
Nii sünnib Otepää uus nägu
Otepää vallavalitsus kutsus 
vallaelanikke 12. novembril 
kultuurikeskusesse kohtu-
misele. Päevakorras oli üks 
teema: Otepää valla üldpla-
neeringu koostamine. 
   Rühmatööks jaguneti laud-
konniti, iga rühma esindaja 
sai hiljem sõna ühistöö tule-
muste tutvustamiseks.
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Huvilisi kogunes kultuu-
rikeskuse saali oodatust 
vähem. Esialgu püüdsid 

kõik end sisse seada saaliäärsetele 
tooliridadele, nii nagu tagasihoid-
likule eestlasele omane. 
   Kümnekonnaks minutiks anti 
kokkutulnuile võimalus esitada 
vallavanemale praegust elu-olu 
puudutavaid küsimusi. 
   Huvituti, miks on mõnedel lin-
natänavatel kadunud elektrival-
gus, kas klaasseinaga turuhoone 
oma praegusel kujul on sobilik ja 
vastupidav ning kui kulukas see 
ettevõtmine vallale oli jms.
   Vallavanem tunnistas, et Otepää 
tänavavalgustuse uuendamine 
on üks vajalikke eelseisvaid töid. 
Vananenud juhtmestik reageerib 
igale ilmastikumuutusele, lühistest 
tekib voolukatkestusi, mida elekt-
rikud kõiki korraga parandama ei 

jõua. Ettepanekud uue turuhoone 
kohta võttis vallavanem teadmiseks, 
lisades, et ehitis läks vallale maksma 
2 miljonit krooni. 
   Oma etteastes tutvustas ta Otepää 
valla planeeringuspetsialiste, lisa-
des, et vallavalitsus on püüdnud 
selle tööga hakkama saada oma-
inimestest koosneva töögrupiga. 
Planeeringutööga tegeleva firma
teenuste kasutamine olnuks vallale 
ülejõukäivalt kulukas.
  Järgmisele ametikohtumisele 
kiirustav vallavanem Aivar Pärli 
ütles lahkumiseks pedagoogilist 
iva sisaldava lõpulause: “Andke 
minu natuke nördinud lugupida-

mine edasi neile, kes täna pole siia 
tulnud.”

Kaks tundi ajude ragistamist

Põnev oli! Meenutas neid aegu, 
kui taasiseseisvumise alguse aastail 
käis arenduskeskuse ja linnavalitsu-
se kutsel Otepääl terve rida majan-
dusteadlasi, õppejõude, ministee-
riumide esindajaid. Siis nimetati 
neid kokkusaamisi ajutreeniguteks, 
millest kutsuti osalema tollaseid 
linna ja valla omavalituste tööta-
jaid, majandijuhte, talunikke, ette-
võtjaid. Ega nüüdki palju teisiti ei 
olnud. Möödunud aegadest tuttav, 

Otepää areneb

Valga maakonna 
teemaplaneeringu 
avalik väljapanek

Aidake täita teatri juubeliaastal Otepää 
kultuurimälu auku

Otepää sai uue välis-
valgustuseAILI MIKS

Raadio on juba mitu päeva järjest kutsunud 
eestimaalasi meenutama meie taasisesis-
vumisajast kõige olulisemat ja kõige ere-

damaid isiksusi. Üleskutse on üsna omalaadne: 
aidake täita Eesti ajaloomälu auke!
   Meil on põhjust lisada oma üleskutse lehelugeja-
tele neljas vallas ja siitmailt kaugemalgi viibijatele. 
Mida mäletate ajast 50 aastat või rohkem tagasi 
Otepääst? Nüüd kannab Otepää kaunilt kõlavat 
talvepealinna tiitlit. Rahvusvahelistest spordiü-
ritustest ja kaunist Otepääst viivad taevakanalid 
pilte üle suure maailma.
   Ent palju aastakümneid oli meie väikelinn teada 
kultuuri- ja hariduskeskusena. Suisa Otepää 
sümbolitena olid tuntud rahvateat-ri kauane juht 
Kalju Ruuven ning Otepää kooli juht, kodu-uuri-
mise algataja Eesti koolides Heino Mägi. Kumbki 
omas liinis, tihtigi kahekesi koos aeti Otepää 
“asju” nii, et neist tegemistest tuli vastukaja küll 
raadiost, pealinna teatri- või haridusfoorumitelt, 
meie teatri etendustest kutselistel lavadel, teles või 
Balti riikide festivalidel. 
   Mõlemad on elutöö eest saanud Otepää auko-
daniku tiitli. Mis neid sundis? Küllap tänaseks 
kaduma kippuv, vanast ajast teada eestlase jonn 
ja visa hing. Või veel midagi? Auahnus? Tahtmine 
välja paista? Või eestlastele omaseid traditsioo-
ne säilitades nii ka oma kodupaika väärtustada 

ja hoida?
   Kas tunduvad need küsimus-
ed tänapäe-val elukaugetena? 
Eks tulgem kokku ja arutle-
gem! Miks Otepääl on teatrite-
gevus elujõu kaotanud, sõsar-
teatrites (Võrus, Saaremaal, 
Tartus, Tallinnas), jätkub endi-
selt, kutseliste juhendajate abil 
hoopis kõrgemal tasemel.
   Kas tasuks või koguni peaks 
talvepealinnas spordi kõrvale 
mahtuma ka rohkem kultuu-
ri? 
   Kaugemast teatriloost on 
märke, mis sunnivad mäle-
tama ja Otepääd kultuuritu-
hast tõusma! Esines ju siinses näiteringis 1882. 
aastal “kuld-ööbikuks” nimetatud Eesti esimene 
kutseline laulja, C.R.Jakobsoni õde Ida Thomson.
Kirjaniku ainukese teadaoleva näidendiga “Arthur 
ja Anna” esineti Pühajärvel, Viljandis, Tallinnas 
ja Peterburiski.
   Kui Eesti kutselise teatri juubeliaastaks soovi-
ti sobilikku näidendit, leidis Andrus Kivirähk 
ühe teatrile pühendunud mehe eluloo ja sündis 
näidend “Adolf Rühka lühikene elu”, mis esieten-
dus Eesti Draamatetris 4. detsembril 2005. 

   Olgu teadmiseks, et Adolf Rühka 
(1878-1901) oli Otepääl kohtukirjuta-
ja, kirjutas näidendeid ja esimese teatri-
kunsti käsiraamatu “Lühike näitemän-
gu õpetus”, mis kirjanik Oskar Kruusi 
sõnul on jätnud püsiva jälje kogu Eesti 
teatrilukku. 
   Hoopis vähem oleks meil teada nii 
kirjanikest, kirjandus- ja kultuuriloost, 
kui seda poleks uurinud hiljuti Toonela 
teele läinud Kruus. 
   “Kruusi esimene luulekogu (1962) 
kandis pealkirja “Ma tulen Otepäält”. 
Oma kodukohast kirjutas ta üldse palju, 
nii kirjandusloolise kui ka ilukirjandus-
liku prisma läbi. Otepää rahvas võiks 
talle mälestussamba püstitada küll.” 

Nii seisab Veiko Märka järelehüüdes kolleegile 
(Areen, 8. nov.).
   Kas pole meil kohustust mäletada ja teada? 
   Ilusa teatrimärgi on Ago Kivi valmis meister-
danud. Seal kõik kenasti kirjas: rahvateatri sünni-
kuupäev, esimene näitemäng “Eskaadri hukk”, 
teatri sünni põhisüüdlane PAPA KALJU ja kelmi-
kas teatrimask karmi karu kaisus. Olete teatripä-
evale kutsutud ja oodatud, et üheskoos meenuta-
da... Ei midagi karmi ega kauget – kõik see ju meie 
oma elu ja väärtused, mida tasub hoida!

Aili Miks

kunagine Otepää volikogu sekretär 
Ruuta Ruttas-Küttim oli nüüd kohal 
Avaliku Halduse Keskuse juhtimis-
konsultandina. Ütles end Otepääga 
suvekodu kaudu seotud. 
   Ajutreeningu erinevuseks kujunes 
nüüd see, et täiesti tavaline vallaelanik 
pidi lauale laotatud valla kontuurkaar-
dile joonistama eri värvidega rohe-
alad, veekogud, teed, märkima uued 
ja vajalikud ehitised, leidma nendele 
sobivaima paiga, lisama ehitise kõrgu-
se või soovitatava korruste arvu.
   Kokkusaamise alguses kostis küll 
mõnelt saalisolijailt nõudmine näha 
volikogu liikmeid ja nende planeerin-
gukavu. Aga arutlegem ise: nüüd anti 
igaühele endale nii kaasamõtlemise 
kui ka -rääkimise õigus. Iga laudkond 
määras esindaja, kes oma kaardi ees 
ühise mõttetöövilja kuuldavale tõi.
   Nii kaasategijana kui ka vaatlejana 
tundsin ajakirjanikutööks nii vaja-
likku avastamisrõõmu. Otepääle on 
ettevõtjate ja nn. uusasunikest maja-
omanike näol tekkimas uut ajupo-
tentsiaali. Näiteks oma laudkonnast 
avastasin uusaedlinlase Mati, kes ütles 
end tulevikuski samasugustest arut-
lustest ja Otepää tulevikust huvitu-
vat. Osaühingu Karter esindaja Rein 
Tafenau ettepanekuis, nii nagu ka 
pangandustöötajal Tuuli Oonal oli 
terve rida noortele suunatud tule-
vikuplaane. Nüüd jääb vaid spetsia-
listidel kõik see läbi kaaluda ja terad 
sõkaldest eraldada. 

Otepää Teatri 50. juubeli tähistamine 

8. detsembril 2007 
Otepää Kultuurikeskuses

Kell 10.00 meenutuste hommik. 
Teatri ammuseid ja värskemaid 
tegemisi meenutavad Aili Miks, 

Heino Mägi ja teised. Hommikut juhib 
Valdur Sepp.

Kell 17.00 esietendus A.Liivese 
“Ärimehed” järgi Ivari Viigimetsa 
instseneeritud “Äri(a)tegemise kunst”. 
Lavastaja I.Viigimets.

Kõikide piirkonna vallavalitsuste ruumi-
des on 23. novembrist 20. detsembrini 
tööajal avalikul väljapanekul “Ruumilise 
arengu põhimõtted ja suundumused Via 
Hanseatica mõjualal”. 
   Tulge tutvuma!

Projekti „Otepää keskväljaku arendamine 
ja sidumine ehitatava turismiinfrastruk-
tuuriga“ viimane etapp – promenaad ja 
välisvalgustus keskväljakust külastuskes-
kuseni sai valmis.

   Projekti käigus rajatud turupaviljo-
ni, keskväljakut ja 2006. a sügisel val-
minud külastuskeskust ühendab nelja 
meetri laiune jalutustee, mille ääres on 
moodsad valgustid.
   Tööde lõpphinnaks kujunes ligemale 
13 miljonit krooni.

Ajakirja Kodu&Aed korraldatud võistlu-
sel “Kodu kauniks!” sai aasta aia tiitli 
Edna ja Leo Kõivu koduaed Sangaste 
valla Keeni külas. 

Kuuendat korda toimunud võistlusel 
osales poolsada koduaeda. Žürii andis 
lisaks aasta aia tiitlile välja veel aasta 
kodu tiitli, mis läks Pärnusse ja seitse 
eripreemiat.
Võistlusega “Kodu kauniks!” soovitakse 
innustada ilusate kodude ja aedade loo-
mist ning tunnustada tehtut. 

Eesti tänavune ilu-
saim aed on Keenis 
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Algatatud on järgmised detail-
planeeringud Otepää vallas:

 Otepää külas asuva Kirikumőisa 1 kinnistu de-
tailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on 
OÜ Arcadia. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu-
le ehitusőiguse ala määramine majutusotstarbelise 
ärihoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on 
1643 m˛.
 Sihva külas asuva Kőrre-Ojaääre kinnistu de-
tailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on 
NRK Investeeringud OÜ. Planeeringu eesmär-
giks on kinnistu kruntideks jagamise vőimalikkuse 
väljaselgitamine, ehitusőiguse alade määramine 
ühepereelamute ja ridaelamute ehitamiseks, maa 
sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus 
on 9,96 ha.
 Otepää Vallavalitsus on vastu vőtnud ja suunab 
avalikule väljapanekule Vidrike külas asuva Uue-
Saare kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, 
kruntidele ehitusőiguse alade määramine elamu-
te ehitamiseks, maa sihtotstarvete määramine, 
juurdepääsude tagamine, servituutide ja kitsen-
duste ning tehnovőrkude ja -rajatiste vajaduse 
määramine. Planeeritava ala suurus on 11,3 ha. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30. 
novembrist kuni 14. detsembrini 2007 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis. 
 Otepää Vallavalitsus on vastu vőtnud ja suu-
nab avalikule väljapanekule Mäha külas asuva 
Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu. Detailplaneeringu ala hőlmab Atlanteri, 
Kőrgemäe, Uue-Kőrgemäe ja Atlanteri toot-
mishoone kinnistuid. Planeeringu eesmärgiks 
on kinnistute jagamine kruntideks, kruntidele 
ehitusőiguse alade määramine, maa sihtotstarvete 
määramine, juurdepääsude tagamine, servituuti-
de ja kitsenduste ning tehnovőrkude ja -rajatiste 

vajaduse määramine. Planeeritava ala suurus on 
ca 24 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub 30. novembrist kuni 14. detsembrini 2007 
Otepää Vallavalitsuse kantseleis.
 Otepää Vallavalitsus on keeldunud Nüpli külas 
asuvate Vahe-Kellamäe kinnistu detailplaneerin-
gu ja Väike-Kellamäe kinnistu detailplaneeringu 
vastuvőtmisest. Planeeringutega sooviti kinnistute 
jagamist kruntideks ning kruntidele ehitusőiguse 
alade määramist. Otepää Vallavalitsus on 
vastuvőtmisest keeldunud, kuna Valgamaa 
Keskkonnateenistus ei kooskőlasta nimetatud 
planeeringuid.
 Algatamata jäeti Kääriku külas asuva Suure-
Meema kinnistu detailplaneeringu keskkonnamőju 
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks 
on kinnistu maakasutamise sihtotstarbe osaline 
muutmineseoses pőllumajanduslike tootmishoo-
nete rajamisega ning kuni 300 lihaveise kasva-
tamisega, krundile hoonestusala ja ehitusőiguse 
määramine. Detailplaneeringu algataja, koostami-
se korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus 
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4821). 
Detailplaneeringu koostaja on huvitatud isiku ette-
panekul Keskkond ja Partnerid OÜ (Akadeemia 
3, Tartu 51003, tel. 7304 448). Keskkonnamőju 
strateegilist hindamist ei algatatud, kuna kavan-
datav tegevus ei ole olulise keskkonnamőjuga. 
Valgamaa Keskkonnateenistus on nőustunud 
keskkonnamőju strateegilise hindamise algata-
mata jätmisega. 
Korraldustega saab tutvuda töö ajal Otepää 
Vallavalitsuses, Lipuväljak 13, Otepää.
 Algatatud on Sihva külas asuval Veski-
Ruusa 8 katastriüksusel projekteeritud tiigi 
keskkonnamőju hindamine (KMH). KMH ees-
märgiks on hinnata kavandatava tegevusega kaas-
nevaid olulisi keskkonnamőjusid ning negatiivse-
te keskkonnamőjude vältimise ja leevendamise 
vőimalusi. KMH viib läbi Arvo Järvet (litsents 
KMH 0057, tel. 5596 2026, ajarvet@ut.ee.
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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 7. detsembril.

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 vallavalitsuses
 Otsustati kanda maha lasteaias “Võrukael” kasutuskõl-
bmatuks tunnistatud printer Canon Multipas.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetust ühele vallakoda-
nikule.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke 
“Otepää valla teede ja tänavate talihooldus 2007-2008” 
avatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan 
Rõivassepp, Aivar Pärli, Aarne Steinbach, Urmas Jaagusoo, 
Ülle Veeroja.
 Otsustati kinnitada kirjaliku enampakkumise komisjoni 
otsused.
 Otsustati keelduda Otepää vallas Nüpli külas asuva 
Väike-Kellamäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmi-
sest; Otepää vallas Nüpli külas asuva Vahe-Kellamäe kin-
nistu detailplaneeringu vastuvõtmisest.
 Otsustati pidada võimalikuks Otepää vallas Otepää 
linnas paikneva 71 Rõngu-Otepää-Kanepi mnt LXIV 
maaüksuse jätmine riigi omandisse. 
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapaneku-
le Otepää vallas Vidrike külas asuva Uue-Saare kinnistu 
detailplaneering.
 Otsustati väljastada ehitusluba ASle UPM-Kymmene 
katlamaja püstitamiseks Pühajärve külas Savikalda 
maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk Jaanuse 10/0,4 kV alajaa-
ma 0,4kV kaabelliinide püstitamiseks Pedajamäe külas; 
OÜle Jaotusvõrk Spordikooli 10/0,4kV kioskalajaama 
täielikuks lammutamiseks Otepää linnas Valga mnt 1a; 
OÜle Jaotusvõrk Spordikooli 10/0,4 kV kaabelliinide püs-
titamiseks Otepää linnas Valga mnt 1a; OÜle Jaotusvõrk 
Muusiku komplektalajaama ja 10kV ning 0,4kV liinide 
püstitamiseks Vidrike külas; Indrek Tiidole katlamaja täie-
likuks lammutamiseks Sihva külas Voki Katlamaja maaük-
susel; Ain Meentalole Kaalukoja täielikuks lammutamiseks 
Sihva külas Kaalukoja maaüksusel; ASle Ressaks puhke-
maja püstitamiseks Otepää linnas Kastolatsi tee 9; Algis 
Ilvesele tee rajamiseks Pilkuse külas Mäemõisa maaüksu-
sel. 
 Otsustati väljastada kasutusluba Tõnu Mäekerile kuulu-
vale üksikelamule Otepää külas Mäekalda maaüksusel.
 Otsustati määrata projekteerimistingimused Rene 
Tammole, asukohaga Pühajärve küla Otepää vald 
Kullamäe maaüksuse, elamu ja abihoone rekonstrueeri-
mise ehitusprojektide koostamiseks.
 Otsustati tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 
19.09.2007. a 2-4-572 korraldus; Otepää Vallavalitsuse 
19.07.2006 .a 2-4-426 korraldus.
 Otsustati seada riigimaale hoonestusõigus ehitise oma-
niku kasuks.
 Otsustati muuta Pühajärve külas Õru katastriüksuse 
sihtotstarve.
 Otsustati liita Tapu, Tapumäe, Tapunõlva ja Tiigi ka-
tastriüksused.
 Otsustati kinnitada õigusvastaselt võõrandatud maa mak-
sumus ja määrata kompensatsioon Imbi Neimannile.
 Otsustati jagada Piirindumäe, Matsitonni, Kauru, Lätte 
3 katastriüksus.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Otepää vallas Mäha külas asuva Atlanteri kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering.
 Otsustati kinnitada Otepää Muusikakooli inventeeri-
miskomisjoni ettepanekud.
 Otsustati arvata sihtasutuse Otepää Tervisekeskus nõuko-
gust välja Aare Matt, Toomas Tein, Vambola Sipelgas. 
Määrata sihtasutuse Otepää Tervisekeskus nõukogu liik-
meteks Andres Arike, Veronika Kivimäe, Mari Treufeldt, 
Helle Kuldmaa, Peeter Kangur.
 Otsustati jätta algatamata Otepää vallas Kääriku külas 
asuva Suure-Meema kinnistu detailplaneeringu keskkon-
namõjude strateegiline hindamine.

AMETLIK INFO

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

KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

PLANEERINGUD

Otepää vallavalitsus 
annab teada, 
et kuni 20. detsembrini saab vallavalitsu-
sele esitada ettepanekuid, kellele anda 
Otepää valla Aukodaniku tiitel ja Otepää 
Aumedal.
  Ettepanek peab sisaldama eluloolisi and-
meid ning põhjendust, miks kandidaat 
Aukodaniku või Otepää Aumedali kavale-
riks esitatakse. Ettepanekud palume esita-
da märksõnaga “Aukodanik” või “Otepää 
aumedal” varustatud ümbrikus  aadressil: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 
Otepää.

Otepää vallavalitsus 
kuulutab välja

traditsioonilise konkursi, mille käigus 
on kõikidel huvilistel võimalus aval-
dada arvamust ja valida:

1. Aasta Inimene 2007
2. Aasta Tegu 2007
3. Aasta Ettevõte 2007

Arvamuse avaldamiseks palume teil 
täita ankeet, mis on kättesaadav val-
lavalitsuse kantseleist, Otepää Kul-
tuurikeskusest ja Otepää Turismiin-
fokeskusest. Hääletada on võimalik 
ka  vallavalitsuse kodulehel 

www.otepaa.ee.
Konkurss kestab kuni 20. detsembri-
ni ja parimad kuulutatakse välja valla 
aastalõpu üritusel.

Lugupeetud 
kinnistuomanikud!

Kuigi talvise pööripäevani on aega veel 
piisavalt, annab ta ometi endast märku, 
talv nimelt. Talvega kaasnevad aga jälle 
kohustused: lume ja jää koristamine ning 
libedustõrje teostamine.
   Tehkem siis ja seda ikka selleks, et 
meil kõigil oleks mugav ja turvaline nau-
tida talve. 
Ilusat algavat talve!

munitsipaalpolitseinik URMAS KULDMAA

LUGEJA KIRJUTAB

Otepää vald selgitab välja 
tänavusi 
parimaid sportlasi ja 
sporditegelasi järgmis-
tes alajaotustes:  
 Mees
 Naine
 Noormees
 Neiu
 Veteran
 Parim treener
 Parim võistkond

Hääletada saab interneti 
teel Otepää valla kodu-
lehel: www.otepaa.ee

Maakilb
10. novembril toimus üleriigilise mälumängu Eesti Maakilb 2007/2008
regioonide I eelvoorumäng.
   Ugandi regiooni mängust Otepääl võttis osa 17 valda linna. Esikoha võitis 
Otepää vald 59 punktiga. Teine koht kuulus Tartu linnale (56) ja kolmas Võru 
linn (52). Neljanda koha sai Valga TBMM klubi 49 punktiga. Tõrva linn oli 9., 
Tsirguliina KK 14. ja Palupera vald 15. Kõigi regioonide peale oli otepäälaste 
tulemus 4.-5.
   Otepää võistkond esines koosseisus Kadri Steinbach, Kaido Mägi, Leino 
Pahtma ja Aarne Steinbach. Varus oli Kristjan Rõivassepp, kelle õlgadel oli 
seekord sekretäriamet. 

   Järgmine mäng on 8. detsembril Tabiveres.

23. nov. kell 19.00  Sügispidu Kadride-Martide ja isadega. Laulud, kom-
bed, kandled, kübarad ja tantsukingad – kõik ühte 
patta ja rõõmsalt novembri-kuu sügisõhtusse pidu 
nautima. Tantsuansambel. Pakutakse teed ja kohvi. 
Pilet 25.-.

24. nov. kell 12-15.00 Otepää Kultuurikeskuses. Eliitkasside näitus. Uued 
ja haruldased tõud, eksootilised värvid. Madagaskari 
prussakad. Kõikidele osalejatele auhinnad.

30. nov. Otepää Kultuurikeskus. Muusikaline etendus 
JEESUS SUPERSTAARIKS. Osades Siim Kornel, 
Imre Õunapuu, Karmen Rõivassepp, Jürgen Urbanik, 
Sten Hoolma, Madis Mumm, rockbänd Slith, Valga 
gümnaasiumi noortekoor, tantsutrupp 1/2 Step. Pilet 
40.-

1. dets.  kell 14.00 Otepää Kultuurikeskus. Otepääl 2006-2007 sün-
dinud lastele sünnikirjade pidulik kätteandmine. 
Tänukontsert tublidele lastevanematele “Ema lau-
lud”, Hedvig Hanson ja Andre Maaker. Kontserdile 
on oodatud ka köik pereliikmed, söbrad ja tuttavad ja 
kogu rahvas.

2. dets. kell 11.00 Otepää talvekirik. Kontsert Soome Vabariigi 90. 
aastapäeva auks. Esinevad laulukoor “Lepalind” jt. 
Kohvilaud.

2. dets. kell 15.00 Otepää keskväljak. Advendiküünalde süütamine 
Otepää jõulukuuse all, jõuluaja õnnistamine, rahva 
ühislaulmine (koori juhatab vallavanem) ja Otepää 
karupäkapikkude pika rivi tantsud. Ootame köiki 
päkapikumütsides.

5. dets. kell 18.00 Otepää Kultuurikeskus. Kontrolletendus Otepää 
Teater ”Äri(a)tegemise kunst” Instseneerinud ja la-
vale seadnud A.Liivese näidendi ”Ärimehed ” ainetel 
Ivari Viigimets. 

7. dets. kell 9-16.00 Otepää Kultuurikeskus. Laat
8. dets. kell 17.00 Otepää Kultuurikeskus. OTEPÄÄ TEATER 50 

Pidulik öhtu ja etendus ”Äri(a)tegemise kunst A. 
Liivese näidendi ”Ärimehed” ainetel, lavastaja ja 
instseneerija Ivari Viigimets.

11. dets. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskus. Katrin Saukas “VÕLG” 
Betty Alveri ja Heiti Talviku lugu. Teater R.A.A.A.M. 
ja Kuressaare Linnateater koostöös. Lavastaja Merle 
Karusoo, kunstnik Kaspar Jancis, helilooja Urmas 
Lattikas,osades Katrin Saukas, Raivo Trass, Sulev 
Teppart, Urmas Lattikas. Piletid 110.-/ 90.-

Eelmüük iga päev 9-14 kult.keskuses tel. 5615 3357 ja Otepää Turismiinfokeskuses.

TEADE
Vastavalt Otepää vallavalitsuse määrusele nr 2-6-5 
14.11.2007 kehtestab AS Otepää 

Veevärk alates 01. märtsist 2008. a. 
uued veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuste hinnad alljärgnevalt:

 Elanikud Asutused

AS Otepää Veevärk

Vesi (kr/1m³) 15.- 18.-
Kanalisatsioon (kr/1m³) 20.- 25.-

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Hiljuti täitus 100 aastat päevast, kui 
Eesti rahvas sai endale elektrivalguse. 
Siinkohal oleks ehk paslik rääkida, mida 
tehakse praegu.
   Kindlasti on paljud otepäälased 
näinud siin-seal tehtavaid kiireid kaeva-
mistöid. Hommikul kaevatakse kraav, 
kohe kaabel kraavipõhja ja samas 
aetakse ka auk kinni. Nähtavale jäävad 
vaid ühendusotsad, millega tegeldakse 
hiljem. Siis jäävad tehtut märkima vaid 
väikesed metallkapikesed, mille kallal 
mehed veel vajadusel nokitsevad. Selle 
kohta võib öelda – töö kiire ja põhjalik!

   Õhuliinid kaovad, et elusolenditel 
oleks turvalisem ja elekter hakkaks 
liikuma maa all. Sellist tööd teeb Lõu-
na-Eestis (sealhulgas ka Otepääl) OÜ 
Extraserv Tartu brigaadi elektritööde 
töödejuhataja Tarmo Vigeli brigaad. 
Tulevikus on plaanis viia suurem osa 
elektriliinidest kogu Kagu-Eestis maa 
alla.
   Jõudu tööle meestele, kes teevad 
seda tööd iga ilmaga ja vajadusel 
hilisõhtuni!

SILVIA LÄNIK

Töö kiire ja korralik



23. november 2007 3O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Pühajärve põhikooli 
uudised

Nuustaku segarahvatantsu-
rühm sai 20aastaseks

Lasteaed “Võrukael” tähistas sellel aastal oma isa-
depäeva Otepää kultuurikeskuses spordipeona. 
Ürituse eesmärk oli luua tihedam kontakt lasteaia ja 
lapsevanemate vahel ning kaasata vanemaid oma 
lastega sportima ja vabal ajal lustima.
   Spordipidu algas laste tervitusega isadele ja siis 
tuli isadel end pikkuse järjekorda rivistada. Üllatu-
seks meile tuli isasid kohale nii palju, et ei mahtu-
nud ühte pikka rivvi ära, vaid tuli moodustada mitu 
rivi. Seejärel kontrollisime, kuidas isad tunnevad 
tähestikku ja nüüd tuli end eesnime tähe järgi üles 
rivistuda. Ka sellega said meie isad väga hästi hak-
kama. Edasi tuli aga läbida lapsega koos ringrada, 
mis koosnes jaamadest ja igas jaamas oli mingi 
ülesanne, mida tuli lapsega koos läbi teha, enamas-
ti laps kukil või seljas.
   Lastele meeldis eriti, et said isade kukil olla ja ne-
ndega koos sportida. Tuli teha koos lapsega kükke, 
pugeda läbi rõnga, patsi punuda, rulaga last veda-
da, keksu hüpata jms. Elevust kõigile tõi vanemate-
ga koos “Jenka” tantsimine.
   Sagimist ja rahmeldamist jagus küllaga. Pidu lõp-
pes laste omavalmistatud kingituste üle andmisega 
oma isadele. Tänan kõiki vanemaid aktiivse osale-
mise eest.

Liikumisõpetaja KATRIN MARJAPUU

Tants on armastus ja võlu,
tants ei vaja liigseid sõnu,
tants meid seob ja ühendab,
tantsule end pühendad.

9. novembril pidas segarahva-
tantsurühm „Nuustaku” oma 
20. juubelit. Rühm alustas tege-
vust 20 aastat tagasi tuntud tant-
suõpetaja Eha Ojavee juhenda-
misel. Angela Toome oli rühma 
teine juhendaja, olles ka kerge-
jalgne tantsija. Juba aasta keeru-
tatakse jalga noore ja särasilm-
se Kaire Ojavee õpetuste järgi. 
Täname rühma endisi ja prae-
guseid juhendajaid ja tantsijaid, 
kelleta poleks põhjust seda tore-
dat juubelit üldse tähistadagi. 

Pidu tantsu ja lauluga

Peole andis kohe algusest 
õige tunde mehine segarüh-
ma meeste tants „Matsi polka”. 
Sünnipäevalastel tantsitud, 

sai istuda külaliste esinemist 
nautima. Nuustaku naisrühm 
oli juubeli puhuks palju ette-
valmistusi teinud – asutanud 
lausa naiskoori, segarühmast 
luuletuse kirjutanud ja selle 
viisistanud. Laulu esiettekanne 
toimus muidugi just sealsamas 
juubelil. Lauluga õnnitlesid ka 
Otepää koor RE-LA-MI ja sega-
koor „Eveko”. 
   Kuna tegemist oli ikkagi 
tantsijate juubeliga, olid külla 
kutsutud ka mitmed taidle-
misrühmad. Tantsuga tervi-
tasid Pühajärve „Vesiroos” ja 
Keeni naisrühm. Viimasest 
oli meie peo jaoks saanud 
segarühm, kes rõõmustas vana 
hea Kaera-Jaaniga. Kaugemad 
õnnesoovid saabusid sõprusüh-
malt „Kaaratsim” Jõgevalt. Ka 
„Karupojad” olid kohal, küll aga 
vähendatud koosseisus – talv 
ikkagi. Õnnitluste rea lõpetas 
vallavanem, andes üle kingiti 

valla poolt – Otepää piirkon-
na rahvariiete juurde kuuluvad 
käsitsivalmistatud hõbedast vits-
sõled.  

Täname kõiki kordaläinud 
juubeli puhul
 
Kõigile 140 pidulisele paku-
ti pärast õnnitluste osa lõppu 
sooja sööki – kartuleid ja mulgi 
kapsaid, torti ja muud head-
paremat. Selle eest täname 
Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgruppi ja kõiki Otepää 
ettevõtjaid, kes aitasid meil 
juubeliks rikkaliku laua katta. 
Kõht täis, meel hea, algas suur 
tants ja trall Viljandi ansambli 
PONI-EMM saatel, mis kestis 
varaste hommikutundideni.   
   Peokorraldajad tänavad tant-
su eest Kohaliku omaalgatuse 
programmi ja Otepää vallava-
litsust. 

„Nuustaku” segarühm 

Sportlik isadepäev 
“Võrukaelas”

12. novembri õhtul tähistasime kooliperega isade-
päeva. Isadele pakuti kuulamiseks väikest kontserti, 
seejärel järgnesid lõbusad mängud. 7.klass, kes 
korraldas peo, oli usinasti kodutööd teinud ja isa-
dele ette valmistanud arvutiviktoriini “Kuldvillak”. 
Pidu kulges mõnusas koduses õhkkonnas.
   14. novembril osales 4. klassi õplane Anu Saa-
remäe Tallinnas Rootsi Suursaatkonnas toimunud 
A.Lindgreni 100. sünniaastapäevale pühendatud 
ettelugemisvõistlusel. 
   Koolilehe “Gloobus” toimetusele on teada, et 
ettelugemisel osales 15 õpilast kogu Eestist, et  

Anu esikolmikusse ei pääsenud, et kõige rohkem 
katkendeid loeti “Madlikesest”, et Dag Hartelius on 
lahe ja Majasoku lihapallid on tõesti väga maitsvad.

Esmaspäeval, 12. novembril toimus Pühajärve 
põhikoolis karjääripäev. Sellega seoses tutvustati 
7., 8. ja 9. klassi õpilastele erinevaid kutsekoole ja 
erialasid. Esindatud olid Räpina Aianduskool, Tartu 
Kutsehariduskeskus, Vana-Antsla Kutsekeskkool, 
Valgamaa Kutseõppekeskus ja Olustvere Teenin-
dus- ja Maamajanduskool.  
   Loengutega tutvustati erinevaid õppimisvõi-
malusi pärast põhikooli. Kindlasti oli see õlekõr-
reks nii mõnelegi õpilasele, kes ei soovi minna 
õppima gümnaasiumi. Lisaks loengutele jagati 
kõigile brošüüre, et otsustamine oleks lihtsam. 
Kooli näituseruumis on üles pandud alaline stend 
karjääriinfoga.Usun, et tänu karjääripäevale on nii 
mõnelgi õpilasel edasiõppimiseks koht valitud. 
Lõpetuseks võib öelda niipalju, et see oli asja ette 
läinud päev.

KEITY KIMMEL

Karjääripäev Pühajärve 
põhikoolis

16. novembril korraldas Otepää noortekeskus 
Karm Jänes kultuurikeskuses kostüümipeo, kus 
muusikat mängisid Tartu diskorite kooli noored 
õpilased.
   Kuigi parimatele kostüümidele olid lubatud 
auhinnad, jäi osavõtjate arv kesiseks. Noormeeste 
arvestuses sai III koha Toivo Tammekivi, kes 
pidas oma trumbiks neoonvalguses helendavat 
pusa. Peab mainima, et žürii tema arvamust päri-
selt ei jaganud. Neidude arvestuses saavutas II 
koha Birgit Maranik ning I koha Helin Külm, 
kes olid oma kostüümidega tõsiselt vaeva näinud. 

Kena üritus Karmilt Jäneselt

Ekaterina Ardel 91
Hilja Sasi 86
Linda Jõesaar 83
Ilmar Kasemets 83
Maimu Pidim 83
Salme Reimand 82
Salme Ruusa 82
Osvald Siinmaa 82
Linda Napp 81
Ilmar Ernits 80
Rein Meidla 80
Valve Teder 80
Kaljo Viin 80
Heino Mägi 79
Vello Lentso 78
Aino Uibo 78
Luule Kruustik 77
Albert Ebrok 77
Väino Meema 76
Aino Saar 76
Valve Toompere 76
Luule Barkala 75
Oliver Kaljuvald 75
Eino-Meinhard Konno 75
Laine Kõiv 75
Kalju Niit 75
Hilda-Elfriide Tanni 75
Raimond Teder 75
Asta-Elenora Laanemaa 74
Laine-Adelina Niitoja 74
Helga Rohtla 74
Hans Simm 74
Vaike-Lilia Sõna 74
Viivi Hermann 73
Eva Kaarna 73
Kalju Kapp 73
Linda Kosk 73
Helmi Linnamägi 73
Maimu Toomsoo 73
Eda Võrk 73
Jelena Jeldõseva 72
Vello Petti 72
Silvi-Luule Siimann 72
Maret Lentso 71
Ivar-Mikk Teder 71
Sale Terve 71
Vaike Täär 71
Maimu Allev 70
Arno Kollak 70
Aino Kärner 70
Heldur Lepp 69
Arvo Mölder 69
Arno Niitoja 69
Elve-Maie Põldemaa 69
Nadežda Bek 67
Ants Kaer 67
Ilse Laan 67
Elfriede Luik 67
Mati Naruski 67
Leino Antsi 66
Maie Juus 66
Jaan Kotkas 66
Veera Liiva 66
Orvo Muisto Kristian Luoma 66
Oskar Varul 66
Rein Arusalu 65
Ellen Linnamägi 65
Genadi Mihhailov 65
Ilver Vosmi 65
Olev Ott 64
Tiina Tigane 64
Urve Vosmi 64
Arno Asor 63
Mihkel Lond 63
Asta Meema 63
Leili Purason 63
Aino Teder 63
Sirje Zujeva 63
Koidula Kõlus 62
Tiiu Laur 62
Ludvig-Madis Leis 62
Valentina Ruukel 62
Mairold Kõrvel 61
Maie Pjöriainen 61
Heli Siimann 61
Tiiu Veski 61
Mare Jürgenson 60
Mihhail Linnasmägi 60
Jaan Vaks 60
Mati Vutt 60

SÜNNIPÄEVAD  

detsembris

Karmi Jänese karmi žüriisse kuulusid Margus 
Möll, Indrek Noorsalu ja Piret Veeroja.
   Õhtu möödus noorte DJ-de muusika saatel 
ning tantsupõranda staarideks kujunesid Toivo 
Tammekivi, Gert Kautlenbach ja Ardi Uprus, kes 
tõmbasid tähelepanu oma väga energiliste liigu-
tuste ja omapärase tantsustiiliga. „Elu õpetab,” 
vastas Toivo meie küsimusele, kuidas nad nii hästi 
tantsima on õppinud.
   DJ-deks olid 5 aastat tegutsenud Tartu diskorite 
kooli noored õpilased Simo, Isabelle ja Siret, kes 
said meie peolt hea kogemuse. Kooli juhtfiguuri
Peeter Taime sõnul õpibki kõige enam just koge-
mustest. Kellel rohkem huvi selle kooli vastu, võib 
külastada internetilehekülge www.potsataja.org.
ee või helistada numbril 5655 791.
   Kahju, et osavõtt sellistest üritustest on jätku-
valt tagasihoidlik. Ometi olid korraldajad näinud 
väga palju vaeva selle ettevalmistamisega. Ei 
tahaks sugugi arvata, et meie koolinoored ongi 
nii apaatsed igasuguse kultuuri vastu. Loodame, 
et järgmistel kordadel tuleb raskusi saali mahtu-
misega.

Üritusel käisid reporteritena HELEN RAUDSEPP ja 
MADLI PÄRNIK (OG XI b klass)
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Otepää vallavalitsus õnnitleb 
detsembrikuu sünnipäevalapsi!
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Sangaste vallavalitsus õnnitleb 
detsembrikuu sünnipäevalapsi!

Aliide Enok  86 
Linda Küppar  85 
Aino Roose  84 
Olga Allik  83 
Juta Raudsepp  76 
Arno Laul  75 
Mihhail Kõrkjas  75 
Helgi Ruutnik  73 
Karin Hain  73 
Asta Vihmann  73 
Lidia Saar  73 
Ella Vahtramäe  72 
Leida Aer  72 
Kaarel Kõiv  72 
Eha Vällo  71 
Leo Rästas  71 
Luule Lentso  71 
Endel Vasar  70 
Ülo Potsepp  70 
Hiivi Sirel  70 
Enn Vainula  69 
Õie Linnaste  67 
Aini-Heli Ilves  66 
Vambola Toomemägi  64 
Laine Vitkar  64 
Luule Tamm  64 
Õie Karu  63 
Mare Udras  63 
Henn Lõokene  63 
Silvi Piir  62 
Peeter Soosaar  61 

SÜNNIPÄEVAD  

detsembris

Sangaste valla 
Parim Paps 2007 
on Kalev Linde

Keeni põhikoolis lõpetasid 
I veerandi ainult viitega
1. klass – Eliise Aamer , Janely Käärik, Laura 
Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus ja Grete 
Vällo.
2. klass – Helis Kann, Timea-Helen Teder ja 
Kajar Unt. 
3. klass – Karli Roio.
4. klass – Cätlyn Ereline, Silver Linde ja Lella 
Pruuli.
5. klass – Siiri Linde, Karin Rosenberg ja Mar-
ge Roosild.

Neljadele-viitele õppisid

1. klass – Alvar Albrecht, Peeter Jääger, San-
dra Linde, Kertin Poola, Erki Tiisler, 
2. klass – Laura Jepišova, Keren Juhkov, Kar-
mel Kala, Hannes Kompus, Merve Linnaste ja 
Edvin Pulver.
3. klass – Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela 
Käärik, Anti Lohuväli, Mehis Uibopuu ja Hele-
na Villemson.
4. klass – Helen Kann ja Henri Korbun. 
5. klass – Mardo Kööp, Ivar Levin, Silver Lii-
vamägi ja Egle Praosk. 
6. klass – Ingvar Aer, Rasmus Kirsimäe ja Ker-
li Kõrkjas.
7. klass – Teele Jakobson, Martin Raudsepp, 
Gerle Trifanov ja Iti Uusküla.
8. klass – Sandra Einling, Lenna Hainsoo, 
Hanna Maria Korbun, Karin Korka, Marily Mil-
ter, Caspar Ojamägi ja Anu Rebane.
9. klass – Eliis Areng, Kristine Davõdov, Mar-
git Juhkov, Karin Kuus ja Edik Must.

Sangaste mudi-
laste õppekäigud 
loodusesse

Mardipäeval, 10.no-
vembril tähistati 
Sangastes isadepä-

eva. Kella 12ks oli seltsimajja 
kogunenud küll oodatust 
vähem isasid, kuid sellest ei 
lastud peotuju häirida. 
   Lasteaia lapsed näitasid koos 

nüüd juba kooliteed astuvate 
Jane-Ly ja Angelaga, kuidas 
nemad oma isa tervitavad. 
Publiku aplaus oli igale etteas-
tele vägev. Lõbusale kontser-
dile järgnes pidulikum osa – 
Sangaste valla Parim Paps 2007 
väljakuulutamine. 

   Tunnustava tiitli pälvis Keeni 
külast pärit 27aastane Kalev 
Linde. Kalevil kasvab kodus 
kaks tütart, kelle jaoks ta leiab 
alati nii oma töö (Kalev töötab 
ASs Sanwood) kui ka hobi 
(korvpall) kõrvalt aega. 
   Pikaajaline naaber iseloo-
mustab Kalevit kui töökat, alati 
rahulikku ning pere hoidvat 
inimest. Seda, et Kalevile lähe-
vad korda ka teiste inimeste 
mured, näitab fakt, et just teda 
valisid korteriühistu liikmed 
ühistu esimeheks. Kalev Lindet 
ja kõiki teisi isasid tervitas valla 
volikogu nimel Tatjana Laadi. 
   Parimale Papsile jääb seda 
päeva meenutama vasta-
va graveeringuga karikas. Et 
pere saaks koos meeldivalt 
aega veeta ning mõnda tähtsat 
peresündmust tähistada, lisan-
dus karikale Sangaste Rukki 
Maja kinkekaart.
   Selle aasta isadepäev erines 
eelnevatest: isadepäevale 
kohaselt mehisemat tegevust 
ja vaatamist olid pakkumas 
külalised Kaitseliidust. 
   Ürituse teine pool oligi küla-
liste päralt. Esmalt tutvusta-
sid ennast Kaitseliidu järeltu-
lev põlvkond – noorkotkad 
ja kodutütred. Noortelt oli 
oma tegevustest ülevaatlik ja 
kaasahaarav slaidiprogramm. 
Lühikese ülevaate naisko-
dukaitse eesmärkidest ning 
toimetustest andis Nadežda 
Alliksaar. Lisaks said kõik 
kohaviibijad tutvuda kaitse-
liidu varustusega ning maits-
ta seltsimaja õuel välikatlas 
keedetud hernesuppi.
   Suur tänu kõikidele esineja-
tele, külalistele ja kaasaaitaja-
tele!

KATI VELNER
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Ema Raili Linde, Sandra on Keeni kooli esimese klassi 
õpilane, Kristiina käib Sangaste lasteaias.

Sangaste Lasteaed osales septembrist oktoobrini 
Valgamaa Tervisenõukogu rahastatavas projektis 
„Vigastuste ennetamine ja turvalise keskkonna 
edendamine Valgamaal“.
   Lastel on oma füsioloogiliste iseärasuste tõttu 
oht vigastada saada suurem kui täiskasvanutel. 
Sellepärast tuleb tundma õppida lapsi varitsevaid 
ohte ning püüda teha kõik võimalik, et neid ohte 
vältida või miinimumini viia. Väga oluline on 
last õpetada ohte tundma ning isikliku eeskujuga 
kasvatada turvalise käitumise harjumusi.
   Septembri esimesel nädalal korraldasid õpeta-
jad liiklusteemalisi tegevusi. Mängiti läbi täna-
val juhtuda võivaid ohtlikke olukordi ning jagati 
nõuandeid õnnetuste ennetamiseks ja hädaolu-
kordades tegutsemiseks.
   12. oktoobril viis Argo Bachfeldt Kodanikukaitse 
Seltsist läbi laste juhendajatele koolituse “Otsi 
Otti”, mis käsitles ohutut käitumist looduses. 
Seejärel andsid lasteaia õpetajad saadud tead-
mised edasi lastele. Eksimise korral õpetati lastele 
kolme põhireeglit: kallista puud ehk jää paigale, 
ole nähtav ja kuuldav ning hoia sooja! Väga oluli-
ne on enne kodust lahkumist teatamine, kuhu 
lähed ja kauaks kavatsed jääda. Siis teatakse ka 
otsima tulla.
   18. ja 25. oktoobril värskendas Sangaste pere-
arstikeskuse pereõde Piia Künnapuu lastevane-
mate ja lasteaiaõpetajate teadmisi võimalikest 
laste vigastusohtudest kodus ning jagas soovitusi, 
kuidas tekkinud olukorras tegutseda ja paanikat 
vältida. Karta ei tohiks värske haava loputamist 
veega. See on vajalik vigastuse ulatuse selgita-

miseks ning võõrkehade eemaldamiseks. Turse, 
verevalumi ja põletuse tagajärgede vähendami-
seks on esmaabina vajalik võimalikult kohene 
jahutamine. Selgus, et paljuski on varasemast 
ajast teada-tuntud esmaabi ja elustamise võtted 
uuenenud.
   Projekt nägi ette ka lasteaia mänguväljaku kiike-
de aluse pinna katmist liivakihiga, et leevenda-
da laste võimalike kukkumiste korral tekkivaid 
vigastusi. Liivakoorem on kohale toimetatud. 
Kuna kiikede alune pind vajab ettevalmistust 
ja see on küllaltki töömahukas, nihkub katmi-
ne kevadesse.
   Projektis osalenud täiskasvanute arvates oli 
oluline kuulda, kuidas metsas toime tulla ja 
õnnetusi vältida. Oldi seisukohal, et õiget esmaa-
bi peaks aeg-ajalt iga inimene meelde tuletama. 
Saadud teadmiste tulemusena on nii mõned-
ki lapsevanemad kodus üle vaadanud ohtlikud 
kohad, kus laps võib end vigastada, pannud 
kemikaalid lastele kättesaamatusse kohta, muut-
nud laste õues mängimise turvalisemaks ning 
suurendanud laste järelevalvet ja õpetanud lapsi 
ohte tundma ja neid vältima.
   Sangaste lasteaia juhataja Taivi Rästase väitel 
ajendas teda laste turvalisusega seotud projekti 
kirjutama mõte, et ehk aitavad just selle projek-
tiga jagatavad teadmised mõnda õnnetust välti-
da ja igapäevaelus ettetulevaid tüüpsituatsioone 
lahendada. Õige esmaabi on õnnetuse korral 
olulise tähtsusega.

Sangaste lasteaia õpetaja MERIKE TIIMANN

Kõik me oleme üks väike osa võimsast loodu-
sest, mida tunnetame meeltega ja kogemuste 
varal. Seepärast on lapsele olulisim võimalus 
tunnetada maailma erinevate meeltega ja iseen-
da kogemuse najal. Loodust tundma õppides 
on vaja õuealalt ka välja minna. Oleme püüdnud 
laste õppemetoodikat alati täiendada ja kaasaja-
stada. Õppekäigud loodusesse täiendavad oluli-
selt õppekava ja parandavad metoodikat.
   Selleks tuli kirjutada SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskusele (KIK) projekti rahastamise 
taotlus. Eesmärgiks seadsime õppekäigud Ka-
rula rahvuspargi laste loodusrajale ja Pühajärve 
tunnetusrajale. Meie taotlust toetati. Projekti olid 
kaasatud lasteaia ja Keeni kooli ettevalmistus-
klassi lapsed vanuses 4-7aastat. 
   Karula rahvuspargi loodusrajal tutvusid lapsed 
rajatahvlitel taimede, puude, lindude, ilmakaar-
te, järveelanike, pinnase ja eluslooduse mitme-
kesisusega. Vaadata sai loomade käpajälgi ja 
lindude pesi muna mulaažidega. Raja lõpus oli 
võimalus lustida kiigel, karusellil ja liukanalist 
lasta liugu. 
   Pühajärve tunnetusrajal määrati puu kõrgust, 
hüpati lõbusas hüppekastis, tutvuti eluslooduse 
mitmekesisusega ja omandati teadmisi metsa-
börsist. Puhkekohas Pühajärve kaldal vaatasime 
üle lõkkeaseme ja tegime mõned kaared kiigega. 
   Õppekäikud olid suures osas mängulised ja 
olulisim neist oli saadav elamus. Kuna laste 
kaudu õpivad ka täiskasvanud, on hea alustada 
lasteaiast. Õpetades lastele looduses elamise ja 
käitumise põhimõtteid, paraneb ka täiskasvanute 
looduskäitumine ja mõtteviis.
   Täname SA KIK Valga esindajat Terje Puuder-
selli projekti ettevalmistamisel. Suur tänu San-
gaste vallavalitsusele toetuse eest. Täname ka 
Keeni kooli ettevalmistusklassi lapsi ja õpetajaid 
kaasa löömast, abi eest LKK Põlva-Valga-Võru 
regiooni külastuskorralduse spetsialisti Merike 
Tsimmerit ja loodushariduse spetsialist Margit 
Turbi.

Sangaste lasteaia juhataja TAIVI RÄSTAS

Teeme lapse elu- ja tegevus-
keskkonna turvaliseks!

13. oktoobril toimusid Keeni põhikooli 
võimlas Sangaste valla karikavõistlused 
korvpallis. Võitja selgitati 6 meeskonna 
osavõtul, kes mängisid kahes alagrupis. 
Mängiti tavapärasest lühemat varianti, 
2x12 minutit mänguaega, et turniir saaks 
ikka ühe päevaga peetud.
   5.-6. koha mängus võitis Puka I tule-
musega 80:43 Puka II. 3.-4. koha mängus 
oli Valga „Walgro“ 45:37 võidukas Valga 
„Welg“ meeskonna üle.
   Omamoodi üllatuse pakkus „Welgi“ 
mäng sel turniiril. Võistkonnas mängisid 
kaasa mitu meest, kes esindavad klubi 
Eesti meistrisarjas. Päeva ainus võit saadi 
alagrupis Puka I võistkonna vastu tule-
musega 39:37. Peatreener Jaanus Liiva-
ku silme all pidi Welg tunnistama Rõngu 
ja Walgro paremust.
   Esikoha otsustanud finaal oli oma nime
väärt. Keeni meeskond suutis 20punktili-
sest kaotusseisust välja tulla ning võita 
2 punktiga 48:46 Rõngut. Võitjamees-
konnas mängisid Andres Lohuväli, Kalev 
Linde, Rainer Väikene, Keio Puudist, Kal-
le Mardim, Raido Kuusk, Janar Jeets ja 
Keijo Treu. Suur tänu põneva ja võiduka 
mängu eest.
   Üritust toetasid Sangaste vallavalitsus, 
Sanwood AS, Landhaus OÜ, Ravin Kaubandus OÜ, 
Ruante OÜ, Sonreco OÜ, Timmu Puutöökoda OÜ, 
Putrex OÜ. Täname ka tublisid sekretärineiusid 
Ivika Vutti ja Kadi Alaveed.

Sangaste valla sporditegevuse 
koordinaator MATI RAUDSEPP

Sangaste karikas 
korvpallis

2. detsembril kell 15.00

“Jõuluhelinad toas ja õues”
 Talvised kantritantsud
 Sangaste naisansambel
 Puka meesansambel
 Õues ootab kõiki soovide puu

Süütame küünlad õuepuul aasta kõige 
pimedamal ajal

Tasuta!

mailto:sangaste@sangastevv.ee


23. november 2007 5P A L U P E R A 
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee

Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

Lustakas pannkoogiõhtu 
Palupera põhikoolisPalupera vallavalitsuses

 06.11.2007 : 

 Määrati Nõuni külas Nõuni reservpuurkaevu ja pum-
bamaja ehitiste teenindamiseks teenindusmaa suuruse-
ga 1302 m².
 Määrati  Nõuni külas Nõuni puurkaevu ehitise tee-
nindamiseks teenindusmaa suurusega 698 m².
 Määrati  Nõuni külas Nõuni reservpuurkaevu ja 
pumbamaja ehitiste teenindamiseks teenindusmaa 
suurusega 1302 m².
 Asendati Palupera vallavalitsuse 18.04.2006 korraldu-
se nr. 2-1/171 pealkirjas ja punktis 1 sõna „Atra“ sõnaga 
„Astuvere“.
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 
18.04.2006 korralduse nr. 2-1/06/87 punkti 3 ja punkti 
5 sõnastus. Punkt 3 kehtestada järgmises redaktsioonis: 
vastavalt Palupera vallavalitsuse korraldusele nr. 2-1/121 
„Hellenurme külas Ääremaa katastriüksuse sihtotstarbe 
muutmine“ on erastatava maa sihtotstarbeks sotsiaalmaa 
50% ja tootmismaa 50%. Punkt 5 kehtestada järgmises 
redaktsioonis: võtta erastatava maa hindamisel aluseks 
1996.a. maksustamishind – sotsiaalmaa 4 kr/m² ja toot-
mismaa 8 kr/m².
 Sõnastati Palupera vallavalitsuse 13.07.07 korraldu-
se nr.2-1/151 punkt 3 sõnastada alljärgnevas redaktsi-
oonis: hoonestusõigus seatakse Hellenurme saekaatri 
katastriüksusel asuva saekaatri hoonele (ehitusalune 
pind 295 m²) ja saepurupunkri hoonele (ehitusalune 
pind 67 m²).
 Väljastati Astuvere külas Kaido Lokk´ile kuuluva 
Savi-1 kinnistule sõnnikuhoidla ehitamiseks ehituslu-
ba.
 Nõustuti Neeruti külas ligikaudse 13,37 ha suuruse 
maa riigi omandisse jätmisega. Määrati katastriüksuse 
nimeks Kruusamaa, maatüki sihtotstarbeks maatulu-
nudsmaa.
 Määrati Nõuni külas Nõuni keskasula kanalisatsiooni  
ehitise teenindamiseks teenindusmaa suurusega 4968 
m².
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule projekteerimistingi-
mused Palupera külas Pritsu ja Tiigi liitumisühenduse 
projekteerimiseks.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule projekteerimistingimus-
ed Astuvere külas 10kV elektriõhuliini rekonstrueeri-
miseks ja uue 10kV elektriõhuliini projekteerimiseks.
 Väljastati raske puudega inimese sõiduki parkimis-
kaart kuni 31. oktoober 2009.a.
 Tunnistati edukaks pakkumuseks FIE Vahto Sikk´u 
ja FIE Kaido Sikk´u pakkumused konkursile „Palupera 
Puu“.
 Anti kaks ühekordset toetust ravimite ostuks kogu-
summas 1000 krooni, üks matuse-toetus summas 1500 
krooni, kaks ühekordset toetust a´ 200 krooni ja üks 
ühekordne sünnitoetus lapse sündimisel 1500 krooni. 

Palupera vallavalitsuses  
13.11.2007 : 

 Määrati Nõuni külas Nõuni tuletõrje veevõtukoha ja 
juurdepääsutee ehitiste teenindamiseks teenindusmaa 
suurusega 2614 m².
 Väljastati ehitusluba Nõuni küla puhkeala väljaehi-
tamiseks Nõuni Algkooli kinnistule. Ehitusluba vajalik 
investeeringutaotluse lisana.
 Moodustati Palupera vallale kuuluva põhivara üm-
berhindamiseks komisjon koosseisus vallavanem Terje 
Korss – komisjoni esimees; komisjoni liikmed pearaama-
tupidaja Merike Terve, maakorraldaja-ehitusspetsialist 
Tõnu Kukk ja vallavalitsuse liige Toomas Kikas.
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 
21.08.2007.a. korralduse nr. 2-1/166 pealkirjas, punk-
tis 1 ning punktis 2.1. nimi „Aakre M-9“ ja asendada 
nimega „Aakre metskonna maatükk M-9“.
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 
21.08.2007.a. korralduse nr. 2-1/169 pealkirjas, punk-
tis 1 ning punktis 2.1. nimi „Aakre M-6“ ja asendada 
nimega „Aakre metskonna maatükk M-6“.
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 
21.08.2007.a. korralduse nr. 2-1/167 pealkirjas, punk-
tis 1 ning punktis 2.1. nimi „Aakre H-10“ ja asendada 
nimega „Aakre metskonna maatükk H-10“.
 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 
21.08.2007.a. korralduse nr. 2-1/168 pealkirjas, punk-
tis 1 ning punktis 2.1. nimi „Aakre H-7“ ja asendada 
nimega „Aakre metskonna maatükk H-7“.
 Peeti võimalikuks Palupera külas Tamme kinnistu 
nr.1676440, katastritunnusega 58201:002:1910 jagamist 
kaheks eraldi katastriüksuseks. Anti jagamisel tekki-
nud katastriüksustele nimed ja määrati sihtotstarbed 
järgnevalt: Tamme katastriüksus, suurusega 16,66 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa ja Palupera tee paviljoni 
katastriüksus, suurusega 65 m², sihtotstarve transpor-
dimaa.
 Kehtestati Palupera vallamaja juures asuva jäätme-
mahuti kasutajatele 1. jaanuarist 2008.a. uus jäätmeveo 
teenustasu määr – 20 krooni/elanik kuus.

AMETLIK INFO

Olga Lütikainen 90
Elga-Amanda Kõll 86
Kalju Lõhmus 81
Einu Kõiv 80
Laine Uibo 80
Valve Toover 80
Leida Muttik 80
Viivi Mõttus 77
Ilse Ott 76
Leeni Pentsa 76
Koidula Tuisk 75
Hilja Kroonberg 75
Elmar Austa 74
Ilmar Kits 71
Ilmar Soe 70
Vello Allev 69
Malle Reimann 68
Eero Tiisler 66
Enno Arike 65
Anti Linholm 65
Pilvi Saar 64
Astra Andressoo 60
Raissa Tõrik 60

SÜNNIPÄEVAD  

detsembris

Gretely  Salundi    17. oktoober

SÜNNID

12. novembri õhtuks oli 
Palupera põhikoolis  isade-
päevale pühendatud perepidu. 
Kuna isad on üsna visad kooli 
tulema, olid oodatud ka kõik 
teised pereliikmed-vanaisad, 
onud, emad, vanaemad, õed-
vennad jne nagu ühele pere-
peole kohane. Kella kuue ajal 
oligi kooli saal rahvast täis. 
   Alustuseks tervitasid koha-
letulnud isasid kooli mudi-
laskoor ja ansambel mõne 
lauluga. Edasi järgnes lõbus 
teatevõistlus vabalt moodus-
tatud võistkondade vahel. 
Võistkondi moodustati nii 
klasside, sõprus- ja tutvus-
ringkondade kui ka pere-

de järgi. Teatevõistluses pidi 
esialgu kahele paberitükile 
astudes ja neid edasi tõstes 
läbima teatud vahemaa ning 
siis lööma saalihokivärava. 
Kõndimine läks kõigil liht-
salt, mõnel küll kiiremini ja 
mõnel aeglasemalt. Raskusi 
tekkis värava löömisega. 
   Lõpptulemusena said palli 
„võrku” kõige kiiremini võis-
tkond „Noored neiud” koos-
seisus Kaja ja Krista Lokk 
ning Maria Voolaid.
   Kui kõik olid raja läbinud,  
järgnes võistlus jalgpallis, 
kus kõige rohkem punkte 
sai võistkond Raha, millesse 
kuulusid Hendrik Komlev, 

Tarvi Trees ja Raikko Käos. 
Lõpuks võistlesid korvpalli 
vabavisetes kõik peole tulnud 
isad. Kõige täpsemalt tabas 
korvi Tarvi isa Taimar.
    Pärast väsitavat võistlust oli 
kõigil vaja  kehakinnitust ja 
sööklas ootaski juba kaetud 
pannkoogilaud. Kõigile jätkus 
suuri ülepannikooke ning 
koogile sai panna erinevaid 
moose, mett või suhkrut.
   Peale esimese nälja kustu-
tamist  pidi ka veidi „ajusid 
ragistama”. Nimelt oli kooli 
hoolekogu esinaine Kaja 
Lokk ette valmistanud lõbusa 
viktoriini, kus tuli tunda eesti 
vanasõnu ja demonstreerida 
oma nutikust keerdküsimus-
tele vastates. 
   Lõpuks sai igaüks oma vastu-
sed ise üle kontrollida ja kõigi-
le tehti aplaus, sest enamus olid 
väga tublid. Kui kõigi vastused 
ka päris õiged ei olnudki, olid 
need vähemalt nutikad. 
   Pidu lõppes kella kaheksa 
paiku, kui kõik pannkoogid 
said söödud, võistlused võis-
teldud ja asuti lõbusas tujus 
koduteele.

Palupera põhikooli huvijuht 
REET ALLAK

24. oktoobril külastasid Palupera põhikooli 
esimese klassi särasilmsed ja rõõmsameelsed 
õpilased Hellenurme lasteaia “Lepatriinu” ja 
“Mesimummi” rühmasid. 
   Lasteaiapere suured ja väikesed ootasid vaik-
selt oma sõprade esinemist. Muusikaõpetaja 
Eda juhendamisel kõlasid laulud koolis tähtede 
ja numbrite õppimisest. Vahetunni laulu esita-
sid õpilased ise rütmipille mängides. 
   Eesti keele tundides õpitud Heljo Männi lühi-
näidend “Kümme kooki” tekitas lasteaialas-
tes palju elevust. Huviga vaadati, kuidas peate-
gelasel Triinul valmisid pannkoogid. Helde 
tüdruk jagas kõik koogid lindudele ja looma-
dele. Mudilastele meeldisid väikeste näitlejate 
tegeleskujudega peavööd. Kiitus tublidele esine-

jatele – Triinule, Kerttule,  Dagmarile, Avele, 
Gretten Gelisele, Angeelikale, Kaupole, Jannole 
ja Andrele. 
 Ühiselt mängisime kõigile tuttavat ringmängu 
“Kes aias” ning karude ja lepatriinude otsimise 
mängu. Aega võttis, aga kõik pildid leiti üles. 
Koolidirektor Svetlana Variku kinkis lasteaiape-
rele suure puuviljade ja maiustustega täidetud 
korvi. Söömisrõõmu jagus kõigile peolistele. 
 Aitäh lasteaiaõpetajatele Annele ja Viljale ning 
nende abilistele Mallele ja Eglele sooja vastu-
võtu eest. 
   Tänusõnad Kerttu emale Teale ja õpetaja 
Reedale kohaletoomise eest. 

Esimese klassi õpetaja RELIKA KALBUS

Hellenurme sõpradel külas 

Palupera vallavalitsus õnnitleb 
detsembrikuu sünnipäevalapsi!

Kaupo Tallinnas 
 
Oktoobri lõpul joonistas esimene klass 
pilte teemal „Maailm läbi minu silmade”. 
Paremad tööd saatsime juba kolmandat 
korda toimuvale GIS- ja geograafiapäeva
joonistusvõistlusele. Teemal „Maailm 
läbi minu silmade” otsustas zhürii välja 
anda neli auhinnalist kohta. 
   Üllatus, üllatus – Kaupo Väli võistlus-
töö tunnistati neljanda koha vääriliseks. 
Tunnustusega kaasnes kutse tulla no-
vembri teisel kolmapäeval Tallinna Rah-
vusraamatukogu suurde konverentsisaa-
li auhinna järele.  
   14. novembri varahommikul kell kuus 
alustasime Kaupoga reisi Hellenurmest 
Elva ja sealt rongiga Tallinna. Igas suu-
remas raudteejaamas küsis poiss: „Kas 
juba olemegi Tallinnas?” Ikka sai ta ei-
tava vastuse. Neli tundi rongisõitu ja 
olimegi kohal. Kõige rohkem meeldis 
Kaupole loendada möödasõitvaid „trak-
sidega busse” ehk trolle. Jalutasime 
Tallinna vanalinnas, külastasime suurtü-

kitorni Kiek in de Kök. Kuuekordne torn 
pakkus palju ronimist keerdtreppidel ja 
avastamisrõõmu. 
   Kell üks jõudsime rahvusraamatuko-
gusse. Fuajees esitlesid kaardifirmad
oma infolehti, andmekogusid, tarkvara-
lahendusi ja kaarte. Äkki märkas Kaupo 
fuajee seinal oma võidutööd: „Oi, minu 
joonistatud traktor!“ Enamus joonistus-
võistlusele saabunud töödest oli välja 
pandud suurde konverentsisaali. Poiss 
vaatas huviga näitusele välja pandud pil-
te, maale, plakateid, lauamänge. Võitjaid 
autasustati vääriliselt- suures paberkotis 
olid ürituse toetajate mälestusmeened ja 
maiustused. Kingitused valmistasid Kau-
pole palju rõõmu. 
   Tagasitee Tallinnast Hellenurme kul-
ges kiirelt ja märkamatult. Kaupo jäi esi-
mese Tallinna reisiga väga rahule. 

RELIKA KALBUS

24. november kell 20 KADRISIMMAN. Rahvast 
tantsutavad Margus Põldsepp ja 
tema sõbrad. Pilet 60.-

2. detsember kell 16 kuulutame välja JÕULURAHU 
ja toimetame jõulumeeleolus. 
Oodatud on suured ja väiksed 
päkapikud. Algusega 17.30 toob 
muusikalist külakosti Otepää 
vanamuusika ansambel.

8. detsember kell 12 PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU. 
Peomeeleolu aitavad luua Heino 
Tartes ja sõbrad. Osalustasu 
15.-.Bussiring. Info: Aili Tiisler 
5349 4366, Vaike Viks 7657 333.

9. detsember kell 16 toimetame jälle jõulumee-
leolus – meisterdame, küpseta-
me piparkooke ja ….

16. detsember kell 16 JÕULUPIDU LASTELE: 
Bussiring.

29. detsember kell 20 VANA-AASTA LÕPUPIDU. 
Tantsuks mängib Uno 
Kaupmees. Pilet 75.-

Info tel.: 5139 071 Kalev, 5346 5648 Marika

Nõuni 
KULTUURIKALENDER

mailto:palupera@palupera.ee
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Lühike ülevaade arutusel olnud tee-
madest, esitatud küsimustest ning 

vallavanem Heikki Kadaja ja valla amet-
nike vastustest.
  Kuidas käituda, kui leiame prügi met-
sa alt? 
Sellest tuleb teatada Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskusele või vallavalitsuse-
le. Kui on võimalik tuvastada süüdlane, 
tuleb temal prügi koristada, kui aga ei 
õnnestu süüdlast selgitada, on maa-
omanikul kohustus praht oma maalt 
koristada.
   Miks alustati Puka rahvamaja remon-
ti, mitte aga lastaia laiendamist? 
 Rahvamaja remontimiseks saame raha 
Kultuuriministeeriumist ja valla eelar-
vest. Kümme aastat oleme oodanud 
riiklike investeeringute programmist 
rahaliste vahendite meieni jõudmist, 
nüüd jõudis kätte meie järjekord. Alates 
käesolevast aastast eraldatab Kultuu-
riministeerium meie vallale raha, mida 
saame kasutada ainult sihtotstarbeli-
selt rahvamaja remontimiseks. Ei ole 
mõistlik sellest loobuda. 
Rahvamaja remontimine on väga vaja-
lik. Oleme ajas, kus inimestel jätkub töö-

kohti, tööd ja leiba. Inimeste hoidmiseks 
maal on järjest rohkem vaja arendada 
kultuuri, sporti ja muid vaba aja veet-
mise võimalusi. Eelkõige peame looma 
võimalusi just noortele, sest just nemad 
lahkuvad rohkem maapiirkondadest. 
  Kui kaugele on jõudnud kanalisatsi-
ooni- ja vesivarustuse remonditööd 
Euroopa Liidu rahastamise abil? 
Hetkel toimub torustike ja trasside 
tehniline projekteerimine. Renoveeri-
mistöödel lähtub riik põhimõttest, et 
esimeses järjekorras rahastatakse neid 
asulaid ja linnu, kus on elanike arv üle 
2000. Puka vald jääb teise etappi. Valla 
veemajanduse ja kanalisatsiooni aren-
gukavast lähtuvalt korrastatakse alguses 
olemasolevad trassid, teises ning kol-
madas etapis toimuvad laiendustööd.
 Mida kavatsetakse ette võtta mõnede 

majavalduste omanikega, kes ei hoo-
litse oma kruntide heakorra eest? 
 Vallavalitsus saatis suvel neile kõiki-
dele kirjad. Mõned korrastasid oma 
krundid, mõned aga ei reageerinud 
ettekirjutustele. Valga Piirkonna Kesk-
konnakeskuse juurde võeti tööle hea-
korrainspektor, kes hakkab tegema 
heakorrareide ka Puka vallas, tema 
abistab meid nende inimeste korrale-
kutsumisel.
   Riigimaade ja ka vallamaade korrasta-
miseks asulates plaanime heinapurusti 
soetamist, sellega on võimalik hoolda-
da suuremaid alasid ja seega paranda-
da valla heakorda. Neid, kes füüsiliselt 
ei ole võimelised ise oma kruntide eest 
hoolitsema, abistab vallavalitsus või-
maluste piirides oma vahenditega.   
Pukas oleks väga vajalik korstnapühki-
ja teenuse osutaja. Üritame leida oma 
vallast inimest, kes oleks huvitatud sel-
le teenuse pakkumisest, vallavalitsus 
püüab organiseerida korstnapühkija 
koolitamise.  
  Kust saab Pukas suitsuandureid?
 Suitsuandurite paigaldamine on väga 
vajalik, praegu on neid müügil Puka A 

ja O kaupluses. Vallavalitsus koostöös 
päästeametiga soetas eelmisel aastal 
20 suitsuandurit, need jagati üksiela-
vatele vanuritele ja paljulapselistele 
peredele. Kavatseme seda projekti jät-
kata. Üheks heaks näiteks on Kesk 13 
asuvasse vallale kuuluvasse sotsiaa-
lelamusse paigaldatud suitusandurid, 
mis selle aasta augustis hoidsid ära 
suurema tulekahju ning päästsid ela-
mu ning selle elanikud hullemast.
   Kas Puka keskkool suletakse? 
Maakonna arengukava koostamisel on 
räägitud ka koolivõrgu kujundamisest 
maakonnas ning võimalustest, et kau-
gemas tulevikus võivad Tsirguliinas ja 
Pukas kaduda keskkoooli osad.   
   Tegelikkuses on kehtiva seaduse 
alusel keskkooli sulgemise õigus ainult 
kohalikul volikogul. Puka vallavolikogu 

on valla arengukavas ja teistes õigusak-
tides korduvalt väljendanud seisukohta, 
et Puka keskkooli säilitamine on oluline 
prioriteet, seega ei ole sulgemise ohtu 
lähiaastatel oodata. 
   Aastaid tagasi oli arutusel lasteaia ava-
mine koolimaja ruumides, nüüd on see 
ära langenud. Koolimajas on kunstikoo-
li ruumid. Endiste koolidirektorite poolt 
kasutatud ruume näeme tulevikus in-
ternaadiruumidena. See loob võimalu-
se keskkoolis õpingute jätkamiseks ka 
kaugemal elavatele õpilastele. On vaja-
lik laiendada kooliraamatukogu ruume. 
Koolimajas säilivad kindlasti tööruumid 
perearstile ja hambaarstile. Nii ei mahu 
lasteaed keskkooli ruumidesse.
   Suureks mureks on paljude laste 
õppimine väljaspool valda, sellest tu-
lenevalt maksame teistele valdadele 
koolide majanduskulusid. Aasta-aastalt 
on see summa kasvanud ning sellel 
aastal on kulutused 750 000 krooni. 
See on suur raha, mida saaksime oma 
valla koolide arendamiseks kasutada. 
Õppekvaliteeti mõjutab Pukas kindalsti 
see, et pedagoogide kaader on pidevalt 
vahetunud. Koolile hea maine saavu-
tamiseks oleme andnud konkreetsed 
ülesanded kooli direktorile. Kui saame 
rahalisi vahendeid, alustame lasteaia ja 
keskkooli remonditöödega. Keskoolis 
on vajalik vahetada radiaatorid, soojus-
tada seinad, vahetada vana maja katus, 
paigaldada tuletõrje valvesignalisatsi-
oon ning teha siseremonti. Jätkatakse 
klassiruumide remontimist. 
   Koolimaja ruumidesse on kavan-
datud spordikompleks koos jõusaali-
ga. Lõpptulemusena tahame, et meil 
oleks ilus ja mugav koolimaja, kus on 
kõik võimalused nii õppimiseks kui ka 
ringide tegevuseks. Sageli seostatakse 
kooli mainet kooli remondiga, kuid te-
gelikkuses sõltub kooli maine eelkõige 
õppetöö kvaliteedist ja töötajate tahtest 
kooli mainet hoida ning parandada. 
Keskkooli kindlasti ei suleta, põhjust 
paanikaks ei ole.
   Teede hööveldamisest. Kui ilmasti-
kuolud lubavad, tehakse veel sel aastal 
teede hooldustöid, kui ei, jäävad tööd 
tulevasse kevadesse. Käesoleval aastal 
on remonditud Puka vallas teid 1,450 
miljoni krooni eest.
   Tänavavalgustus Aakre keskuses. 
Aakresse oli kavandatud käesoleval 
aastal paigaldada tänavavalgustussüs-
teem, paraku jäävad tööd tegemata, 
sest Eesti Energia nõudis vallalt ole-
masolevatele tänavavalgustussüstee-
midele uute kaablite paigaldamist ja 
raha kulus nende tööde teostamiseks. 
Loodame, et tegemata tööd õnnestub 
teha järgmisel aastal.
   Oleme tänulikud nendele, kes tulid 
kohale ning vahetasid meiega mõtteid 
nii valla elust kui ka edaspidistest plaa-
nidest.

PUKA VALLAVALITSUS

Vallavalitsus kohtus Puka valla 
inimestega Aakres ja Pukas 

16. detsembril 2007 

kell 10.00-16.00 toimub 

Aakre rahvamajas 

JÕULULAAT
Oodatud kõik inimesed, kes heegelda-
vad, koovad, õmblevad, küpsetavad, 
keedavad, praevad, treivad, nikerdavad 
ja teevad muud põnevat.

Info ja registreerimine kuni 14.12.2007 
tel 769 3333 , 518 6351.

Puka vallavolikogus
 Kinnitati Puka valla 2007. aasta lisa-
eelarve kogumahuga 865 610 krooni. 
Selleks 675 610 krooni on laekunud 
tulumaksu ja 190 000 krooni maa-
maksu arvelt. Täiendavad rahalised 
vahendid suunatakse allasutuste 
küttekuludesse, rahvamajale toolide 
ostmiseks, valla teede remondile, te-
lesaate Laulge kaasa osalemistasule 
13 500 krooni, õpilasteveo bussi so-
etamisele 250 000 krooni jne.  
   Uuest aastast hakkab vallavalitsuses 
tööle raamatupidaja. Lisaeelarvest on 
eraldatud rahalised vahendid ruumi 
remondiks ja arvuti soetamiseks. 
 Kinnitati Puka valla 2007. aasta ee-
larve muudatused, mis on peamiselt 
asutuste sisesed, kusjuures täpsusta-
takse eelarvekulu artikleid lähtuvalt 
tegelikest vajadustest.
 Toimus Puka valla jäätmehooldu-
seeskirja eelnõu teine lugemine ja 
arutelu. Volikogu liikmed esitasid 
küsimusi, mis võivad tekkida jäät-
mehoolduseeskirja rakendamisel.
 Kinnitati muudatused Puka valla 
põhimääruses. Muudatused tulenesid 
seadusandluse muudatustest.
 Vallavanem Heikki Kadaja andis 
ülevaate Puka rahvamaja remondi 
käigust. Esitati küsimusi rahvamaja 
remondi tehniliste põhimõtete koh-
ta. Muretsemiseks, et hoone peale 
remonti mõne aasta pärast kokku 
kukub, ei ole põhjust. Töid teostavad 
litsenseeritud ehitusfirma ehitustöö-
lised litsenseeritud projekteerimifir-
ma poolt koostatud ehitusprojekti 
alusel. Järelvalvet tehtud tööde üle 
teostab TPI kõrgharidusega pikaaja-
liste ehituskogemustega ehitusinsener 
Mati Kull.

AMETLIK INFO

Nii selle kui ka paljude teiste küsimuste üle arutleti 7.-
8. novembril toimunud koolitusel. Koolituse viis läbi 
psühholoog Tiia Lister. Lisaks Puka keskkooli õpetaja-
tele osalesid koolitusel Aakre lasteaed-algkooli õpetajad. 
Samadel teemadel kõneles Tiia Lister ka  7. novembri 
õhtul lastevanemate üldkoosolekul Puka keskkoolis.
   Milles erinevad poisid tüdrukutest, et sellega teaks 
arvestada õppetunnis? Ühistes rühmaaruteludes pakuti 
erinevaid seisukohti. Mõned näited: poistel on suurem 
tähelepanuvajadus, erinev keelekasutus, erinevad huvid, 
nad on püsimatumad ja väiksema kohusetundega kui 
tüdrukud, vägivaldsemad, aeglasemad füsioloogiliselt 
arengult, pööravad vähem tähelepanu enda välimuse-
le, õpivad läbi praktilise kogemuse jne. 
   Õpetajatena peaksime teadma ja arvestama poiste ja 

tüdrukute erinevusi, leidma positiivse suhtumise igas-
se poisisse, õppima oma õpilasi tundma ja austama, 
analüüsima iga situatsiooni ja poisi käitumise põhju-
si, otsima koostööpartnereid, leidma parimad viisid 
eesmärkide saavutamiseks ja palju muud.
   Mõtlemisainet jagub õpetajatele ja lapsevanemate-
le. Nii kodu kui ka kool on võrdselt tähtsad ja ainult 
koostöös on võimalik saavutada häid tulemusi. Poiste 
ja tüdrukute ellusuhtumine ja käitumine on erinev. 
Siinkohal võiks meenutada Tootsi ja teisi tegelasi meie 
menufilmist„Kevade”.Kui tänapäevakoolimajashoole-
ga ringi vaadata, leiab ka siin oma Tootsi, Kiire, Arno, 
Tõnissoni... Kuidas nendega hakkama saada, et oleks 
rohkem rõõmu kui muresid, sõltub paljuski  meist 
endist.

Puka keskkooli infojuht EVE MÄEORG

Puka vallavalitsus õnnitleb 
detsembrikuu sünnipäevalapsi!  
 
Linda Vesterstein  96 
Anny Sirel  80 
Ella Tamm  80 
Voldemar Sarapuu  80 
Johannes Aug  80 
Valentina Valujeva   76 
Helju Jaani  75 
Leida Taur  75 
Laine Lenk  75 
Helmuth Teder  75 
Virve Tirrand  74 
Vaike Eiche  73 
Silvi Ingel  73 
Vilma Tamm  70 
Jaan Kiho  69 
Vaike Kővask  68 
Őie-Liis Piiroja  68 
Juta Trees  67 
Olev Kurvits  67 
Anne Maschorova  66 
Ene Pihus  66 
Laine Täkker  66 
Helgi Rosenberg  66 
Toomas Ivask  66 
Aide Ozolin  65 
Tiiu Konrad  65 
Udo Trees  65 
Viivi Soots  62 
Kai Tiidt  61 
Erni Kull  61 
Zoja Leis  60

SÜNNIPÄEVAD  

detsembris

Alates 7. novembrist on Puka kunstikooli 
őpilaste tööde paremik väljas Valga Kul-
tuuri- ja Huvialakeskuse kaunis saalis. 
See on meie tööde teistkordne välja-
panek Valgas. Kevadel esinesime Läti 
Valkas. 
   Valisin näitusele pőhiőppes őppivate 
laste viimased tööd: joonistused, maa-

lid, skulptuurid ja keraamika. Samas 
esitavad oma töid kolmkümmend Valga-
maa elukutselist ja harrastuskunstnikku.
   Sőitke Valka ja vaadake näitust!

Puka kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

Neljandat korda kogunesid kabehuvi-
lised hämaral mardipäeva hommikul 
Kuigatsisse, et pidada lahinguid ruuduli-
sel laual. Mängijaid tuli Tõrvast, Valgast, 
Pukast, Laatrest, Karulast ja oma küla 
mängijad –kokku 14 osalejat.
   Võistlus toimus Šveitsi süsteemi järgi, 
mängiti seitse vooru. Õhtuks selgus võit-

ja ja seekord jäi peavõit Kuigatsisse. Esi-
mese koha saavutas Elle Luik, teisele ko-
hale tuli auväärses eas Anton Hermann 
(89) ning kolmandaks Endel Niinepuu. 
   Kohtuniku raske ja tänuväärse töö tegi 
ära Maire Elvet. Auhinnaks oli traditsi-
ooniliselt mesi ja kohalik käsitöö. Suu 
sai magusaks iga osaleja. Korraldajad 
tänavad ürituse toetajaid ja kõiki võistlu-
sel osalejaid. Kohtume aasta pärast juba 
juubelihõngulisel, traditsiooniliseks saa-
val turniiril.

ÕNNE PAIMRE, Kuigatsi

Kuidas suhelda poistega?

Osaleme Valga 
17. kunstikuul

Kaari Tilga - portreed, 
Marianne Kurvits - kübar

Kuigatsi Sügistur-
niir vene kabes

Angela Tomberg  2. november 

SÜNNID

Laupäeval, 24. novembril kell 17 
Sangaste seltsimajas VÕIST-
KONDLIK KADRI VIIEVÕISTLUS
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Mälestame endist majanaabrit

MEINHARD VAASAT
Avaldame kaastunnet lastele 

peredega.

Korteriühistu “Tehvandi”

Hoiame mälestust meie kallist
MAILA VÄRGIST.

Sügav tänukummardus kõigile tema eluteekaaslastele kodulinnas ning 
sõpruspaikades Tarpis ja Vihtis, kes lahkunut mälestades meie 

rasket kaotusvalu leevendasid.

Lesk ja lapsed peredega

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

Majapidajanna-koduabiline ootab 
tööpakkumisi. Tel 5646 4048

K U U L U T U S E D

Puhkemaja otsib 

tublit töötajat 
tubade koristamiseks.

Info telefonil 7670 690.

Haldag UÜ

 Arvutite REMONT,      
hooldus, müük. 

 Arvutikoolitus. 
 Arvutite hooldus 

firmadele.

Info tel 5535 498 
hallar@haldag.com

www.haldag.com

Marguse 
Puhkekeskus Otepääl 
võtab tööle 

TOATEENIJA
Info töö kohta tel. 7679 650, 
5561 3469 või saata CV 
e- post: mirell@marguse.ee

Ei tulek ega minek ole meie  endi teha.
Vaid see, mis sinna vahele jääb ja see on –elavate mäletada /J.Viiding/

MEINHARD VAASA
08.02.1924 – 13.11.2007

Mälestame vaikses leinas endist kauaaegset Otepää Tarbijate Kooperatiivi 
juhatuse esimeest ja avaldame siirast kaastunnet 

tütrele ja poegadele.

Kaubandustöötajate ametiühing ja endised töötajad

Südamlik kaastunne Õie 
Petersonile poeg

RAIVO PETERSONI
surma puhul.

Endised töökaaslased Otepää II 
silmkoest

Südamlik kaastunne Heli Hanile 
isa ja Mirjan Moosesele vanaisa

HARRY SIKK´A
kaotuse puhul.

Töökaaslased Pühajärve 
Puhkekodust

Mälestuste puul on miljon lehte.
Üks nendest oled Sina nüüd...

Mälestame sõbralikku ja toredat 
naabrimeest

OREST-OSVALD REBAST.
Siiras kaastunne Elsale ja 

tütardele peredega.

Marika ja Olev Paavo

Soovin rentida
 PÕLLUMAAD.

Pakun soodsat 
rendihinda.

Tel. 5830 2871

MEINHARD 
VAASA 

sündis 8. veebruaril 1924. aastal 
Võrumaal.
   Tema noorusaastad jäid Teisi 
Maailmasõja raskesse aega. 
Vaatamata raskustele omandas 
Meinhard Vaasa kaubandusliku 
hariduse ja alates 1949. aastast 
töötas ta ETKVLi süsteemis juhtivatel ametikohtadel nii 
Kanepis kui ka Põlvas.
   1965. aastal valiti Meinhard Vaasa Otepää Tarbijate 
Kooperatiivi juhatuse esimeheks, kus ta töötas 24 aastat kuni 
pensionile siirdumiseni 1989. aastal.
   Meinhard Vaasa oli juhina printsipiaalne, nõudlik, õiglane, 
kindlakäeline ja energiline juht, kes tunnetas oma vastutust 
kollektiivi töötulemuste eest.
   Meinhard Vaasa andis oma suurte kogemuste omapoolse 
panuse kaubanduse ja toitlustuse materiaal-tehnilise baasi 
tugevdamisse ja progressiivsete kaubandusvormide juuruta-
misse; peaaegu kõik kauplused olid üle viidud iseteeninda-
misele.
   1983. aastal avati Otepää Kaubanduskeskus, mille tulemu-
sena paranes oluliselt tarbijate kaubanduslik teenindamine ja 
toitlustamine.
  Ei saa alahinnata Meinhard Vaasa panust ka noorte koo-
litus-kasvatustöös. Otepää TK kondiitrikool, mida ta juhtis 
aastaid, oli taimelavaks paljudele vabariigi kondiitritele.
   Ettevõtte juhina huvitus ja toetas alati nii spordi- kui ka 
kultuuritööd. Töötajatele rasketes olukordades oli alati tunda 
tema abistavat ja toetavat kätt. Iial ei olnud ta oma asutuse 
töötajate murede suhtes ükskõikne. Tööinimest ta austas ja 
hindas.
   Meinhard Vaasa pikaajalist ja kohusetruud tööd ETKVLi 
süsteemis on hinnatud paljude aukirjade ja medalitega.
   Nüüd, aastate möödudes, võime tunda ja kogeda, kui palju 
kaotasime Meinhard Vaasa töölt lahkumisega.
   Meie, vanema põlvkonna, mälestustesse jääb Meinhard 
Vaasast helge mälestus.

Endised töötajad Otepää Tarbijate Kooperatiivist

IN MEMORIAM

MATI SOE
21.04.1947 - 14.11.2007

Noor pere Sangaste 
vallas (1,5 km Sangaste kes-

kusest) vajab 
sõbralikku ja töökat

 
koduabilist 
(ca 2 päeva nädalas).

Tasu kokkuleppel!
Helista 5289 267

 TE Kariner   
KORRALDAB 

Otepää Gümnaasiumis, 
Koolitare 5

7. detsembril  kl 14.00 
ühepäevase

TOIDUHÜGIEENI-
KOOLITUSE

Hind 400 kr + km. Tunnistus.
Registreerumine 688 8688, 

512 1539

Kogenud ehitajad pakuvad 
kvaliteetset ehitusteenust.

Vundamendid, seinad, 
katused, uste-akende paigal-

dus, laud-, parkett-, kivi-
põrandad, torutööd, 

plaatimine, saunade ehitus.

5118 701 Jüri 
ehitaja@gmail.com.

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna.

Südamlik kaastunne Ehale 
lastega 

kalli isa, vanaisa, vanavanaisa

VALTER KOOVITI
kaotuse puhul.

Malle, Anne, Eha K., Leili ja Kersti

Mälestus on nagu muusika,  
mis ei vaiki iial, 

vaid heliseb igavesti …

MEINHARD VAASA
08.02.1924 – 13.11.2007

Mälestame sügavas kurbuses 
oma asutajat ja avaldame siirast 

kaastunnet tütre ja poegade 
peredele isa, äia ja vanaisa 

kaotuse puhul.
Naisansambel Relami koos 

kunstilise juhiga

Pakume talveperioodiks 
TÖÖD 

(lisateenimisvõimalust) 
traktoristi-
oskustega inimesele 

poole töökoormuse 
ulatuses. 

Info tel 53 311 802

Bernhard SPA Hotell otsib 
oma meeskonda kohusetund-
likku ning positiivse hoiakuga

kokka,
kosmeetikut,
toateenijat,
restorani teenindajat.

Hea töö eest vääriline tasu.
Info tel 5045 708

Nuustaku Pubi 
otsib oma kollektiivi 

abikokka.

Info 5299 713 või 
info@nuustaku.ee

 Shaping  E ja K kl 18.00 
 ja N kl 17.00
 Pilates  T ja N kl 18.00
 Vesiaeroobika 
 E, T ja N kl 19.00
Info ja registreerimine 

telefonil: 7665 555.
Kohtumiseni trennis!

pakub tööd

 protseduuride teostajale,
info telefonil: 7665 406 ja

 hotelli administraatorile,
info telefonil: 5226 234

PÜHAJÄRVE
SPA HOTELL

PÜHAJÄRVE
SPA HOTELL

Alustan 
joogatundidega 

Otepää Spordihoone aeroo-
bikasaalis alates 26.11.2007. 
Tunnid toimuvad: 
Esmaspäeviti ja kolma-
päeviti  kell 19.00 – 20.30
Pühapäeviti 14.00 – 15.30

Ühe joogatunni (1,5 t.) hind 
on 50.-

10 korra kaart 400.- (40.-/kord)

Esimene tund tasuta!

Võta kaasa mugavad spordi-
riided, võimlemismatt (saab ka 
kohapealt) ning lõdvestumise 
ajaks soe dress, väike tekk või 
suurem sall, millega end katta. 

Tulijatel palun varuda 5-10 minutit 
enne tunni algust riietumiseks ja 
ettevalmistamiseks. 

Info: Merle Anton 5204 254.

KADRITURNIIR VÕRKPALLIS toimub 25. novembril 
algusega kell 12 Otepää Spordihoones.
Võistkonnad loositakse kohapeal, parimatele 
auhinnad.Korraldab Oti Spordiklubi.
Info tel 5064 950, Neeme Ernits

Iga lahkumine on raske,
 iga teelesaatmine kurb…

Mälestame ja avaldame siirast 
kaastunnet Elsale ja 
tütardele peredega 

OREST-OSVALD REBASE
08.06.1927 – 21.11.2007

kaotuse puhul.
Naabripered Raak, Vosman, 

Peterson ja Rootsma.

Tähelepanu spordiveteranid!
Valgamaa Spordiveteranide 
JÕULUPIDU toimub 
 7. detsembril Tõrvas.
Osalemisest teatada kuni 1. dets. 
tel 5333 2005, Kaarel Tigane.

Lp. Invaühingu liikmed!
Jõulukoosviibimine toimub 

19. detsembril kell 15.00 
Edgari trahteris. 

Eelregistreerimine kuni 12. dets. 
Tel. 7655 330 E.Saar

Loosipakk teha 25 kr. ulatuses. 
Omaosalus 10 krooni.

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

  Tel. 7655 007

 HELLA  lisatuled ja tarvikud
BLAUPUNKT   autostereod
 NGK  küünlad lumesaanidele

AUTOASI

 Klaasipuhastajad
 Jahutusvedelikud
 Klaasipesuvedelikud
 Keevitusaparaadid

 Aastalõpu 
SOODUSPAKKUMINE 10%
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Korraldatud  jäätmehoolduse harju-
matum ülesanne on tavakodanikule 
jäätmete sorteerimine. Kuidas see 
võiks olla sinu koduses majapida-
mises? Proovisin samm-sammult 
mängida mängu, mis uuest aastast 
peaks saama tegelikkuseks.

1. Kõigepealt teen endale selgeks kus on see 
segaolmejäätmekonteiner, mis mul on olemas ja 
mille tühjendamise eest olen tasunud aastaid. Kui 
siiani konteinerit pole, siis otsustan, kas sõlmin 
veoettevõtjaga lepingu ise või naabri(te)ga koos 
või lasen kohalikul omavalitsusel määrata endale 
kogumispunkti asukoha, sest olema see mul ju 
peab! Tean, et segaolmejäätmekonteineri tühjen-
damine on kõige kallim teenus. Seega, kui tahan 
kokku hoida, hakkan sorteerima ja peagi vajan juba 
väiksemat mahutit ning hoiangi kulusid kokku.

2. Teen endale selgeks, kus asub mulle lähim 
segapakendikonteiner, sest seda hakkan peagi 
teadlikult kasutama kõige enam. Palupera vallas 
on praegu paigaldatud 13 segapakendikonteine-
rit, mis on kasutamiseks kõikidele Palupera vallas 
asuvatele isikutele, kes soovivad kultuurselt oma 
pakendist vabaneda, mitte ainult lähedal elavatele 
isikutele. 
      Konteiner on varustatud kleepsuga „Segapa-
kend“. See teenus on mulle tasuta (selle eest mak-
savad kaupade tootjad ja maaletoojad) ja nii saan 
kokku hoida olulise mahu segaolmejäätmekon-
teinerist. Segapakendid on jäätmed, mis lähevad 
taaskasutusse. Segapakendikonteinerisse viimiseks 
kogun eraldi kodus kilekotti kõik, mis sinna sobib. 
Tänapäeval on poest üha raskem osta kaupu, mille 
ümber ei oleks pakendit. Veel hullem – mõnede 
kaupade puhul annab pakend kaubale lausa lisa-
väärtuse. Eeldatavasti tarbin kauba tervikuna ära 
ja prügikotti rändab ainult pakend. 
   Väga suureks ei maksa seda kotti paisutada, sest 
konteineri väike avaus ei võimalda mul seda siis 
sinna visata ja konteineri kõrvale ma kotti jätta ei 
tohi. Segapakendikonteinerisse viskamiseks korjan 
kotti näiteks hambapastatuubi, šampoonipudeli, 
kilekoti, piimakoti, ühekorrasöögiriistad, nakkeki-
le, alumiiniumfooliumi, õlipudeli, plastist toidu- 
ja joogipakendi (jogurt, või), metallkaane, -korgi, 
konservikarbi, pudeli, purgi, ketšupipudeli, majo-
neesipudeli, kosmeetika- ja hooldustoodete paken-
di  jms. Pakend on ka pakendi osa – kork, kleebis, 
kinnitusklamber, doseerija jms. Kuid pakend ei ole 
teekott, juustu ümbritsev vahakile, vorsti ümbritsev 
kile jms. – need saab endiselt visata vaid segaol-
mejäätmekonteinerisse.
      Kogu segapakend peab olema puhas ja kokku-
pressitud. Segapakend on pandimärgita pakend, 
pandiga koormamata. Tagatisraha märgiga (pa-
kendil etikett, ribakood, EPP/PET embleem) pa-
kend on pandipakend, millega tegeleb hoopis OÜ 
Eesti Pandipakend ja tasaarveldus toimub tagas-
tamistehingu käigus. No selle olen ma ikka juba 
selgeks saanud, kus on lähim kauplus või punkt, 
kuhu pandipakendit viia ja tasaarveldus toimib. 
Kui tagatisraha märk aga hävines pakendil, rändab 
pakend segapakendikonteinerisse.

3. Sarnane on ka paberi-, papikonteineri roll. Neid 
on paigaldatud Palupera vallas 6 ja ka see teenus on 
mulle tasuta. Konteinerid tunneb ära kleepsudest 
„Paber ja papp“ ning avaus on neil konteineritel 
natuke suurem. See aga pole vanapaberi konteiner. 
Siia võin panna puhta (tühja, lausa pesema ei pea), 
lahtilõigatud, kokkupressitud kartongist piima- ja 
mahlapakid, pappkastid, -karbid, paberkotid, jo-
gurti- ja mahla kartongpakendid, kirjaümbrikud ja 
muu paber- ning papp-pakendi. Seda konteinerit 
kasutan kindlasti vähem, sest mul on küttekolle ja 
enamuse (kiletatut ei või!) saan nendest jäätmetest 
ära põletada. Kellel aga küttekollet pole, neile on 
selle konteineri asukoha kindlakstegemine samuti 
oluline.
Nende konteinerite kohta saavad kohalikud oma-
valitsused teha pakendiringluse organisatsioonile 
ettepanekuid – asukoha ja toimimise kohta. Suu-
remates asulates kasutatakse sageli segapakendi-
konteineri asemel ka eraldi konteinereid klaasile, 
puidule, metallile, plastile, mis on tasuta teenus. 

Seal on teenuse tarbijate hulk suurem ja kogu sor-
teerimise juures kehtib põhimõte – mida enam 
liigiti sorteeritakse, seda odavamaks lõppkokku-
võttes teenus osutub.

4. Edasi ohtlikud jäätmed, probleemtooted, ka 
neid tekib – aerosoolipudel, kodukeemia, aegunud 
ravimid, liimi-, värvi- ja lahustipudel, patareid, akud, 
päevavalguslambid jms. Tean, et ohtlike jäätmete 
vastuvõtupunkt  asub Otepää turuplatsil ja sinna 
viingi. Ka Elvas on mõned kohad (apteekidesse 
ravimid, bensiinijaama akud, kauplusesse patareid 
jne.). Ja ka see teenus on mulle tasuta.

5. Oma vanad elektri- ja elektroonikaseadmed 
saab tasuta anda (finantseerib Eesti Elektroonika-
romu) Tartu Keskkonnajaama, Rõngu Jäätmejaama 
või Valga Jäätmejaama. Linnades pakutakse aga 
juba ka nn. kolatakso teenust, kuid see on tasuline 
ja peab eraldi tellima. 

6. Vanad sõiduautorehvid saan (kuni 8 tükki kor-
raga) anda tasuta Valga Jäätmejaama, Nõo Jäät-
mejaama, Rõngu Jäätmejaama või Tartu Keskkon-
najaama. Linna toimetama minnes viskan mõne 
pagasnikusse ja viin ära. Kui aga sõiduautot pole, 
pean koostööd tegema heade inimestega, kes on 
samamoodi „rohelise mõttelaadiga“.

7. Ka metallijäätmed tuleb viia vastavat jäät-
meluba omavale isikule. Aga selle eest tasutakse 
hoopiski viijale.

8. Hinnanguliselt pidavat minu segaolmejäätme-
te kogumahust ligikaudu 1/3 olema biolagunevad 
köögijäätmed – puu- ja köögivilja koored, liha- ja 
kalajäätmed, riknenud ja vanad toiduained. Palu-
pera valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohaselt 
ei pea olema, kuid võib olla majapidamisel omal 
või naabri(te)ga ühine eraldi kogumismahuti kom-
postitavate biolagunevate jäätmete kogumiseks. 
   Küsimus on selles, et 1/3 kogumahust on ikka 
suur osa ja otstarbekam on tellida konteiner ning 
sorteerimise kaudu koguda ka biolagunevad jäät-
med eraldi. Selle konteineri tühjendamine on mõ-
nevõrra odavam, kui segaolmejäätmekonteineri 
tühjendamine. Kui aga konteinerisse panna valed 
jäätmed, tühjendatakse see segaolmejäätmekon-
teineri hinnaga. Nii, et see on siis teine konteiner, 
mille kasutamine võiks uuest aastast olla igal ma-
japidamisel võimalik. Paki aga oma köögijäätmed 
(mitte vedelikud, kondid) ajalehe sisse, paberkotti 
ja vii konteinerisse. 
   Biolagunevaid köögijäätmeid lubatakse ka kom-
postida oma kinnistul, nõuetele vastavalt. Kuid 
see pole kindlasti mitte kõikidele vastuvõetav ja 
ühismajades tuleb kompostimine majanaabritega 
kooskõlastada. Küll tuleb aga hakata kompostima 
biolagunevaid aiajäätmeid – puulehti, oksarisu, 
taimejäänuseid. See töö nõuab hoolt, kuid ei vii 
rahakotist raha välja.

9. Kolmas konteiner, mis peab olema, kui kin-
nistul on vähemalt 5 korterit ja puudub küttekolle, 
on vanapaberi konteiner. Palupera vallas selliseid 
majapidamisi pole, kuid vanapaberi konteinerit 
võib tellida ka siin, sest ega ei taha see vanapaber 
ikka kõik küttekoldes ära põleda. Põletada pole va-
napaberit võimalik ka elektri- või õlikütet omavas 
majapidamises. Vanapaberi konteineri tühjendus-
hind on segaolmejäätmete omast ligikaudu poole 
odavam. Jälle võimalus vähendada kõige kallima 
jäätmeliigi – segaolmejäätmete veo teenuse hinda. 
Vanapaberit (ajaleht, ajakiri, kataloog, vana raamat, 
töövihik, kaustik, jõupaber) ei või panna paberi-, 
papikonteinerisse!

10. Ja lõpuks, kuhu viia siis suurjäätmed (vaip, 
mööbel, uks, aken, madrats jne., mis segaolmejäät-
mekonteinerisse ei mahu)? Need võin panna oma 
konteineri kõrvale, kuid pean korraldama koostöös 
veoettevõtjaga nende esemete äraveo 3 päeva 
jooksul. Muidugi tasub suurjäätmete omanik selle 
teenuse eest eraldi.

Nagu näha, ega sinna segaolmejäätmekonteine-
risse enam midagi suurt üle ei jäänudki. Tähtis 
on see, et pean endale kohad, kuhu mida viin, 
selgeks tegema, igal hommikul kotikese tööle või 
kauplusesse minnes kaasa võtma ja õigesse kohta 

tühjendama. Eks see ole algul harjumatu, eba-
mugavgi, sest iga asja paigutamisel pead mõtle-
ma ja neid erineva sisuga kotikesi tükib ikka mitut 
vaja olema. Kuid samas tahame kõik, et koduvald, 
kogu Eestimaa oleks puhtam ja et me prügi alla ära 
ei mattuks. Nüüd tasuks naabritega nõu pidada, 
millist konteinerit võtta mitme peale, millist ainult 
endale muretseda. Kõik sõltub iga majapidamise 
eripärast. Kui läbimõeldult tegutseda, peaks kulu 
jäätmeveole kokkuvõtvalt hoopiski  vähenema. 
Seda muidugi neil, kes jäätmekäitlust juba tarbivad. 
Aga jäätmekäitluses mitteosalemist enam võima-
likuks ei peeta.
   Mis siis ikkagi juhtub, kui jäätmeid sorteerima 
ei hakka ja endiselt viime kõik ühte olmejäätmete 
konteinerisse? Tekkekohal sorteerimise eesmärk on 
võimalikult palju sorteeritud jäätmetest taaskasu-
tusse suunata. Jäätmete sorteerimise tehases toi-
mub olmejäätmete järelsortimine, kus eraldatakse 
taaskasutatavad ning ohtlikud jäätmed. 
   Prügilasse on keelatud ladestada sorteerimata 
olmejäätmeid. Jäätmete vedaja peab vahepeal ta-
gama sorteerimise, mis teeb teenuse kallimaks ja 

seetõttu ongi olmejäätmekonteineri tühjendamine 
mulle kõige kulukam. Järelsorteerimisest on tun-
duvalt vähem kasu jäätmekoguste vähenemisele 
siis, kui tarbija eelnevalt kõik prügi ühte konteine-
risse viskab või teeb seda osa tarbijatest. Paljud 
taaskasutatavad materjalid muutuvad olmeprügis 
kasutuskõlbmatuks, nagu näiteks paber, ja järeli-
kult ei aita seal ka järelsorteerimine. 
   Meie kõigi teadlikkus peaks kasvama,  vastu-
tame ju selle eest, mis meie tekitatud jäätmetest 
saab ja vastutustundetu käitumine toob kahju ai-
nult iseendale. Madal on teadlikkus aga siis, kui 
mõelda nii: ma ju maksan, las keegi saab tööd ja 
sorteerib minu eest. 
   Käies aga külas meie põhjanaabrite juures, tun-
dub seal kasutatud jäätmete sorteerimine juba 
aastaid nii loomulik ja harjunud tegevus olevat. 
Kõike seda puhtama keskkonna nimel!   
   Ka suurlinnades Eestimaal on jäätmete sorteeri-
misega tegeletud enam, kui meie piirkonnas, kliki 
näiteks http://veeb.tallinn.ee/prygihunt/.

Terje korss

JÄÄTMETE SORTEERIMINE

Otepää vallavalitsus alustas 2007. aasta sügisel 
valla üldplaneeringu koostamisega. Tänaseks 
on tööde esimene etapp lõpule viidud ning 
kätte jõudnud aeg esimesteks kokkuvõteteks.
   Planeeringu algusjärgus toimusid esime-
sed kohtumised vallaelanikega. Kohtumiste 
eesmärgiks oli kaardistada piirkondlike väär-
tusi ning selgitada välja vallaelanike suhtumi-
ne oma kodupiirkondade tänasesse olukorda 
ja tulevikuväljavaadetesse.
   Kokku osales aruteludel ligi 200 vallaelanikku, 
kellel kõigil oli võimalus avaldada oma arva-
must, seda nii kirjalike ettepanekutena kui ka 
piirkonna kaardil oma nägemust visandades.
   Elanike arvamuste põhjal koostatakse üldpla-

Otepää valla üldplaneeringust

Alates oktoobrist pakub sihtasutus Otepää 
Tervisekeskus uut meditsiiniteenust, mille 
nimeks on koduõendus. Lepingujärgselt 
rahastab seda teenust haigekassa, kes esialgu 
lubab koduõendust pakkuda Otepääl ainult 
0,25 töökoha ulatuses.

Mis on koduõendus ja kuidas seda 
teenust saab?

Koduõendus on kvalifitseeritud õendustee-
nus, mida osutatakse koduses keskkonnas. 
Koduõde on vajalikud kursused läbinud spet-
sialist, kes teeb tööd vastavalt arsti määratud 
raviplaanile ja õendus-hooldusplaanile.
   Koduõendust osutatakse ägeda haigu-
se paranemisperioodis olevale, kroonilist 
haigust põdevale või piiratud funktsionaal-
se võimekusega haigele arsti poolt määratud 
raviks ja/või edukaks toimetulekuks kodus-
tes tingimustes.
   Seega on koduõenduse eesmärkideks ravi-
mine, igakülgne meditsiiniline toetamine ja 
õpetamine, et haige saaks kodus võimalikult 
optimaalselt hakkama.
   Koduõendust määrab arst vastava saatekir-

Uus koduteenus Otepää linnas

neeringu seletuskirja projekt ning kaardi eskiis, 
mis saadetakse erinevate erialade spetsialisti-
dest moodustatud töörühmadele arutamiseks 
ja täiendamiseks. Pärast eelnõu menetlemist 
töörühmades tuuakse see taaskord piirkonda-
desse, sedapuhku ülevaatamiseks ning vajadu-
sel ka muutmiseks.
   Spetsialistide töörühmad alustavad oma tööd 
jaanuaris 2008 ning sellele järgnevalt algavad 
avalikud arutelud. Aruteludel loodame taas kord 
vallarahva aktiivset osavõtu.
Vallavalitsuse kava kohaselt kehtestatakse Otepää 
valla uus üldplaneering 2009. aasta alguses.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

jaga oma patsientidele järgmistel põhjustel:
- kui haige saabub kodusele ravile hooldus-
haiglast, pikaravist või akuuthaiglast ja vajab 
õendusabi;
- kui õendusabi võimaldab ennetada haigla-
ravile sattumist;
- kui tegemist on tõsiste probleemidega 
liikumispuudega haigega;
- kui haige vajab haavahooldust, lamatiste 
profülaktikat või ravi;
- vajadusel ka terminaalses seisundis haigele 
õendusabi osutamine.
Koduõendusteenuse saamiseks tuleb pöör-
duda raviva eriarsti või perearsti poole, kes 
hindab teenuse vajadust ja annab saatekirja 
koduõele.
   Arvestama peab, et teenuse väikese mahu 
tõttu võivad tekkida järjekorrad. Kogu Eestis 
on koduõendusteenus alarahastatud, nii oli 
2006. aastal rahastatud alla 20% vajadusest. 
Teenuse arendamine toimub järkjärgult. 
Esialgu on koduõendusteenus kõigile uus ja 
nõuab harjumist. Igatahes on see vajalik, et 
aidata haigetel saada oma koduses keskkonnas 
tervemaks või paremini hakkama.

SA Otepää Tervisekeskus juhataja RIINA SAARMA

AASTAVAHETUS

Nuustaku Pubis 
ans. AMADEUS

Lauad ette 
broneerimisega

info@nuustaku.ee

Tel 56 685 888

Ainult südamega saab õigesti näha 
silmad ei näe seda mis on oluline.

 /Antonie de Sanint-Exupery/

Neljapäeval, 29. novembril 
algusega kell 13.00 toimub 

puuetega inimeste päeva 
tähistamine 

Otepää Kultuurikeskuses.

Kavas on tantsud ja laulud 
 erinevatelt esinejatelt.
Sööme kringlit ja joome kohvi. 

Meeldiva kohtumiseni!

Pühajärvel toimub 
23. -25. novembril 

RAHVUSVAHELINE MALETURNIIR

mailto:info@nuustaku.ee

