiva  Otepää G
M18 
2.Keio Kütt/Ivar Kornilov Otepää G
N12
 1.Silvia Luup/Katrina Ojavee Otepää G
2.Maarja Maranik/Liis Selge Otepää G 
3.Annika Tiideberg/Greete Poderat    Otepää G
N14
 1.Helen Parik/Mari-Liis Uprus Otepää G
3.Helen Aluvee/Katrin Helena Kuslap  Otepää G 
N16
 1. Karin Matsalu/Miia Maarja Kuslap Otepää G
3.Pille-Riin Tikand/Teele Tiidt     Otepää G
N18
 2.Liis Kalda/Triin Tigane    Otepää G

Üldkokkuvõttes võitis põhikoolidest Pühajärve ja 
gümnaasiumidest Otepää.

Valgamaa koolide KV 
orienteerumises

Laupäeval, 6. oktoobril toimusid Tallinnas A. Le Coq 
Arena harjutusväljakutel maakoolide Eesti meistri-
võistlused jalgpallis. Valgamaalt pääsesid võitjatena 
turniirile Pühajärve Põhikooli poisid, kes osalesid 
nooremas vanuserühmas (1995. a. sünd. ja noore-
mad). 
   Eelmisel aastal maakoolide turniiril napilt teiseks 
jäänud võistkond läks nüüd tegema vigade paran-
dust. Kuna mänguaeg on alati lühike (12 minutit), 
tuli olla väga hoolikas kaitses ja samas täpne rünna-
kul. Sellega said Pühajärve poisid kogu turniiri joo-
ksul väga edukalt hakkama ja võideti kõik mängud. 
Endale ei lastud lüüa ühtegi väravat.
   Otsustavaks kujunes turniiri viimane kohtumine. 
Enne seda mängu oli selge, et teine koht on kätte 
võidetud ja ainult võidu korral saavutatakse turniiri 
esikoht. Raasiku poistel oli parem üldine väravate 
vahe ja viigi korral oleks Raasiku turniiri võitnud. 
   Läks nii nagu vaja oli: Raasiku poisid suruti oma 
kaitsesse ja mäng võideti iluväravast. Pühajärve 
mängujuht Madis Vihmann sooritas 25 meetrilt 
meisterliku karistuslöögi, mis maandus täpselt vas-
taste värava ristnurgas! 

Mängude tulemused

Pühajärve – Palivere 2:0, väravad: Teder 2
Leisi – Pühajärve 0:1, värav: Kubi
Ülenurme – Pühajärve 0:2, väravad: Teder, Vihmann
Pühajärve – Adavere 1:0, värav: Teder
Pühajärve – Raasiku 1:0, värav: Vihmann

Pühajärve meeskonnas mängisid Andres Aaliste
(väravavaht), Silver Kiho, Taavi Aaliste, Dennis 
Prans (kaitsjad), Madis Vihmann, Miikael-Edvard 
Mändmets (poolkaitsjad), Raimo Teder, Teet Kubi 
(ründajad).

Pühajärve põhikooli 
poisid on Eesti meistrid 
jalgpallis

M12 poisid rajal (Andres Saal ja Rauno Loit)

Aasta õppija
15. oktoobril austati Pühajärve põhikoolis 
täiskasvanud õppija nädala üritusel Valga-
maa aasta õppijaid, koolitajaid ja koolitus-
sõpru.
   Üks kolmest aasta õppijast Valgamaal on 
Otepää müüja Astrit Kukk. Ta on käinud 
erinevatel kursustel, 2005. aastal otsustas 
ta oma teadmisi täiendada sotsiaalvald-
konnas. 2007. aastal lõpetas kiitusega 
õpingud Valgamaa Kutseõppekeskuses ja 
on nüüdseks asunud õppima Tartu Ülikooli 
Avatud Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpolii-
tika erialale.
   Valgamaa aasta koolitussõbralikema 
organisatsiooni tiitli sai Otepää lasteaed 
Võrukael, kus läbi aastate on täiskasva-
nukoolitus ja enda arendamine olnud osa 
igapäevaelust. 2006/2007. õppeaastal läbis 
erinevaid kursusi 16st töötajast 13.
   Aasta õppija, koolitaja ning koolitussõb-
ralikema organisatsiooni ja omavalitsuse 
valib maakondlik komisjon.
   Tänavune täiskasvanud õppija nädal oli 
järjekorras juba kümnes.

Kultuurkapitali ekspertgrupi 
aastapreemiate konkurss
Kuulutati välja konkurss 2007. aasta kul-
tuuri- ja spordialaste aastapreemiate mää-
ramiseks.
   Kirjalikke ettepanekuid koos kandidaa-
tide tegevuse lühikirjeldusega oodatakse  
kuni 20. novembrini aadressil: Kesk 12, 
68203 VALGA.
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Paluperas, nagu ilm-
selt paljudes teisteski 
koolides, on kombeks, 

et õpetajate päeval annavad 
tunde vanima klassi õpilased. 
Eriliseks teeb selle päeva see, et 
tunde annavad ka kooli hoo-
lekogu liikmed. Nii oli sellelgi 
õppeaastal. 
   Õpetajad siirdusid pärast väi-
kest tervituskogunemist õppe-
reisile Värskasse ja õpilasi jäid 
õpetama hoolekogu esindajad 
Kaja Lokk, Terje Korss, Merike 
Terve ning 9. klassi  õpilased, 
kelle hulgast oli valitud ka sel-
le päeva direktor. Kuidas õpi-
lased-õpetajad oma päeva 
mäletavad, sellest võite lugeda 
järgmistest kirjutistest.
  

huvijuht REET ALLAK 

Üks päev direktorina 

Klassis algas rõõmus sagin, kui 
9. klassi õpilaste hulgas kuulu-
tati välja õpetajate päeva direk-
tori ametikohale konkurss. 
Üllatuseks mulle endalegi tek-
kis kange soov koht endale saa-
da. Panin endast välja kõik ja 
koht oligi minu.
   Kuid peagi taipasin, mida ma 
olin ihaldanud... Algas minu 
kõige raskem koolinädal.
   Uskumatu, kui paljude asjade-
ga on vaja tegeleda, et olla direk-
tor ainult üks päev. Saabuski 
reede hommik.  Südame 
puperdades, lips kaela pigis-
tamas, kingad pitsitamas, sõit-
sin koos õpetajatega kooli poo-
le. Taganeda polnud kuhugi! 
Kohe-kohe oli algamas minu 
korraldatav vastuvõtt. Kõige 
rohkem kartsin oma sõnavõtu 
pärast, äkki lähevad sõnad sas-
si. Õnneks möödus vastuvõtt 

viperusteta, koolipäev oli töi-
ne ja vahva. Oli naeru, pisut ka 
segadust. Igatahes polnud või-
malik igavust tunda. Ja möö-
duski üks päev direktorina, 
vastutades kõigi ja kõige eest. 
Koju jõudnult olin ametist nii 
väsinud, et magasin kohe mitu 
tundi.
   Tänan kaasõpilasi, kooli hoo-
lekogu liikmeid, kõiki koo-
litöötajaid, kes aitasid mind 
direktori töös!

9. klassi õpilane 
HENDRIK KOMLEV 

Õpetajatele Kerstile, Martinile, 
Kristiinale, Sandrile, Tarvile, 
Siimule ja Siirile jäid päevast 
meelde järgmised seigad:
   Jalgpalli mängides põrkas 
kehalise kasvatuse õpetaja 
Tarvi vastu 5. klassi õpilast ja 
lõi oma pea nii kõvasti ära, et 
see valutab praeguseni. 
   Õpetaja Kersti muljetas, et 
tema väikesed õpilased püüd-
sid algul tähelepanu võita üks-
teise peale kaebamisega, hil-
jem näitasid oma sünnipäeva-

kaarte ja tunni lõpuks joonis-
tasid talle pilte.
   Õpetaja Kristiina oli sun-
nitud helistama lapsevane-
male, sest üks õpilane ei kuu-
lanud sõna, viskas põrandale 
pikali, naeris ja tunnis tööle ei 
hakanud.
   Õpetaja Siiri juurde tütarlas-
te käsitöötundi tulid ka mõned 
poisid, kelle õpetaja kohe töö-
le rakendas, andes neile lugeda 
kodundusealaseid raamatuid.
   Kui noored õpetajad korra 
loomisega hakkama ei saanud, 
saadeti õpilased direktori juur-
de. Kuna sinna eriti minna ei 
tahetud, oli ka kord tagatud.   
   Õpetaja Martin leidis, et kor-
da luua oli üsna raske, sest las-
te tähelepanu tikkus hajuma ja 
siis pidi kõiki korraga ja rut-
tu aitama.
   Vaatamata raskelt töisele 
päevale, leidsid noored õpe-
tajad, et nad said hästi hak-
kama. Jääb ainult loota, et 
Palupera põhikool saab tule-
vikus täiendust oma õpetajas-
konnale vilistlaste hulgast.

Õpetajate päev Palupera põhikoolisAMETLIK INFO
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Palupera vallavalitsuses
09.10.2007

 Kinnitati Nõuni reservpuurkaevu munitsi-
paalomandisse taotletava maaüksuse maksumu-
se määramise akt.
 Kinnitati Nõuni biotiigi munitsipaalomandis-
se taotletava maaüksuse maksumuse määramise 
akt.
 Kinnitati Nõuni puurkaevu munitsipaalo-
mandisse taotletava maaüksuse maksumuse 
määramise akt.
 Kinnitati Nõuni veevõtu munitsipaaloman-
disse taotletava maaüksuse maksumuse 
määramise akt.
 Määrati teenindusmaa suurus ja piirid Pärgi 
elamu/kõrvalhoone ehitiste juurde vastavalt 
juurdelisatud plaanile – 7496 m², katastriük-
suse nimetus Pärgi. Teenindusmaa ja munit-
sipaliseeritava katastriüksuse sihtotstarbeks on 
Elamumaa.
 Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 
30.06.2006.a. korraldus nr. 2-1/125, millega on 
määratud Veevõtu katastriüksuse maksumus ja 
maksmisele kuuluva summa jaotumine korte-
riomanike vahel.
 Kinnitati Palupera külas korteriomandi sead-
mise eesmärgil Veevõtu katastriüksuse müügi-
hind ja jaotati see korteriomanike vahel.
 Väljastati Neeruti külas Ritsu Ehituse OÜle 
kuuluva Teeääre kinnistule elamu ehitamiseks 
ehitusluba.
 Väljastati Atra külas Väike-Kivitulba kinnistul 
ehitusloa nr.410 alusel valminud elamule ja ehi-
tusloa nr.411 alusel valminud majandushoonele 
kasutusluba.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule Hellenurme 
külas Nurme halli kinnistule Pärna 15/04 kV 
alajaama taastamiseks ehitusluba.
 Nimetati Palupera külas Madaliku kinnistuga 
piirnev vaba maa Madala katastriüksuseks, sih-
totstarbega maatulundusmaa, suurusega 5917 
m² ja anti nõusolek Madaliku kinnistu omanikule  
Viivi Sikk´ule Madala katastriüksuse liitmiseks 
Madaliku kinnistuga.
 Määrati Hellenurme külas Tallimäe hei-
naküüni teenindusmaa suuruseks  2649 m² 
ja nimetati Tallimäe küüni katastriüksuseks. 
Anti nõusolek Vahto Sikk´ule Tallimäe küüni 
katastriüksuse erastamiseks. Erastatava maa  
sihtotstarve on tootmismaa.
 Anti kolm ühekordset toetust ravimite os-
tuks kogusummas 1913 krooni, üks ühekordne 
sünnitoetus 1500 krooni, üks ühekordne toetus 
lapse prillide ostuks summas 275 krooni ja üks 
ühekordne toetus pensionäride toitlustamiseks 
eakatepäeval.

19.10.2007 : 
 Arutati 2007.a. eelarve muudatusettepane-
kuid esitamiseks vallavolikogu istungile.
 Kinnitati Karl Jürilt õigusvastaselt võõran-
datud vara võõrandamisaegne maksumus. 
Määrati tagastamata jääva 2,94 ha Tinni nr.8 
talu maade eest kompensatsioon Elga Alatalole 
ja Maie Viirandile, mis makstakse välja kolmes 
võrdses osas aastatel 2008-2010.
 Väljastati Kaido Kompusele Saare kinnistul 
tiigi rajamise eesmärgil 500 m³ settemuda väl-
jatõstmiseks kaeveluba.
 Väljastati Indrek Hitrovile Palu kinnistul tiigi 
rajamise eesmärgil 500 m³ settemuda väljatõst-
miseks kaeveluba.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgu Kagu-Eesti piir-
konnale projekteerimistingimused Astuvere 
külas Rehe kinnistule liitumisühenduse pro-
jekteerimiseks.
 Määrati puude raieloa väljastamise eest vas-
tutavaks isikuks maakorraldaja Tõnu Kukk.
 Määrati Palupera valla munitsipaalehitistes 
asuvate mitteeluruumide kasutamise uued mää-
rad. Tunnistati kehtetuks 2000. aastast kehtinud 
määrad.
 Anti viis ühekordset toetust ravimite ostuks 
kogusummas 1700 krooni, üks matusetoetus 
summas 1500 krooni, üks transporditoetus 
summas 225 krooni ja üks ühekordne toetus 
lapse prillide ostmiseks summas 500 krooni. Anti 
ühekordset toetust kutse- ja kõrgkoolis õppijatele 
laekunud avalduste põhjal 22 õppijale kogusum-
mas 11 000 krooni.
 Kinnitati 200 kroonine toetus toimetuleku-
toetuse vahenditest 3 saajale kogusummas 600 
krooni ja toimetuleku saajate nimekiri kogusum-
mas 10 046 krooni.

19. septembril Nõunis toimunud korterelamu-
te koosolekule oli kogunenud Palupera valla 11 
kortermajast 6 elamu esindajad. Suured tänud 
tulijatele ja teistelegi huvilistele, kes on juba rea-
geerinud tegusalt elamu energiamärgise saamise 
nimel. (P.S. alginfo olemas Otepää Teataja augus-
tikuu numbris ja Palupera valla kodulehelgi www.
palupera.ee).

Kuid kirjutama ajendas seekord hoopis teisest 
valdkonnast küsimus, mis koosoleku lõppe-
des üles kerkis ja mis kindlasti pole ühismaja-
des elajatele vähemtähtis. Nimelt paluti selgita-
da ühismajas koerte ja kasside pidamise eeskir-
jast tulenevat. Palupera vald omab 2000. aastast 
„Palupera valla korra eeskirja“, mille 5. peatükk 
just seda valdkonda puudutab. Loomulikult 
pole see ainult mitte korterelamutele kohanda-
tav, vaid kõikjale. Tuletan siis lühendatult meel-
de Palupera valla territooriumil koerte ja kassi-
de pidamise eeskirjast tulenevat. Kuid enne veel 
– kõik seadused ja eeskirjad hakkavad huvitama 
asjaosalisi tavaliselt siis, kui on tekkinud prob-
leem. Kui kusagil ühismajas seda pole, siis järe-
likult on kõik naabrid rõõmsalt nõus olemaso-
leva olukorraga, kuid iialgi ei tea kui kauaks ja 
siis tasuks eeskirju ikkagi teada.
   Palupera valla koerte ja kasside pidamise ees-
kiri on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, 
kelle omandis (edaspidi omanik) on koer ja/või 
kass. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikku-

misel kannab süüdlane haldusvastutust haldusõi-
guserikkumiste seadustiku paragrahvi 80 või 81 
järgi. 
   Koera ja/või kassi on lubatud pidada elamus, 
kinnisel või tähistatud territooriumil või ketis nii, 
et oleks välditud nende lahtipääsemine ja inimes-
tele või teistele loomadele kallaletungimise või-
malus. Korteris on lubatud pidada kassi/koera 
trepikoja naabrite nõusolekul. 
   Omanik peab tagama, et koer või kass ei häi-
riks oma pideva ulgumise, näugumise, haukumi-
se või ehmatamisega teisi inimesi. Looma pida-
misel on keelatud looma vigastamine, piinami-
ne ja abitusse seisundisse jätmine. Koera tohib 
viia avalikku kohta rihma, keti vms otsas ja suu-
korviga, tagades inimeste ja teiste loomade ohu-
tuse. Koera on lubatud rihmata, ketita vms välja 
lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vas-
tavate õigusaktidega sätestatud juhtudel, samu-
ti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsi-
aalselt rajatud platsil, elamukvartalis ja autoteest 
eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata ini-
mest või teist looma. 
Koera/kassi omanik on KOHUSTATUD:
1. laskma marutaudi vastu vaktsineerida kol-
me kuu vanuse koera, hilisemad vaktsineerimi-
sed tegema veterinaararsti määratud tähtajal; 
2. asetama eraterritooriumi või muu kinnise ter-
ritooriumi sissepääsu juurde informatsiooni kur-
ja koera olemasolust (hoiatussilt «KURI KOER») 
ja kindlustama ametiülesandeid täitvate

isikute ohutu liikumise;
3. rangelt järgima sanitaarnõudeid, laskmata 
koertel/kassidel reostada hooneid, majade kori-
dore, trepikodasid, laste liivakaste ja muid ava-
likke kohti (tekitatud reostuse peab koera/kas-
siomanik kohe kõrvaldama). 
Koerte ja kasside omanikel on ÕIGUS:
1. võtta koeri ja kasse kaasa avalikesse kohtades-
se, kindlustades samas kaaskodanike ohutuse. 
Koerad peavad olema suukorviga ja rihma otsas, 
kassid suletud korvis või kastis; 
2. lasta koeral ilma rihma ja suukorvita jaluta-
da  (koerte vaba liikumine loomulike vajaduste 
rahuldamiseks, mängimiseks jne) või joosta era-
territooriumil selle omaniku nõusolekul, kind-
lustades samas kaaskodanike ohutuse;
3. jätta koeri kaupluste või muude objektide juur-
de välja, kindlustades samas ohutuse;
4. ujutada ilma rihma ja suukorvita koeri avatud 
veekogudes, väljaspool avalikke supluskohti. 
   Koera või kassi omanikul on keelatud viia loo-
ma üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, laste-
asutus, kool jms) või üldkasutatavale territooriu-
mile valdaja loata, välja arvatud pimeda juhtkoer 
ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel. 
   Lõpetuseks: kui oleme valinud endale elami-
seks ühismaja, siis paratamatult peame igas vald-
konnas teiste naabritega arvestama. Mitte keegi 
teine ei saa probleeme paremini lahendada, kui 
majarahvas üheskoos ise. Kontrollorganid peak-
sid olema ikka äärmine lahendus.

Eeskirja tuletas meelde Palupera vallavanem 
    TERJE KORSS

Koerte ja kasside pidamisest

Hellenurme kultuurimajas 
tegutsevad isetegevusringid

Esmaspäeviti rahvatantsutrupp Helles
 shoutantsutrupp Muhedad
 lauluansambel Helles
Teisipäeviti       lauluansambel Laululeenud
Neljapäeviti      tantsutrupp Mathilde
Pühapäeviti      muusikaansambel Lahe
  näitering Muhkel (näidendid ja 

estraadipalad)

Olles heas seltskonnas, tegeldes kultuuriga, 
lahenevad ka kõige raskemad probleemid, mis 
on tihti tingitud üksindusest. Ootame kõiki 
huvilisi, uusi liikmeid!

Info Elsa 5662 2044, 7669 030.

27. oktoobril algusega 20.00 

toimub Nõuni kultuurimajas 

MAARAHVA PIDU
Tantsuks mängib ansambel K.O.I., õhtut 
aitab läbi viia Anneli Parksepp

Pääse 60 krooni.

Info 5139 071 

9. novembril kell 20.00  
Nõuni kultuurimajas 

TEATRIÕHTU.

Tõlliste valla näitegrupp etendab Elloona 
Seedre näidendi ”OO TONNA KLAARA”

Rohke huumoriga pikitud külaelu väliseest-
lase pilgu läbi.

Pääse 30 krooni.
Info 5193 071

mailto:palupera@palupera.ee
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7. oktoobril, rahvusvahelisel eakate päeval 
oli Nõuni kultuurimajja kogunenud kena-
ke hulk pidulisi. Kõige pealt tervitasid oma 
vanaemasid ja -isasid meie kõige nooremad 
esinejad. Samuti näitasid oma oskusi Nõuni 
livetantsijad. Nendelt võtsid esinemisjärjekor-
ra üle külalised Elvast ja Kanepist. Elva eaka-
te ansambel „Ikka veel“ esitas oma juhenda-
ja akordionimuusika saatel mitmeid kauneid 
laule. Eriti toredasti tuli välja ühislaul Nõuni 
oma ansambliga „Lõbusad lesed“. 
   Kanepi tantsuansambel „Waltser“ esitas 
tantsukava, mis koosnes nii rahva- kui ka 
kaasaegsest kantritantsust. Eriti jäi meelde 

nende kõige vanema liikme, 86aastase härra 
muhe olek ja kerge samm.
   Etteastete vahel hoidis koosviibijate tuju 
üleval oma lahutamatu akordioniga Küllike 
Mutik Elvast. Kohvilauas võis ka niisama jutu 
puhuda. Üritusega jäädi väga rahule ja ühi-
ne arvamus oli, et seda traditsiooni peaks jät-
kama. 
   Samuti öeldi tänusõnad neilegi, kelle abiga 
kogu ettevõtmine teoks sai. Loen nad siingi 
üles: Palupera vallavalitsus, Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp ja kultuurimaja 
perenaine Marika Viks. Aitäh neile!

Nõuni piirkonna arendus juht KALEV LÕHMUS 

Nõunis tähistati eakate 
päeva laulu ja tantsuga

Lõkke tegemisest meie vallas

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi 
Hellenurmes ja Paluperas põlispuude ja võsa 
raie- ja heakorratööde ning uusistutuste teos-
taja leidmiseks hiljemalt 01. novembril 2007.a. 
   Hinnapakkumised esialgu vajalikud rahataot-
luse esitamisel ja kooskõlastuste taotlemisel. 
Projekti tegevus planeeritakse ellu viia rahas-
taja positiivse otsuse järgselt märts-mai 2008. 
a. Seega peab hinnapakkumine olema kehtiv 
ka sel ajal.
   Raie- ja hooldustööd ning uusistutused hõl-
mavad järgnevate teede ääri:
1. Hellenurme mõis-kabelipark: 23 põlispuu 

raie.
2. Palupera raudtee ülesõidukohast Palupera 

kooli poole suunduv kruusakattega teelõik: 
13 põlispuu raie.

3. Palupera kool-Palupera rist: 9 põlispuu raie.
4. Palupera teeristist Hellenurme poole tulles 

parempoolne teeäär: 5 põlispuu raie.
5. Kuusiku-Abaola kruusakattega teelõik Palu-

pera teeristi lähedal: 8 põlispuu raie.
6. Middendorffide kabelipargi eelne teeäärse

võsa raie (ühel pool teed, väheldane).
7. Palupera raudtee ülesõidukohast Palupera 

kooli poole suunduva kruusakattega tee äär-
se võsa raie ja õunapuude hooldusraie (mõ-
lemal pool teed, rohkesti).

8. Kuusiku-Abaola kruuskattega teelõik Palupe-
ra teeristi lähedal: teeäärse võsa raie (ühel 
pool teed, rohkesti).

9. Palupera teeristist Palupera kooli poole 
suunduv tee: õunapuude hooldusraie.

10.Hellenurmes ja Paluperas teeäärsete uus-
istutuste teostamine: märgistatud kohta 
tuleb istutada tellija poolt ostetud ja kohale 
toodud 200 uut noorpuud (1,0-1,5 m, ca 50 
kg tükk, tammed, pärnad). Tellija annab ka 
toestuskepid ja sidumisnööri.

Töid raskendavad: osaliselt majade lähedus, elekt-
riliinid, liiklus. Tellija märgistab tööde 

teostamise eelselt raiele määratud puud ja võsas 
alles jäetavad noored, elujõulised puud.

   Teostaja peab tagama liikluse piiramise, ohu-
tuse, loodussäästlikkuse. Uusistutused tuleb kasta. 
Raiele määratud puud ja võsa tuleb teostajal ob-

jektilt koristada, jäätmed põletada. Hinnapakkumi-
sel arvestada sellega, et enamus puit jääb tööde 
teostajale (mõni üksik puu, mis asub eraomaniku 

maal võib huvitada omanikku). Lubatud on ka osa-
lised pakkumised toodud jaotust kasutades (1-10).    

   Tellija jätab endale õiguse soodsaima pakkujaga 
läbirääkimisi pidada, olenevalt kooskõlastuste 

saavutamisest.
   Info Palupera vallavanem Terje Korssilt, 7679 

501, 5174 740, terje@palupera.ee. Hinnapakkumi-
ne saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa 

Hellenurme, Palupera vallavalitsus, ümbrikule 
märge „Palupera puu“.

Palupera vallavalitsus ootab 
HINNAPAKKUMISI 

Hellenurmes ja Paluperas 
põlispuude, võsa raieks ja 
heakorratöödeks ning uus-

istutuseks.

Igal reedel algusega kell 19.30 
Nõuni kultuurimajas
SELTSKONNATANTSU KURSUSED 

Info 5139 071

Müüa väike kogus 
kasutamata mõisakivi
Palupera Vallavalitsus müüb kirjalikul 

enampakkumisel väikese koguse 
kasutamata mõisakivi. Mõõdud kivil 
210x140x70, ca 830 tükki, mis katab 

ligukaudu 24 m2. Alghind 5 krooni tükk, 
4150 krooni kokku. 

Oma kirjalik pakkumine saata postiga 67514 
Valgamaa, Hellenurme, Palupera Vallavalitsus 

hiljemalt 01. november 2007. a. Kivide transport 
ostja kulul.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus 
kutsub 

1. oktoobrist 2007 kuni 31. 
märtsini 2008 kõiki Lõuna-Eesti 
koole ja lasteaedu osalema 

VVV matkamängus.
 
VVV matkamängu idee seisneb selles, 
et kutsuda matkama ja õues õppima 
Lõuna-Eesti koole ja lasteaedu.
   Matkamiseks võib valida ükskõik 
millise kooli või lasteaia lähedal oleva 
matkaraja. Matkamängus saab õpilaste 
grupp osaleda matkates kasvõi kooli 
omal matkarajal. Matkamise käigus võib 
läbi viia ka õuesõppe tunni. Oluline on 
aga matkas osalemisel kokkuvõtte koos-
tamine, milleks võib kasutada matkal 
tehtud fotosid, joonistusi, kirjutisi jms. 
Valminud kokkuvõtetest valib VVV SA 
välja 15 parimat, kellele on auhinnaks 
õppeprogramm või matk VVV retkeju-
higa VVV matkaradadel koos transpordi 
kompenseerimisega. Kõik grupid saavad 
mängus osalemise eest ühe loodusraa-
matu.  Matkamängu võitjad saavad vali-
da sobiva programmi või matka kõikide 
VVV SA olemasolevate programmide 
või loodusmatkade hulgast.
   Matkamängus osalemiseks võib valida 
ükskõik millise kooli või lasteaia lähedal 
oleva matkaraja.
   VVV matkamängu juhendi leiad VVV 
SA kodulehelt aadressilt http://www.
vvvs.ee/?509
   Täiendav info e-postilt 
sihtasutus@vvvs.ee või telefonil 50 88 
359. Matkamängu toetab SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskus.

 GEA JÄRVELA,
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse

juhatuse esimees
Tel 50 88 359, e-post gea@nvv.ee

Ühislaul elvakatega

Otepää Golfiklubis on nädalavahetustel
avatud päevane laste mängutuba. Oota-
me külla 2-7aastaseid mudilasi, kelle käsu-
tuses on terve toatäis laste lemmiklelusid, 
toredaid mänge, haldjajutte ning arenda-
vat tegevust. Kõigel hoiab silma peal ning 
juhendab lapsi kasvataja Margit. Alla ka-
heaastased lapsed saavad mängima tulles 
kaasa võtta ka ema-isa või vanavanemad! 
   Uudisena pakume võimalust korraldada 
sünnipäeva- ning teemapidusid kuni küm-
nele lapsele. Teie poolt peolised, meie 
poolt toitlustus ning huvitavad ühistege-
vused!
   Täpsem info Otepää Golfiklubi caddie-
masterist tel. 5620 0115 või e-postiga: 
caddiemaster@otepaagolf.ee.

   Metshaldja mängutuba avatud: 
laupäev-pühapäev kell 12.00-18.00.
Äripäeviti ettetellimisel.
 Hinnaks 30 kr/tund lapse kohta.

Ilusat sügise jätku soovides ning rõõmsaid 
kohtumisi ootama jäädes

Otepää Golfi- ja Vaba aja keskus

Laste mängutuba Otepää Golfiväljakul

Küttekoldevälise tule (seal-
hulgas lõkke) tegemisel tuleb 
järgida siseministri määrust 
nr. 15 „Tuletööde tuleohu-
tusnõuded“ (18.06.1998). 
Määruse kohaselt võib lõket 
teha selleks kohandatud mit-
tepõleval alusel või kuivanud 
taimestikust puhastatud pin-
nasel, kui tuule kiiruseks on 
kuni 1,5 m/sek. Tuletegemise 
koht peab paiknema vähe-
malt 15 meetri kaugusel ehi-
tistest ja vähemalt 30 meetri 
kaugusel metsast.
   Palupera vallas ei ole lõkke 
tegemisele kehtestatud täh-
tajalisi piiranguid. Meie uus 
jäätmehoolduseeskiri sätes-

tab peagi ka nõude: kulupõ-
letamine on keelatud alates 
lumesulamisest kuni sügis-
vihmade saabumiseni, ehk 
ajal, mil looduses on tuleoht-
lik aeg. Tuleohtliku aja alguse 
määrab Eesti Meteroloogia 
ja Hüdroloogia instituut. 
   Lõket ei tohi jätta järelval-
veta ning pärast lõkke tege-
mist tuleb põlemisjäägid 
hoolikalt kustutada. Põletada 
ei tohi jäätmeid, märgi oksi 
ja lehti, sest tekkivad suitsu-

gaasid võivad sisaldada tok-
silisi ühendeid ning ümb-
ruskonda leviv suits häirib 
kaaskodanikke. 
   Naaber ei tohiks tahtlikult 
kahjustada teise isiku kin-
nistu kasutamist ning suu-
nata ülemääraselt kahjulik-
ke mõjutusi (suits, müra jne) 
üle piiri. Asjaõigusseadusest 
tulenevad naabrusõigused 
ei kaitse tavaliselt kumma-
gi kinnisasja omaniku huve 
ühepoolselt, pigem on tege-
mist seadusliku kompromis-
si leidmisega. Ehk teisisõnu 
peaks võimalusel naabri-
ga sellised tegevused kokku 
leppima.

22. oktoobril seadsid paljud sammud Otepää kul-
tuurikeskusesse, et osa saada ligi tunni kestnud 
barokkmuusika kontserdist. Esinesid Otepää muu-
sikakooli viiuliõpetaja Eveli Pruuli, muusikakoolide 
õpilased ja professionaalsed muusikud. Erinevalt 
tavalistest kontsertidest oli sel korral saal peaaegu 
rahvast täis, leidusid vaid mõned tühjad pingid. 
   Usun, et küllaltki värvikas kava hurmas kõigi hu-
viliste muusikameelt. Esitusele tuli viis lugu, mis 
tegelikult sisu poolest võrdusid peaaegu kahe-
kordse lugudearvuga. Eriti hästi jäi meelde Vivaldi 
teos kaheksal viiulil ja neile lisandusid kontrabass 
ning loomulikult klavessiin. Selles loos olid kõik 
noodid briljantselt hästi ja komistusteta välja 
mängitud. Kui heitsid pilgu mujale ja ei vaadanud 
esitajaid, tekkis tunne, nagu kuuleksid seda teost 
suure orkestri esituses. Esimene osa oli elegantne 
ja väljapeetud. Teine tundus pisut melanhoolsem, 
aeglasem ja mõtlikum, kuid see arvamus oli tege-
likult ekslik, sest üsna kiiresti läks lugu kiiremaks ja 

sarnanes esimese osaga. 
   Otepää muusikakooli viiuliõpetaja Eveli Pruuli 
esitas Händeli teose, mis kannab pealkirja „5 saksa 
aariat”. Ta ei teinud seda mitte viiuliga, vaid oma 
häälega. S aksakeelset laulu saatsid viiul ja klaves-
siin. Tema hääl polnud liiga kõrge ega liiga madal, 
kultuurimaja aknaklaasid jäid terveks ning kuulda 
polnud isegi nende klirisemist. Mõnus värin hääles 
andis esitusele väga palju juurde. Ainus miinus oli 
see, et kõik viis lugu olid sarnased ja neid oli raske 
eristada. 
   Viimasena kanti ette Vivaldi kontsert neljale 
viiulile. Taaskord tundus, nagu kuulaksid tervet 
orkestrit.
   Kogu kontsert andis väga hea ülevaate sellest, 
milline on barokiajastu muusika. Kontserdi piisa-
va pikkuse ja perfektselt esitatud lugude tõttu ei 
olnud see kindlasti igav, vaid väga hariv ja meelt 
lahutav elamus.

Kontserdi külastaja MERIKE ENNOK

Barokkmuusika kontsert Otepää Kultuurikeskuses

mailto:palupera@palupera.ee
mailto:terje@palupera.ee
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Sangaste valla huvialaringide ajad

14. septembril ja 1. oktoobril 
toimus Sangaste seltsima-
jas Sangaste Lasteaia juha-
taja Taivi Rästase poolt kor-
raldatud kahepäevane kooli-
tus liitrühma õpetajatele tee-
mal „Erinevuse eelised laste-
aiarühmas ehk koostöise õppi-
mise võimalusi erivanuseliste 
laste rühmas“. Koolituse viis 
läbi Avatud Meele Instituudi 
lektor Ene Kulasalu. 
   Paarkümmend osalejat olid 
peamiselt Valgamaa maalastea-
edadest, mille eripäraks on las-
te arvu vähesuse tõttu erivanu-
seliste lastega rühmad. Tuldi ka 
Võrumaa Kuldre põhikooli las-
teaiarühmast.
   Töötamine liitrühmas seab 
õpetaja raskesse olukorda 
Kõigile lastele tuleb läheneda 
nende iga arvestades. See eel-
dab topeltmahus planeerimist 
ja ettevalmistust ning head 
ümberlülitumisoskust tege-
vuste juhtimisel. Lisanduvad 
nõudmised koolide algklas-
siõpetajatelt, lastevanematelt ja 
juhtkonnalt – seda kõike las-
te eduka edasijõudmise nimel 
koolis.
   Et kõige selle keskel ka õpe-
taja ise eluterveks ja rõõmsaks 
jääks, anti koolitusel kolm head 
ideed igapäevatööks. Soovitati 
muuta keskkonda nii, et oleks 
parem erivanuseliste gruppide-
ga tegelda. Võimalusel kasuta-
da kõige nooremate laste juu-
res õpetaja abi.

   Nädalateemade planeerimi-
sel tuleb järgida kogemusliku 
õppe neljast elemendist koos-
nevat ringi (esmalt saab laps 
mingi konkreetse kogemuse, 
millele järgneb sisekaemuslik 
tegevus, kus laps asetab saadud 
kogemuse oma konkreetses-
se taustsüsteemi). Alles pärast 
kahe etapi läbimist tuleks saa-
dud kogemused seostada vas-
tavate teooriate ja teadmistega 
(ettelugemine, arutelu) ning 
lõpuks rakendub õpetatu las-
te igapäevatoimingutesse ja 
mängu.
   Vanema vanusegrupi lastele 
tuleb anda võimalus noorema-
te õpetamiseks (kõige paremi-
ni õpib laps teisi õpetades) ja/
või noorematele vanemate las-
te tegevuse vaatlemine. 
   Koolituse teisel päeval tuli 
rühmatöödena genereerida 
skemaatilisi tegevuskavasid, 
arvestades kolme vanusegrupi 
erinevaid raskusastmeid, näda-
lategevuste arvu, üksiolemise 
paratamatust ning seda kõigile 
vanusegruppidele üheaegselt.

Probleemid ja ettepanekud 
tööks liitrühmades

Üliolulised on õpetaja enese-
regulatsioonioskus ja isiksu-
seomadused ning kasutatava-
te õppemeetodite lai repertu-
aar. Pikaajaliseks õppeprotses-
si juhtimiseks on maksimaalne 
arv 8-12 last rühmas, kusjuures 

nende hulgas ei tohiks olla eri-
vajadustega lapsi. Täistuubitud 
rühmades kustub õpetaja en-
tusiasm kuue aastaga.
   Õppetegevus ei koosne 
ainult töövihikute täitmisest. 
Koolieelne iga on alles etteval-
mistus paigal istudes õppimi-
seks ja randmeluude koorma-
misel.
   Kooliminevad lapsed peak-
sid olema eraldi rühmas, kuna 
liitrühmas võib nende etteval-
mistus jääda teiste vanusegrup-
pide arvelt nõrgemaks.  
   Kaks õpetajat oleks ideaal-
ne hommikupoolikul rühmas. 
Ei ole seadust tundideks, on 
nädalategevuste arv ja kestus. 
Planeeritud tegevuskavad ei 
pea olema teostatavad võõra-
le, vaid abiks õpetajaile endile.
   Koolituse lõppedes antud 
tagasisidest kostis väga vähe 
negatiivset, küll aga rõhutati 
Ene Kulasalu energilisust, posi-
tiivsust ja erudeeritust. 
   Osalejad said õppuselt kinni-
tust praktiliste harjutuste vaja-
likkusest nädala tegevuskava-
de koostamisel ning teadmise, 
et ollakse oma senise tegevuse-
ga õigel teel. Selgus ka maakon-
nasiseste koolituste jätkuvaja-
dus. Sangaste Lasteaia juhataja 
Taivi Rästas pakkus lasteaed-
nikele järgmise koolituse tee-
maks õuesõppe.

Sangaste Lasteaia liitrühma õpetaja 
MERIKE TIIMANN

Koolitus andis vajalikku tarkust 
liitrühmade kasvatajatele

Lea Kõrkjas  Tiidu  84 
Heljula Tapver  Keeni  79 
Õie Teugjas  Lauküla  79 
Maria Jepisova  Sangaste 78 
Kalju Kaseväli  Ädu  78 
Anna Pannik  Lossiküla 77 
Silvi Valge  Keeni 77 
Vanda Klaassepp  Mägiste  77 
Herta Vähi  Risttee 76 
Silvi Kübar  Ädu 76 
Selma Rebane  Lossiküla 76 
Leili Ilves  Sangaste 76 
Karl Raudsepp  Restu  75 
Kalju Künnapuu  Keeni 74 
Olga Aedmaa  Tiidu  74 
Liidia Pettai  Keeni  73 
Sale Sisask  Lauküla 73 
Ellen Kirsimäe  Tiidu  72 
Mihhail Ivanov  Tiidu 72 
Olev Hargi  Tiidu 72 
Kalju Juhkov  Sarapuu 71 
Aili Rebane  Pringi  70 
Anastasia Jermakova  Keeni 69 
Helgi Suviste  Restu  68 
Ilme Lepik  Lossiküla 68 
Beloona Elvet  Lossiküla  67 
Meta-Helene Suits  Keeni  66 
Siiri Rannik  Risttee  61 
Elviira Jääger  Sangaste  61 
Heldur Vanik  Risttee  61 
Lea Kassin  Risttee 60 

SÜNNIPÄEVAD  novembris

Õnnitleme novembrikuu sünnipäevalapsi!

TEADE 
Keeni ja Sangaste 
raamatukogudelt
Seoses raamatukogude liitumisega 
elektronkataloogiga, palume kõiki 
lugejaid, kellel on käes 2007.-ndal ja 
varasematel aastatel laenutatud
raamatud või ajakirjad, tagastada 
need hiljemalt 2008.a. jaanuarikuu 
jooksul.

Info tel: Sangaste r/k 769 0494
           Keeni r/k 769 6236

Sangaste raamatukogu juhataja 
Aino Oja

Keeni raamatukogu juhataja 
Ester Otrokova
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 Skatepark  Seltsimaja    Keeni kool

Esmaspäev   10.00-12.00    Pensionäride tantsurühm
 info 7668 043;       Rõõmurullid juh. Katrin Kõiv
 5647 2632 20.00-22.00    linetantsurühm Lustilised juh. Katrin Kõiv
Teisipäev   17.00-18.00    Koolinoorte tantsurühm juh. Katrin Korn 17.30-18.30    Kantrirühm “Keeniline” juh. Katrin Korn
   17.00-19.00    Portselanimaal juh. Kati Velner
     19.00-20.00    Naisrühm “Tanuke” juh. Hiie Vähi
Kolmapäev   10.45-11.30    Beebikool (2 korda kuus) juh. Piret Stepanov
   17.30-18.30    Kantrirühm Lustiline juh. Katrin Kõiv
   20.00-21.00    Kõhutants juh. Riina Schotter
Neljapäev   17.30-18.30    Naisansambel juh. Erma Kallasse
  16.00-19.00 17.00-18.00    Portselanimaal juh. Kati Velner
  Park avatud       
   19.00-20.00    Kirikukoor juh. Eve Tamm
Reede   18.00-20.00   Kuigatsi kantrirühm Rote Hosenboden juh. Kaija Kõiv
Pühapäev   13.00-14.00   Latiinoaeroobika juh. Ave Kängsepp
   14.00-15.30   Noorte rahvatantsurühm juh. Tiina Kukk
   18.00-20.00   Segarühm Sangaste juh. Tiina Kukk

Info seltsimaja ruumide rentimise, kasutamise ja ringitegevuse kohta: valla kultuurispetsialist Merle Tombak tel. 5647 2632.

Nagu üle riigi, tähistati ka Keeni koolis 
5. oktoobril õpetajate päeva. Tavapära-
selt said õiged õpetajad anda kolm esi-
mest tundi. Ülejäänud tunnid olid ühek-
sandike kasutada. 
   Neljanda tunni alguses korraldasime 
õpetajatele aktuse. Tahtsime sellel mida-
gi lahedat korraldada. Mõeldud-tehtud: 
selleks sai mäng “Õpilased versus õpe-
tajad”. Idee saime praegu väga kuumast 
telemängust “Jõekalda versus Eesti”. 
   Mängu põhimõte oli kõigile selge. 
Meie valisime üheksa ala, kuna klasse on 
ju üheksa. Igat klassi esindas üks õpila-
ne, vastaseks oli õpetaja. Terve kool oli 
hasardis: sai palju nalja ja loomulikult oli 
lõbus. Lõpuks võitsid ikkagi õpilased! 
Hurraa! 
   Aktuse lõpetuseks kõlas üheksanda 
klassi tüdrukute laul „Minu õpetaja“ ja 
õpetajatele ulatati lilleõied. Loodame, et 
õpetajad jäid rahule. 
   Pärast aktust oligi kool üheksandike 
päralt ja uute õpetajate karjäär võis alata. 
Noori ”pedagooge” võeti hästi vastu ja 
tunnid möödusid kiiresti. Vahetunnid aga  
tegime meelega lühemaks.
   Meile jäid sellest päevast head mäles-
tused. Ehk võtab mõni meie klassi õpila-
ne nõuks tulevikus pedagoogiks hakata. 
Algus on igatahes tehtud. 
 

Keeni Põhikooli 9. klassi „õpetaja“ 
MARIANA RAUDSEPP

Kuidas Keenis  
õpetajate päeva 
tähistati

Vaikselt, kuid järjekindlalt on noored endast, 
oma soovidest ja tahtmistest märku andnud.
   Sangaste vallavolikogu haridus- ja kultuuriko-
misjoni liikmed kohtusid oktoobri alguses Keeni 
põhikooli õpilasomavalitsusega. Eesmärgiks oli 
selgitada, kas noored vajaksid oma organisatsi-
ooni ja mis see neile annaks.
   Esimene noorte ümarlaud toimus 19. ok-
toobril. Sellel osalesid ka maavalitsuse noor-
sootöö peaspetsialist Siiri Põldsaar ja Valgamaa 
Noortekogu asepresident Siiri Sternfeld.
   Noorte vaba aja veetmise võimalusi tulid aru-
tama ka Sangaste vallavanem Kaido Tamberg ja 
arendusspetsialist Kaja Papagoi, kohal oli Keeni 
põhikooli huvijuht Vete Hainsoo, õpilasomava-
litsuse esindus ning gümnaasiuminoored, kes 
tulevad koju põhiliselt nädalavahetustel.
    Valgamaa Õpilasomavalitsuse poolt korral-
datud noorte huvitegevusalase küsitluse põhjal 
selgus, et Sangaste valla 4.-8. klasside õpilastel 
on suur vajadus isetegemise ja kooskäimise 
koha järele.
   Järgmine suurem kogunemine toimub kooli 
vaheajal, 31. oktoobril kell 14.00 Sangaste seltsi-
majas. Olete kõik oodatud!

Noored on tegijad

Väärt elukeskkond
Sangaste aleviku elanikele on ehk silma jäänud 
ilusad rõõmsavärvilised atraktsioonid raama-
tukogu juures. Sama nime – „Väärt elukeskkond“ 
kannab ka projektikonkurss, mille korraldas MTÜ 
Valgamaa Partnerluskogu.
   On hea meel, et nüüd on meie kõige väiksema-
tel põnnidel ja nende vanematel üks mängu-plats 
juures. Praegu, kui töö on tehtud, ei ole enam 
mõtet väljendada pahameelt ebasobiva asukoha 
või suure lärmi kohta. Aasta alguses oli kõigil või-
malus oma arvamust avaldada. Nüüd tundke rõõ-
mu  laste säravatest silmadest ja rõõmukilgetest!
   Palun siinkohal inimestelt kodanikujulgust – kui 
näete kedagi mänguväljaku atraktsioone kuritarvi-
tamas, siis sekkuge! Muidu on oht, et suuremate 
laste tõttu jäävad väiksemad liiga ruttu kiigest või 
liumäest ilma. Lähitulevikus loodame paigaldada 
atraktsioonid ka vanemale koolieale. 
   Järgmisel kevadel saab atraktsioonid ka Kee-
ni. Seal oleme seni põrkunud ühe probleemiga. 
Paljude fondide üks põhinõuetest on, et maa-ala, 
kuhu mänguväljak paigaldada, peab olema valla 
oma. Midagi ei tohi paigaldada era- ega riigimaa-
le. Seetõttu on jäänud ka kaks taotlust rahasta-
mata.
   Aga olgem optimistlikud, olukord saab minna 
ainult paremaks!

MERLE TOMBAK

Tänuavaldus

Esimene Sangaste Lõikuspüha 
on peetud ning esimene lõikus 
jäädvustatud imelisse seinavaipa, 
fotodele, meie mõtetesse ja 
südamesse.

Suur ja siiras tänu kõigile tulemi-
se, olemise ja kaasaaitamise eest!

MERLE TOMBAK



26. oktoober 2007 S A N G A S T E 9
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 

Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Esimesel veerandil on meie koolis toimunud palju 
üritusi. Esimestel koolinädalatel pandi paika ringide 
töö, loodame, et kõik leiavad ka peale tunde meeldi-
va tegevuse. 
   5. septembril oli spordipäev. See oli oli kõikidele 
õpilastele kohustuslik ja ega keegi väga vastu pun-
ninudki. 13. septembril toimusid sügismatkad. Igal 
klassil oli erinev eesmärk: kas metsast midagi ko-
guda või leida või kuulata ning pärast vastavalt või-
malustele see teistele edasi anda. 
   16. septembril käidi toitlustamas Tartu Ratta-
maratonil. 21. septembril tähistasid algklassid sügise 
sünnipäeva. Traditsiooniliselt oli korraldajaks 6. klass 
koos klassijuhatajaga. 21.-24. septembrini oli alg-
klasside sügisnäitus, mille väljapanekuid vaatasid 
huviga suuremadki. 
   Septembri lõpul võeti 5. klass vastu vanemasse 
astmesse. Kõik kohaletulnud vaatasid seda suure 
huvi ja naeruga. „Rebased“, muide, said oma üles-
annetega hiilgavalt hakkama. Pärast „eksameid“ toi-
mus disko. 
   2. oktoobril tähistati südamepäeva. 5.-9. klass vaa-
tasid filmi „Supersize me”, eelnevalt kommenteeris 
filmi terviseõpetuse õpetaja Hiie Vähi.

Loomulikult sai väärikalt tähistatud õpetajate ame-
tipäev: noored õpetajad harjutasid kätt ning õpeta-
jad võisid veidi rahulikult puhata. Selleks olid 9. klas-
si „õpsid“ ja klassijuhataja kõvasti vaeva näinud. 
   Oktoobri algul tähistati rukkileivanädalat. 13. ok-
toobril käis 6.-9. klass õppereisil Jõgeva- ja Tartu-
maal. 
   Esimesel veerandil toimusid regulaarselt õpilas-
esinduse koosolekud ning kohtusime Sangaste val-
lamajas Valga noortekogu esindusega ja Sangaste 
vallavalitsuse esindajatega. Arutlusteemaks oli valla 
noortekeskuse loomise vajadus. 
   Üritame kirjutada ka terviseedenduslikku projekti. 
Eks näe, kuidas see meil välja kukub. Veerand hak-
kab läbi saama ja me planeerime juba järgmise te-
gemisi. Loodame, et kooliaasta lõpuks võime ise ja 
kogu kool meie tegevusega rahule jääda.

Keeni Põhikooli õpilasesinduse pressiesindajad 
LENNA HAINSOO ja SANDRA EINLING

Esimesel veerandil 
Keeni põhikoolis toi-
munust

Oktoobri algul tähistatakse Eestis rukkileivanädalat. 
Ka meie kool on sellest igal aastal agaralt osa võt-
nud, ega seegi aasta erand olnud.
   Õpilasesinduse kaasabiga korraldati nädala vältel 
erinevaid üritusi. Teisipäeval käisid algklassid Valgas 
muuseumitunnis „Meie igapäevane leib”, kus neile 
räägiti leiva tähtsusest. Õpilased said väga palju olu-
list ja huvitavat teada ning ütlesid, et muuseumis oli 
väga tore. 
   Kolmapäeval valmistasid õpilased rukkileivast eri-
nevaid toite. Igas toidus pidi olema vähemalt 500 
g rukkileiba, ülejäänud koostisosad võis ise valida. 
Toitude valmistamiseks ja serveerimiseks sai kasuta-
da kooli sööklat ja käsitööklassi. Žüriisse kuulus üks 
õpilane igast klassist. Toitu hinnati tervislikkuse, väl-
janägemise ja serveerimise ning maitse järgi. Pärast 
hindamist söödi enda valmistatud toit ära. See mait-
ses hästi, sest isetehtu on kõige parem.
   Neljapäeval sõitis 4., 5. ja 6. klass Tartusse Eesti 
Rahva Muuseumi. Seal saadi teada, millised olid va-
nasti talupoegade sügisesed toimetused ja tegemi-
sed ning nähti erinevaid vanaaegseid tööriistu, mis 
meeldisid eriti poistele. 
   Igal päeval oli kooli sööklas toidu kõrval erinevaid 
leibu ja nii mõnigi sai uusi maitseelamusi. 
   Lapsed said palju uusi teadmisi rukkileivast ning 
loodetavasti ütlevad nad mõnikordki emale-isale, et 
see või teine leib on hea maitsega, ostame parem 
saia asemel leiba.

Keeni põhikooli õpilasesinduse pressiesindajad 
LENNA HAINSOO ja SANDRA EINLING

Rukkileivanädal 
Keeni koolis

Keeni kooli direktor Diana Sarapuu 
ja direktori asetäitja Saima Tell on 
töötanud samal kohal juba 25 aastat. 

Mõlemad elavad aga hoopis naabervallas 
Urvastes Võrumaal.

Enne õpetajate päeva küsisime neilt: mis 
hoiab pedagoogi nii kaua väikeses maa-
koolis? 
   Praegusel ajal ju räägitakse, et inimene 
ammendab end ühel kohal ja peaks üha uusi 
ameteid proovima. Ja aina maalt linna, ikka 
suuremate pudrumägede poole püüdlema.

Diana Sarapuu ja Saima Tell hakkasid vas-
tuseks hoopis oma kooli, vallavalitsust ja 
volikogu kiitma. Koolimaja on kenasti kor-
ras, käib staadioni ehitus, kooli spordisaal 
leiab aktiivset kasutamist – see annab kind-
lasti koolijuhtidele entusiasmi oma töös. 
   Juhid kiidavad ka kooliperet. Õpilased ja 
õpetajad on nii tublid, et direktori asetäitja 
tuleb igal hommikul rõõmuga tööle. Direktor 

aga lisas, et aastatega tuleb arusaamine – kui-
das ise, nii ka laps!
   Keeni kooli rahvastepallimängijad on 
tuntud üle riigi, koolis tegutsevad kunstiring 
ja mudilaskoor, solistid ja rahvatantsuringid. 
Saima Telli sõnul olnud viimastesse nii tõsi-
ne konkurents, et võtnud mõnelgi nutu lah-
ti. Stiimuliks oli pääs tantsupeole.
   Aga põhitegevuski pakub õpetajatele rõõ-
mu ja rahulolu. Koolijuhid on veendunud, et 
suur osa õpilasi tuleb kooli selleks, et õppida. 
Õpetajad peavad neile midagi koolist kaasa 
pakkuma. Direktor: „Keenis on ka õpetajad 
püsinud ametis aastaid, ära on mindud vaid 
väga mõjuvatel põhjustel.”
    Mis neid motiveerib? „Vald toetab, antakse 
korter. Ka abikaasadel on meie kandist töö-
kohti leida,“ selgitas Diana Sarapuu. „Meie 
koolis on kõigi jaoks turvaline õhkkond.“ 
Saima Tell lisas: „Meil on õpetajatel ka õhtust 
tegevust, seltsielu on kirev. Ja Tartugi ei ole 
kaugel, soovi korral saab teatris käia küll. Ega 
maaõpetaja kuskile mujale tööle kipugi.
   Ühiselt leitakse, et selle 25 aastaga on Keeni 
koolist läinud ehk 10 õpetajat. Ja rõõmusta-

Keeni koolis on kõigil turvaline olla

Kui puudelt on juba le-
hed peaaegu langenud, 
leiavad Keeni kooli 

õpetajad, et võiks käia kusagil 
ekskursioonil. Seekord Tartu- ja 
Jõgevamaal. 13. oktoobri hom-
mikul kell 8 oli väljasõit Sangas-
te bussijaamast. Kuigi väljas oli 
vilu ilm, polnud kellelgi paha 
tuju, kõik olid erksad ja ootasid 
pikisilmi sõidu algust.  Kui kõik 
õpilased oli Sangastes loen-
datud, hakkasimegi sõitma. 
   Alustuseks käisime Palamusel 
Oskar Lutsu koolis, kus filmi-

Üks ilus sügisene päev Tartu- ja Jõgevamaal

ti ,,Kevade”. Seal saime mööda 
muuseumi ringi kõndida ja vanu 
koolitarbeid ning muudki väga 
huvitavat vaadata. Pidasime ka 
ühe vahva koolitunni. Tunnis 
saime teada, mida vanal ajal õpe-
tati, see erines päris palju täna-
päeva koolitundidest. 
   Oli lugemis õppetus, kokko arva-
minne, õppetus mailma surusest 
ja mailma madest, vaimolikkud 
salmid ja laulmine. Laulmine 
tuli eriti hästi välja, kõik laul-
sid himuga ja olid väga rahul. 
Tunni lõpus saime tindi ja sule-

ga endale koolitunnistuse välja 
kirjutada. 
   Pärast kooli läksime Kalevipoja 
muuseumi, kus meile jutusta-
ti lühidalt „Kalevipoeg” ümber. 
Räägiti ka, kuidas Kääpa jões 
Kalevipoeg enda mõõga läbi sur-
ma sai. Seejärel käisimegi Kääpa 
jõe ääres mõõka vaatamas, mis 
pidavat päiksepaistelise ilmaga 
vastu peegeldama. 
   Edasi sõitsime Alatskivi los-
si juurde. Teel sinna tegime pea-
tuse Kalevipoja sängi juures. 
Alatskivil räägiti lossi ajaloost 
ja näidati ruume, mis polnud 

takse, et oma kooli lõpetajaidki on tulnud 
siia õpetajaks.
   Ka lapsed püsivad Keeni koolis. Vahepeal 
oli küll minejaid, aga on tagasi ka tuldud.

Eesmärkidest ka
 
”25 aastat tagasi alustasime hoopis teistes 
tingimustes, vanas majas. Hakkasime seda 
täiustama, aastatega oleme jõudnud prae-
gusele tasemele. Oleme loonud turvali-
se õhkkonna kõigile,” rääkis direktor. ”Aga 
eesmärk? Me ei ole veel lõpuni jõudnud, on 
palju, mida edasi arendada.”

Ja mis puutub pikaajalisusse, siis selgus, et 
Keeni koolis on õpetajaid, kes palju kauem 
seal töötanud. Aga see on juba järgmise kor-
ra teema.

ARVO SAAL

küll just kõige paremas korras. 
Praegu restaureeritakse ja kor-
rastatakse seda kultuuripärandit. 
Lossiruumid olid väga väiksed 
võrreldes meie oma Sangaste 
lossiga. 
   Alatskivil käidud ja uudistatud, 
hakkasime sõitma kodu poole. 
Tartus tegime väikese peatuse 
Lõunakeskuse juures, kõik said 
ringi uidata. 
   Oli väga tore ja meeldejääv 
päev!

ELIIS ARENG, Keeni Põhikooli 
9. klass

31. oktoobril kell 14.00  
toimub Sangaste Seltsimajas 

Sangaste valla noorte huvitegevuse ümarlaud
Kutsutud on

• kõik 7-26aastased Sangaste valla noored, kes 
on huvitatud osalemisest noorte töös; 
• kõik, kes tahavad midagi ISE TEHA noorte 
vaba aja sisustamiseks.

Nüüd otsustad sina!
   

Eestvedajad: Keeni Põhikooli ÕOV
   Valgamaa Noortekogu liikmed
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Vasakult Tiiu Borisik (Sangaste laste-
aed), Helju Vaalma ja Tiina Kukk (mõle-
mad Keeni põhikool).

Sangaste valla 

Aasta Õpetajad

 Saima Tell

Diana Sarapuu
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mailto:sangaste@sangastevv.ee
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Otepää päevakeskus 
KORRALDAB 

kultuurikeskuses

1. novembril kell 10.00

klaasimaali ja 
küünalde dekoreerimise 
kursused.

Osalemine prii.

Pühajärve Haridusseltsi 
RAHVAKOOL teatab :

VEEL ON VABU KOHTI 
04.11.07 algavale makramee kursusele  
   Sihval,
10.11.07 lilleseade kursusele 
  Otepää aedlinnas,
hotellitöös vajalikule vene keele kursu-
sele.

Info telefonil 5228 000
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 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka vallavalitsuses  
 Kinnitati Puka Lasteaia hoolekogu järgmises koos-
seisus: Heikki Kadaja, Piret Müür, Aire Kaldmäe, 
Kaire Pedajas ja Anne Riis. 
 Toimetulekutoetust otsustati maksta oktoobris 
kolmele isikule, sünnitoetust kahele isikule kokku 
6000.- krooni ja ühekordset toetust kokku 5855.- 
krooni ulatuses .
 Kinnitati Tööstuse tn 11 asuva korteriühistule 
Ebumägi kuuluva korterelamu korteriomandi sead-
mise teel erastatava ehitise aluse ja selle teenindami-
seks vajaliku maa suuruseks 3657 m2.
 Algatati lihtsustatud korras detailplaneering Puka 
alevikus Säde tn 8 kinnistul, eesmärgiga elamu ehita-
mine.
 Puka Vallavalitsus kooskõlastas Rõngu valla üldp-
laneeringu.
 Kinnitati Puka vallavalitsuse raamatupidaja vaba 
ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbivii-
mise kord. 
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Anti nõusolek Pedaste külas asuva Pedastiku 
vaba põllumaa, suurusega 34,9 ha erastamiseks 
Osaühingule Päikesepõld.
 Nõustuti Ruuna külas asuva Teeharu maaüksuse 
jagamisega kaheks iseseisvaks maaüksuseks – Teeharu 
ja Ruuna magasiaida, sihtotstarvetega maatulundus-
maa.
 Otsustati vastu võtta Puka valla omandisse Aakre 
külas asuva Teppo katastriüksuse koosseisust Teppo 
tee maaüksus, pikkusega ca 252 m. 

AMETLIK INFO

Puka vallavolikogus 
25. oktoobri :

 Tutvuti Puka valla jäätmehoolduseeskirjade eelnõu-
ga.
 Muudeti Puka valla 2007. aasta eelarvet.
 Arutati Puka vallamaja hoones asuvate endiste 
sööklaruumide rendileandmist.
 Anti nõusolek vallavalitsusele kuuluva kraana müü-
miseks enampakkumise teel.

Ellen Haljasmets  26. september
Keiri Rebane  24. september

Leida Uint  Palamuste  85
Linda Stets  Puka  79
Asta Possul  Puka  78
Alvar Niit  Kähri  77
Ester Sbojeva  Ruuna  76
Vinfrid Kensner  Puka  76
Kalev Kingo  Aakre  75
Endla Tomson  Aakre  74
Leodor Elmik  Puka  74
Kalju Eiche  Kolli  74
Elvi Jürgenson  Puka  72
Elvi Poroson  Põru  71
Arvi Liiv  Rebaste  71
Olev Siik  Pedaste  70
Tiina Suija  Puka  68
Linda Maisvee  Puka  68
Helgi Luht  Pühaste  68
Mall Praks  Puka  67
Helve Kompus  Puka  66
Oivo Einaste  Kolli  66
Helle Karu  Puka  65
Juhan Matsar  Puka  65
Zinaida Blaginina  Puka  64
Linda Meos  Plika  63
Silja Valdner  Puka  62
Aime Klais  Pedaste  62
Helgi Lepik  Pedaste  62
Ants Ilves  Puka  62
Valdeko Rogenbaum  Prange  62
Andres Orastu  Puka  61
Elina Kütt  Puka  60

SÜNNIPÄEVAD  novembris

Õnnitleme novembrikuu sünnipäevalapsi!

Eelmise nädala jooksul 
võisid meie raamatuko-
gu külastajad vaadata 

naljakaid ja suuri porgandeid 
ning muud sügisega seotut.
Lastelt olid mõned vahvad 
joonistused ja käsitööd, üks 
proua tõi kireva hoidisepur-
gi. Kuigi osavõtjaid oli vähe, 

meeldis väljapanek neile, kes 
nägid. Kõige toredam oli ühe 
väikelapse reaktsioon, nähes 
hiigelporgandit – “Emme, sel-
lest saaks terve meie klass ühe-
pajatoitu”. Tore, kui tänapäeva 
friikate ja burgerite ajal lapsed 
tervislikult mõtlevad!
   Aitäh kõigile, kes osa võtsid 

ja huvi tundsid! Ühtlasi ootan 
detsembri alguseks väljapane-
kule omavalmistatud jõulueh-
teid, käsitöid ja muud põnevat. 
Raamatukogu telefon on 766 
9417.

Puka raamatukogu juhataja 
ENE MARKOV

Värviline sügis Pukas

Valga keskraamatukogu ja Eesti Raa-
matukoguhoidjate Ühingu maaraama-
tukogude sektsioon korraldavad 30. 
oktoobril Valga kultuuri- ja huvialakes-
kuses seitsmenda üle-eestilise maaraa-
matukoguhoidja päeva. 
   Ettekandega esinevad kirjandustead-
lane Peeter Olesk, Tartu Ülikooli raa-
matukogu teenindusosakonna juhataja 
Olga Einast ja Valga muuseumi direktor 
Esta Mets.
   Iga maakonna parimale maaraama-
tukoguhoidjale käesoleva aasta töötule-
muste põhjal aunimetus Aasta maaraa-
matukoguhoidja. 
   Valgamaa 2007. aasta parim maaraa-
matukoguhoidja on Aakre raamatukogu 
juhataja Riina Siik.

OT

Tuleb üle-eesti-
line maaraama-
tukoguhoidja 
päev 

Näitus Puka keskkoolis
Kuni 8. novembrini 
on võimalik vaadata EENeti 2006. a. 

arvutijoonistuste näitust 
„Teater, muusika, kino” Puka keskkooli 
uue maja 3. korrusel.

Näitus on avatud koolipäevadel (va. va-
heajal).

5. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist õpetajate 
päeva. Traditsiooniliselt annavad sel päeval tun-
de abituriendid. Pukas olid sel aastal kaasatud 
ka 11. klassi õpilased. Toimus 3 ainetundi, mil-
lele järgnes aktus. Õpetajad olid kutsutud kooli  
kella 11-ks hommikukohvile. Neid võttis vastu 
meeldiv saiaküpsetamise lõhn, sest kohvi kõr-
vale pakuti ahjusooja kringlit ja Puka vallava-
litsuse poolt toodud torte.
   Aktuse juhatas sisse õpilasest koolidirektor 
Mati Lepasaar, kes palus õpilasperel püsti tõus-
ta, et muusikahelide saatel vastu võtta direkto-
ri käskkirjaga selleks päevaks komplekteeritud 
13. klass. 
   Liisa Luht luges ette käskkirja, milles avalda-
ti tänu 13. klassi õpilastele kooli eduka esinda-
mise eest SEB Ühispanga rattamaratonil, ülerii-
gilisel õpilastööde näitusel „Õuepuu“, X noor-
te laulu- ja tantsupeol „Ilmapuu lävel“, Eesti 
Metsatööstuse programmi „Tee metsa“ projek-
tis „Pesakast“, maakondlikel aineolümpiaadidel 
ja teistelgi ürituste. 
   Kõik selle klassi õpilased on erakordselt õpi-
himulised ja spordilembesed, siis jagus kiidusõ-

nu kõigile. Tänukaartide kätteandmisele järgnes 
meeleolukas kontsert, kus loeti luuletust, lauldi 
ja räpiti ning jagati koolipere poolt lilli oma lem-
mikutele.
   Kui õpilased bussidele pandud ning koju saa-
detud, oli ka „õpetajatel“ hetk aega puhata, maius-
tada ning päevaseid kogemusi jagada. Kuigi koo-
lipäev läks igati korda ja koolimajas valitses töi-
ne meeleolu, olid „õpetajad“ pingelisest päevast 
väsinud ja vaiksed. Õpetajaks olemine ei olnudki 
nii lihtne, kui muidu võib tunduda. Siiski olid kõik 
rahul ja üheteistkümnendikud said kuhjaga koge-
musi, mida saab järgmisel aastal rakendada.
   Pärisõpetajad aga sõitsid õppekäigule Võrumaale 
Veetka tallu, külla metsamoorile. Ilm ei olnud küll 
kõige ilusam, aga õpetajad vihma ei kartnud. 
Koguti puudelt energiat, käidi loitsukeldris loit-
susid lugemas, maa- ja taevajõudu kogumas. 
   Kosutava taimetee kõrvale kuulati tervisenõuan-
deid külmaks ajaks. Kaasa sai osta Metsamoori 
Varasalvest tatramett ja armuteed ning erinevaid 
ürdisegusid. Oli igati tore õhtupoolik, mis andis 
hingejõudu veel mitmeteks päevadeks.

Puka keskkooli 12. klassi juhataja KARIN-KAJA LIIGAND

Õpetajate päevaks moodustati 
Puka keskkoolis 13. klass

31. oktoobril kell 16.00 toimub Otepää 
Vallavalitsuses Hage, Põllumäe, Kirsi, 

Ingermanni, Saareranna ja Ees-Palava 
kinnistute detailplaneeringu 

eskiislahendust tutvustav arutelu. 

Planeeringu koostaja on AS K&H. 
Kontakt: karin.bachmann@askh.ee, 

tel. 7308 135.

Õpetajad energiat kogumas

mailto
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Otepääl, J.Hurda 1A
E-R 9.00-18.00
L 9.00-15.00

Tel. 7655 007

Auto esisilla remont ja 
reguleerimine

MASTER talverehvid, müük ja paigaldus
CENTRA akud
HELLA lisatuled ja tarvikud sõidu- ja veoautodele

TELWIN akulaadija ja keevitus
OSRAM pirnid
COMMA õlid, autokeemia

AAB Ekskavaator OÜ 

osutab KAEVETÖID:  
   
  tiikide, kraavide kae-
 vamine ja puhastamine
  veekogude süven-
 damine, puhastamine

  vundamendi süvendid
  maaparandustööd  

 
  teede ehitus, hooldus
  
Müüme liiva, kruusa 

 (Õru vallas)   
  

Tel. 5096 893
www.ekskavaatorid.ee

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

11K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

AINO PAABUT
31.01.1992 - 03.10.2007

Avaldame sügavat kaastunnet 
Aivo perele ja kõigile omastele

ERNA PIHO
surma puhul.

Mälestavad Silvi ja Gustav

Nuustaku Pubi 
OOTAB TÖÖLE

kogemustega 
baaritöötajat.

Info tel. 5299 713

Otepää lasteaed 
Pähklike võtab tööle 

KOKA ABI. 

Info tel 765 5363 või 
lasteaias aadressil 
Pühajärve tee 22.

Avaldame kaastunnet Pillele 
perega kalli ema ja vanaema 

LEILI UNDI
kaotuse puhul.

Tõnu ja Viive, Ando ja Juta, 
Mihkel ja Krista, Renee ja Magret.

Avaldame kaastunnet Mooritsa 
perele 

EMMA MOORITSA
kaotuse puhul.

Jaan perega, Nelli, Hilja, Ülo, 
Tiit, Tiiu, Leo.

Puidu töötlemisega 
tegelev ettevõte Otepääl, 

võtab tööle:

abitöölisi tootmisse,

puidust kaubaaluste 
valmistajaid (töö sobib 

ka naistele),

saeraami töötajaid.

Väljaõppe võimalus. 
Elamisvõimalus.

Info tel. 5157 019, 
e-post: 

info@profiksum.ee

Kauaaegset endist töötajat 

ELMAR PENDRAT
mälestab 

Otepää Piimaühistu.

Tunneme kaasa Enele perega.

HALJASALADEGA tegelev 
ettevõte võtab tööle:

  haljasalade hooldaja-ko-
ristaja, palk alates 5000 kr;
  haljasalade hooldaja-
niitja, palk alates 7000 kr;
  haljasalade eestööline, 
palk alates 8000 kr.

Info tel. 7333 660 või 
5342 856

On ääretult valus,
aeg seda ei muuda
ja kuidas ka paluks

Sa tagasi tulla ei suuda.
Teatame kurbusega, et lahkus 

meie armas abikaasa, ema, ämm, 
vanaema 

ERNA PIHO
24.10.1922 – 12.10.2007

Leinavad omaksed

AUTOASI

Südamlik kaastunne Ennole ja 
Aivole perega kalli ema ja 

vanaema

ERNA PIHO
kaotuse puhul.

Korteriühistu Alajaama 4 
elanikud

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

Soovin osta maad Valga-, Võru-, 
Põlvamaal. Tel 5660 0738

Anda rendile 16,4 ha haritavat 
maad Koigu külas Vidrike-Kärgu-
la mnt ääres (63602:003:0181 ja 
selle vastas üle tee). 502 9997, 
heino.viik@uranos.ee. 

Noormees ostab 1-toal. euro-
remondiga korteri. 5805 3751.

Teeme potsepa töid. Info 
tel: +372 53 447 003

Müüa noori lambaid ja lamba-
liha. Tel. 5839 8346

Ostan, üürin korraliku korteri või 
maja. 5569 1205

Vaevatasu eest ära anda must-
valgeid kassipoegi. 5667 6151, 
Aarne

Otepää kesklinnas välja üürida 
2-toaline kõigi mugavustega kor-
ter. Tel. 7348 470.

Noor sportlik pere üürib hilisema 
ostusooviga maja, korteri. Soov 
Otepääle elama tulla. Töökohad 
Otepääl olemas. 5569 1205

K U U L U T U S E D

Avaldame kaastunnet Tõnu-Jaak 
Tederi perele 

EMA 
kaotuse puhul.

Majaelanikud 

Otepää Kesklinna 
Hotell võtab tööle 

rõõmsameelse teo-
tahtelise 

administraatori.

Info tel. 5577 414.

Baar ja majutus 
VALGE KROON 
Otepääl avab peale 
remonti taas uksed. 
Seose sellega otsime 

kohusetundlikku töötajat. 
Soovitav keelteoskus. 

Helistada tel  5332 4423 ja 
5115 713.

Haldag UÜ

Arvutite REMONT, 
hooldus, müük. 
Arvutikoolitus. 

Info tel 5535 498 

Otepää Reisibüroo

avatud E-R 9-12 ja 13-16
Lipuväljak 11 Otepää

 
SOODNE

LIIKLUSKINDLUSTUS 
(Inges )

PAIGALDAN 

Otepääl 

ardell ja siidist 
kunstripsmeid. 

Tel. 5800 6932

Triin

Valgjärve KOOLI KOKKUTULEK
toimub 10. novembril 2007 Valgjärve koolimajas

kell 16 - registreerimine, näitused, filmituba
kell 18 – kontsertaktus
kell 20 – vilistlasõhtu (ans NAABRI VALVE ja DJ Kepu)

Osavõtutasu 100 krooni märgusõnaga „aastapäev“ kanda 
A. Luiga eriarvele a/a 10010247275018 Ühispangas või 

maksta kohapeal.
Osavõtust teatada tel 7998 445 või e-mailil: valgja@hot.ee

Täpsemat infot saab koolimajast või kooli kodulehelt: www.hot.ee/valgepk

Köögi-, vannitoa-, 
esiku-, elutoa-

MÖÖBLI valmistamine. 
Projektist paigalduseni. 

janek.koogimoobel@mail.ee

Tel. 5811 7593 

Otepää Kaubanduskeskuse 

APTEEK
Lipuväljak 28, Otepää

E-L 9-19;  P 9-16

Kliendikaardiga soodusretseptiravimid

10% soodsamad!

OÜ Kagu Mets 
on grillsöe ja grillbriketi tootmisega tegelev ettevõte. 
Ekspordime 95% oma toodangust Prantsusmaale ja 
Rootsi. 

Seoses vabade töökohtadega otsime oma 
meeskonda

kraanajuhti ja ahjuoperaatorit 
Kandidaadilt nõuame

  -kohusetundlikkust  ja pealehakkamist
Omalt poolt pakume

  -Konkurentsivõimelist ja motiveerivat töötasu 
 -Meeldivat töökollektiivi ja vahvaid töötajate üritusi 
 -Kohapealset väljaõpet 
 -Koolitus- ja arenemisvõimalust

Töökoht  - Kuldre 
Tööaeg   - Vahetustega
Tööle asumise aeg  - Kohe

Kontaktisik  Andres Arike, juhatuse liige   tel +372 50 59216
Aadress  Kuldre, Urvaste vald, 66505 Võrumaa

Internetiaadress  http://www.grill.ee

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused meiega.

Avaldame kaastunnet tütarde 
Pille ja Õnnela peredele kalli ema, 

vanaema ja ämma 

LEILI UNT´i
kaotuse puhul.

Vennad Endel ja Heldur perega.

Aeg annab kõik meil tagasi
ei ema südant iialgi ...

Kallist ema 

ALLI ILVEST
mälestame 80. sünniaastapäeval.

Lapsed peredega.

Mälestame 
endist koolitöötajat

TIIA KROONBERGI
Avaldame kaastunnet omastele.

Palupera põhikool

Kääriku Puhke- ja Spordikeskus 
PAKUB TÖÖD 

toateenijatele ning 
konverentsi- ja 
toitlustushoone koristajatele. 

Sooviavaldus saata kas e-posti 
aadressile kaariku@ut.ee või Kää-
riku Puhke- ja Spordikeskus, Kää-
riku 67301, Otepää vald. 
Või tel. 766 5667 või 509 8622.

Kallid spordihuvilised!
Esmaspäeval ja neljapäeval kell 18.30
Otepää lasteaias ”Võrukael” AEROOBIKA 
TERE TULEMAST TREENIMA!  Info 5549 639

  Hingemuusika
17. novembril kell 18.00Tallinna Keelpillikvartett

koosseisus: Urmas Vulp (viiul), Olga Voronova (viiul),
Toomas Nestor (vioola), Levi-Danel Mägila (tšello)

PL Muusikute Toetusfond esitleb:

Piletid 1 t. enne kontserdi algust kohapeal (25.-, 10.-, koolieelikud tasuta)

Otepää kultuurikeskuses

Siiras kaastunne Arvo Selgele 
perega kasuisa

JANIS BEITELISE
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivist.
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Nüüdsest on geeni-
doonoriks saada lihtsam

Seni on Eesti geenivaramu täitmine kulgenud 
põhiliselt sel moel, et doonoriks saada soo-
viv inimene on läinud oma perearsti juurde, 
täitnud koos tohtriga küsimustiku ja andnud 
vereproovi. Perearst on saatnud küsitlusand-
med ning vereproovi Tartusse ning asi ongi 
tehtud. Need inimesed aga, kelle perearst 
ei kuulu varamu andmekogujate hulka, on 
seni suuremalt jaolt kahjuks geenikogumi-
sest eemale jäänud. Et seda viga parandada, 
on geenivaramu asunud looma ühest arstist 
sõltumatuid geeni-, tervise- ja sugupuuand-
mete kogumise kabinette mitmel pool maa-
kondades. 
   Esimene neist avati Tartus, kuhu on mugav 
kohale tulla ka Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste kandi rahval. Kabinet asub Eesti gee-
nivaramu majas aadressil Tiigi t 61b ja gee-
nidoonoriks soovijal pole tarvis teha muud, 
kui helistada tööpäeviti kella üheksa ja viie 
vahel telefonil 7440 200 ning end vastuvõtu-
le registreerida. Samal telefonil saab ka doo-
noriks hakkamise ning üldisemalt geeniva-
ramu kohta küsimusi esitada. Kellel internet 
käepärast, võiksid küll kõige esimese sam-
muna uurida varamu kodulehekülge www.
geenivaramu.ee ja seal olevaid doonorile 
mõeldud trükiseid. Tulevase doonori käest 
küsitakse näiteks andmeid tema vanemate 
ja vanavanemate, tema enda põetud haigus-
te ja tervise, söömise ning liikumisharjumus-
te jms kohta. Vastuste andmine läheb küllap 
hõlpsamini, kui eelnevalt on saadud selleks 
valmistuda. 

Miks geenivaramu?

Geenivaramu andmehoidlatesse on praegu-
seks kogutud ligemale 12 000 inimese gee-
niproovid ning küsitlusandmed. Kui pära-
le jõuab 100 000. doonori vereproov ning 
ankeet, läheb andmekogu lukku ja rohkem 
enam doonoreid vastu ei võeta. Teadustööd 

aga, millega juba praegu on alustatud, võib 
teadlaste sõnul nii mahuka andmepangaga 
teha vähemalt kolmkümmend aastat. Kogu 
ettevõtmise mõte ongi teaduslik ja samas suu-
re praktilise väärtusega – nihutada arstiabi 
paremale järjele. 
   Sellega õpitakse tundma seoseid inimese 
geenide, keskkonna ja eluviisi vahel. „Kui on 
teada geenimustrid, mis ühe või teise haigu-
se väljakujunemist soodustavad, oskavad ars-
tid paremini diagnoose välja panna ning ka 
nõu anda, mida inimesed ise saaksid teha sel-
leks, et tõbedest eemale hoida,” kinnitab gee-
nivaramu loomise algataja, professor Andres 
Metspalu.

Miks just mina?

Kõik see suur kasu meie tervisele tuleb ilm-
siks alles aastate pärast. Doonoriks saanud 
inimesed aga teavad rääkida, et teatud mõt-
tes annab juba doonoriankeedi täitmine ise 
tõuke parema tervise suunas. Sest see on ka 
inimesele endale väikestviisi terviseinven-
tuur, mille käigus avastatakse seoseid, mil-
lele varem pole osatud tähelepanu pöörata. 
Siis osatakse ehk edaspidi paremini tähele 
panna harjumusi, mis ei pruugi olla tervi-
sele kõige paremad. 
    Arstid-andmekogujad aga ütlevad, et umbes 
poolteist tundi vältava ankeedi täitmisel võta-
vad inimesed sageli jutuks ka pisikesed, veel 
õige vähe häirivad vaevused, millest tavali-
sel vastuvõtul ei tihata rääkidagi. Sel moel on 
õigeaegselt jälile saadud paljudele algjärgus 
tõbedele. Nii siis, miks mitte?
   Ainus geenivaramu tingimus doonoriks 
pürgijaile on see, et ta peab olema täisea-
line. Muus mõttes piiranguid pole, võrd-
selt oodatud on noored ja vanad, lühikesed 
ja pikad, kõhnad ja tüsedad, puruterved ja 
põdurad.

Eesti Geenivaramu

Oktoobrikuu algu-
ses ilmunud Otepää 
turismitrükis on uues 
formaadis ja esma-
kordselt nii mahukas.

    Pisut A4 lehesuurusest väiksemates mõõtu-
des trükises on 64 lehekülge. Trükis tiraažiga 
10 000 eksemplari anti välja terveks aastaks 
2008. Trükises on 75 ettevõtja (ettevõtte) too-
dete-teenuste reklaamid. Ettevõtjaile oli osa-
lemine tasuline, projekti toetasid 5 omava-
litsust – Otepää, Palupera, Sangaste, Puka ja 
Valgjärve. 
   Eesti ja inglise keelne turismitrükis sisaldab 
ülevaadet Otepää turismipiirkonna, s.t. nii 
Otepää kui ka naabervaldade majutus-,
toitlustus- ja teenindusettevõtete, aktiivse 
puhkuse teenuse pakkujate, muuseumide ja 
vaatamisväärsuste kohta. Tänu uuele kont-
septsioonile, mis esitleb Otepääd kui aasta-
ringselt atraktiivset turismipiirkonda, on või-
malik seda aktiivsemalt ning tulemusliku-
malt levitada. 

   Esimeseks messiks, kus trükist levitatak-
se, novembris Helsingis toimuv Mardilaat. 
Järgmise aasta trükis on plaanis üllitada juba 
septembriks, et see jõuaks oktoobri alguses 
toimuvale St.Petersburgi messile. Jaanuaris-
märtsis jõuavad trükiseid Soome (MATKA 
2008), Läti (BALTTOUR 2008), Tallinna 
(TOUREST 2008) ja Hamburgi messidele. 
   Samuti neile rahvusvahelistele messidele, 
kus Eestil on ühispind ja levitatakse üldiseid 
turismitrükiseid. See tähendab seda, et ette-
võtjad, kes trükises reklaampinna ostsid, osa-
levad ilma lisakulutusi tegemata sisemaises ja 
rahvusvahelises turunduses.
   Trükis saadetakse turismiinfokesku-
se poolt traditsiooniliselt välisministeeriu-
misse, kes levitab seda Eesti välisesindustes, 
samuti kõigisse Eesti turismiinfokeskustes-
se ning incoming-reisikorraldajaile. Otepää 
Turismiinfokeskusest saavad trükiseid ette-
võtjad, ürituste korraldajad ning kõik huvi-
lised. Trükiseid levitatakse tasuta. 
   
P.S. Turismitrükises ettevõtjate reklaamidesse 
turismiinfokeskuse süül sattunud vead ja eba-
täpsused parandatakse enne trükiste laiemat 
levitamist. Ettevõtjate ees vabandame! 

Otepää Turismiinfokeskus

Otepää kui suhteliselt väikese valla suurimaks 
väärtuseks on inimene. Inimesed näevad ühe 
valusama probleemina elanike arvu vähene-
mist külas. Otepää valla elanike arv pole kas-
vanud, vaid hoopis kahanenud. 
   Samas räägitakse hoogsalt arendusprojek-
tidest, mis hävitavad maastiku ja muudavad 
oluliselt senist külapilti. Kus on siis need mee-
letud arendused Otepää vallas, kui külavane-
ma põhimure on elanike arvu vähenemine 
külas?

Milline on väljapääs? Kuidas toimida 
nii, et Otepää vald muutuks hinnatud 
elukeskkonnaks ja Otepää valla külad ei 
hääbuks? 

Otepääd tuntakse hea spordi- ja puhkepiir-
konnana, kus on kaunis loodus, ilusad järved 
ja hea elada. Mitte keegi ei tunne Otepääd kui 
põllumajanduspiirkonda, kus peamine tege-
vusala on karjakasvatamine ja põllupidamine. 
Kes tegeleb põllumajandusega ja kasumlikult 
hakkama saab – au neile! Kedagi ei saa aga sun-
dida tegelema kahjumliku ettevõtlusega!
   Mida siis peaks tegema? Kui samalaadselt 
edasi minna, upuvad meie kaunid järved lepa 
ja paju koridoridesse ning põllusiilud võsas-
tuvad ja metsastuvad. See  muudab oluliselt 
maastikupilti ja kahandab puhkemaastiku 

esteetilist väärtust. Omanik ei saa oma maa-
le ehitada ning uutel vallakodanikel puudub 
võimalus rajada siia endale teine kodu. 
   Ehitiste arhitektuurilisi nõudeid, ehitiste 
kõrguseid, katuste materjale ja tüüpe, välis-
viimistlusmaterjale on võimalik ühtlusta-
da ja ehitada võimalikult loodussäästlikult. 
Ehitisi on võimalik paigutada metsatukkade 
servadele ja küngastevahelistesse orgudesse, 
valides ehitamiseks  maastikuliselt sobilikke 
kohti. Kõigi nende vahenditega on võimalik  
tagada hinnatud puhkemaastiku säilimine 
ning luua inimestele võimalus kodu rajami-
seks Otepääle. 
   See inimene, kes alguses asub ajutiselt ela-
ma Otepääle, valib tulevikus kindlasti Otepää 
endale püsivaks elukohaks. Uute inimeste ela-
ma asumisega Otepääle muutub piirkond 
elujõulisemaks. Mis aga peamine – korras-
tub maastik ning peatub võsastumine.
   Otepää on ideaalne koht puhkekülade raja-
miseks, kus inimesel on võimalik soetada  
maakrunt ja püstitada sinna nn „teine kodu“. 
Iga inimene otsustab siis ise, kas veeta oma 
teises kodus ainult suviseid ja talviseid näda-
lavahetusi, puhkust või kasutada seda elami-
seks pikemal perioodil. Arendaja tagab uuele 
külaelanikule liitumise vee- ja elektrisüstee-
miga, ehitatakse välja teed.  
   Moodustatakse ühistud, kes hakkavad pak-
kuma heakorrateenust, valveteenust, lume-

koristust, majade kütmist ja muid teenuseid, 
mis vastavad puhkeküla elanike nõudmistele. 
Ehitatakse välja küla ühised kooskäimisko-
had, lõkkeplatsid, mänguväljakud lastele. Ja 
arendajaks ei pea olema mitte ainult pealin-
na kinnisvarabürood, vaid selleks võib vabalt 
olla tänane Otepää valla maaomanik.
   Inimene, kes otsustab siia rajada oma teise 
kodu, soovib kindlasti rahu ja vaikust. Põlistel 
külaelanikel ei tule karta, et naabriks tuleb nn 
müra tekitav majutusasutus, kus soovitakse 
valju muusika saatel vaba aega veeta. 
   Teise kodu rajamise projekt pakub lisatee-
nistust kohalikele ja muudab siinse maastiku 
taas esteetiliselt nauditavaks loodus- ja puh-
kemaastikuks. Selleks on tarvis otsustada uute 
majade rajamise poolt ja lubada omanikel jul-
gemalt tegutseda kinnistute arendamisel. 
   Looduspargi ametnikud peavad rohkem 
uskuma siinsesse omanikku ja mitte ainult 
piirama, vaid otsima lahendusi ja võimalusi. 
Kaitse korraldaja saab suunata ehitustege-
vust kinnistute sellistes kohtadesse, kus ehitis 
harmoniseeerub ümbritseva keskkonnaga ja 
seada ehitiste arhitektuursele ilmele lisatingi-
musi. Oluliselt paranes ka Väikese Munamäe 
puhkeküla ilme, kui likvideeriti sellesse pai-
ka mittesobilikud palkmajad.
   Kindlasti ei tule Otepää looduspargis kõik-
jal kõne alla nn linnalikud kinnisvara aren-
dusprojektid, needsamad suuremate linna-

de põldudele rajatud tihedalt krunditud ela-
murajoonid. Selline arendustegevus sobiks 
ainult Otepää linna lähialale ja külakeskustes-
se. Hajaasustusse võiks minimaalseks kinnistu 
suuruseks olla üks kuni kaks hektarit, sõltudes 
tänaste külaelanike soovidest.
   „Teise kodu“ rajamise soodustamine ja selle-
le kaasaaitamine nii omavalitsuse kui ka loo-
duspargi tasandil on praeguse Otepää valla üks 
edu võtmetest. Valla ja küla kõige suuremaks 
väärtuseks ei ole mitte võsastuvad maastikud, 
vaid ikka inimesed, kes siin elavad. Sellise aren-
dustegevuse tulemusel muutub omanik oluli-
selt jõukamaks, paraneb maastikupilt ja kauge-
mas tulevikus tugevneb ka omavalitsus. 
   Kui Otepää ise ei paku võimalust teise kodu 
rajamiseks, kasutavad selle ära naaberomava-
litsused ja omanikud naabervaldades. 
   Otepää valla maaomanike huvide kaitseks on 
moodustatud mittetulundusühing Jätkusuutlik 
Otepää. Mittetulundusühing on seadnud oma 
põhieesmärgiks tagada omanike huvide kaits-
mine Otepää valla strateegiliste dokumentide 
väljatöötamisel. Mittetulundusühingu juhatu-
se seisukohalt ei rahulda senine  ehitustegevu-
se piiramine Otepää valla maaomanike huve 
ning igati tuleb kaasa aidata ja luua inimestele 
võimalused „teise kodu” rajamiseks ja Otepääle 
tüüpilise maastikupildi säilimiseks.

MTÜ Jätkusuutlik Otepää

Otepää vald on ideaalne koht teise kodu rajamiseks

Otepää turismitrükis uues formaadis

Suvel muudeti Tartu linnaliinibusside liiklust. Uued liinid on järgmised: 

   Silmakliiniku juurde Kuperjanovi tänaval saab sõita 
1) raudteejaama poolt bussiga nr 6 (sõidab edasi nn. vana kaubamaja ette ja sealt mööda Turu tänavat 

Ropka linnaossa) 

2) uue kaubamaja eest bussidega nr. 18 ja 20 (peatuvad otse kliiniku ees); 
3) Turu tänava bussipeatusest maaliinide bussijaama lähistel bussiga nr. 18. 

Tartu Maarjamõisa Polikliiniku ees ja Maarjamõisa Haigla vastas peatuvad bussid nr. 3 (alustab Turu 

juurest ja sõidab edasi Tartu Maja suunas) ja nr. 7 (alustab uue kaubamaja juurest ja sõidab edasiViljandi mnt. suunas). 
   Maarjamõisa Haigla ees (suunaga kesklinna poole) peatuvad nr. 5 (kesklinnas peatub vana kaubamaja taga) 
ja nr 7 (kesklinnas peatub Hansakeskuse ehk vana teenindusmaja ees) ning marsruuttakso nr 32. 
    Lastehaigla juurde saab sõita ainult tööpäeva varahommikuti raudteejaamast või Ringtee pea-
tusest (Tartu leivakombinaadi juures) bussiga nr 19. Mugavam on sõita Maarjamõisa peahaigla juurde 
ning sealt jala lastehaiglasse minna. 

Tartu linnaliinibussiga haiglasse


