
Otepää jõulukuusel süttis 
esimene advendiküünal
Talv oli seekord juba ammu 
enne advendiaja algust 
endast märku andnud. Lumi 
kattis kinni tumedad sügis-
aja kujundid ja meenutas, et  
päkapikkude ootamise aeg 
on käes.
   Kuigi esimese advendi-
küünla süütamise ajaks oli 
kohal suur sula, kogunes 
keskväljakule palju rahvast. 
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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!

Mõned päevad varem talvepealinna 
keskväljakule püstitatud jõulukuuse 
juures tervitas pühapäeva õhtupoo-
likul kokkutulnuid Otepää voliko-
gu esimees Aivar Nigol. Ta rääkis  
advendiajast ja soovis Otepää rahva-
le rõõmurikast jõuluaega. 
   Tema järel sõna saanud Otepää 
Maarja koguduse õpetaja Jüri Ste-
panov kõneles jõuluaja tähtsusest, 
armastusest ja andestamisest.
   Vallavanem Aivar Pärli ja Jüri 
Stepanov süütasid advendiküünlad 
ning nende tulest võis iga soovija 
saada oma küünlale elusa tuleleegi.  

Seejärel laulsid otepäälased ühiselt 
küünalde süütamise laulu ja solist 
Laura Danilas esitas “Maarja hälli-
laulu”. 

Vallavanem juhatas ühislaul-
mist   

Nii nagu kultuuriprogrammist 
eelnevalt lugeda võis, sai nüüd valla-
vanem võimaluse asuda vallarahva 
ühislaulmist  juhatama, dirigeeri-

des päris mitut kõigile tuttavat jõulu-
laulu.
   Rahvale esitleti karupäkapikku-
deks kostümeeritud lapsi, kes asusid 
linnas piilumistööle. 
   Karin Uibopuu linetantsijad 
olid kehastunud päkapikkudeks 
ja rõõmustasid rahvast lustaka-
te tantsudega. Nende eestvedami-
sel jätkus pidu suure ringtantsuga 
ümber kuuse. 
Päkapikud jagasid linnarahvale 

Internetis võib 
otsepildis jälgida 
Otepää linde 

Otepää teater - 50         Kes? Kus? Mis?

Tähelepanu kõigile!

ARVO SAAL

Teater on kaduv ja tihtigi vapustav nagu elu ise. 
Papa Kalju ajal teatriga liitunud Aarne Steinbachist 
on nüüd ehmatavalt valus mõelda kui kadunust, 
ometi pole teada jõudu, mis raiuks mahajäänute 
meelest ühtäkki elava ja olnu. 
    Meenutuste hommik algab 8. detsembril kell 
10 Otepää kultuurikeskuses. 
   
Vestlusring suures saalis

Näitused on avatud tund enne vestlusringi algust 
kultuurikeskuse saalis. Margus Mölli koostatud 
näitus “5o aastat Otepää teatrit, e. 15 lehte pildis 
ja sõnas” on fuajees. Kunstnik Udo Jääri kogu-
tud ja kujundatud albumid “Pilte ja kavalehti 
pikalt teatriteelt” koos kirjalisadega perioodi-
kast ja varasemaist juubeliväljaannetest – teise 
korruse väikeses saalis.
   Tagasivaade sajandipikkusele teatritraditsiooni-
de teele (Heino Mägi). Kilde käidud teelt (juhtu-
musi ja nalju, meenutusi teatripapast Kaljust, 
proovidest, väljasõitudest, festivalidest, etendus-
test kutseliste teatrite laval, esinemistest teles ja 
filmides, huvireisidest suure Venemaa teedel ja
külalisetendustest lahe taga). Asjaosaliste ülesas-
tumisi ohjab ja suunab endine lavastaja, teatri- ja 
kultuurijuht Valdur Sepp.
   Ajutreening kultuuriteemadel – algab kõikidele 
huvilistele sellesinatse lehe ilmumise päevast ja 
lõpeb võitja kroonimisega meenutuste hommiku 

lõppedes. Vastused tuua paberil ja vastaja nime-
ga varustatult meenutuste hommikule, (vajadusel 
saab näitustest tarkuselisa ja õigeid vastuseidki). 
Alljärgnevatele küsimustele täpsemate vastajate 
vahel loositakse Margus Mölli rariteetväljaanne 
”50 aastat Otepää Teatrit sõnas ja pildis”.
Küsimused ajutreenijatele

1.Millal ja millise näidendi lavastamise eest anti 
Otepää kultuurimaja näiteringile rahvateatri 
nimetus?
2.Kes oli see kogu Eesti ulatuses ainulaadne 
kultuuritöötajate “komplekt”: kolm meest, kes 
suutsid Otepääl “ühes paadis” ja heas tuules püsi-
da üle poole sajandi?
3.Nimetage staažikaim näitlejanna, keda on 
nimetatud Otepää Salme Reegiks, kelle kanda 
on olnud kõige enam rolle (48), mänginud nii 
poisikesi, tobukesi, peeni prouasid kui ka südam-
likke vanaemasid, ühe lavastuse põhjal saanud 
rahvasuust hüüdnime “Õkva nii!”?
4.Kes oli see meesnäitleja, keda Tšehhovi näiden-
dite ülevaatuselt napsati “Onu Vanjas” nimiosa-
täitmise põhjal Otepää rahvateatrist “Ugalasse” 
kutseliseks näitlejaks?
5.Kui palju kordi on Otepää teatri lavastusi, lavas-
tuste katkendeid, rahvateatri tähtpäevasaateid 
näidatud ETVs?
6.Millistes filmides on osalenud Otepää teatri
näitlejad?

7.Kes tegi filmi Otepää teatri loojast ja peanäi-
tejuhist Kalju Ruuvenist ja millist pealkirja see 
kandis?

Esietendus on õhtul

“Äri- ehk ärategemise kunst”, Ardi Liivese 
“Ärimehed” järgi instseneerinud ja lavastanud 
Ivari Viigimets. Komöödia kahes vaatuses. Otepää 
kultuurikeskuses 8. detsembril algusega kell 17. 
Pühendatud teatri 50. juubelisünnipäevale ja teat-
ri looja Kalju Ruuveni (3. dets. 1919-30. apr. 1996) 
mälestuseks.
   Üks arvamus. Kutseline näitleja Veikko Täär 
(pärast kontrolletendust 3. detsembril): “Lavastus 
ja näitlejate mäng väärib kiitust – tehakse seda ju 
oma vabast ajast ja heast tahtest.”

AILI MIKS

komme ja lõpuks jõudis kuuse juur-
de isegi jõuluvana.
   Ees ootavad uued advendiküünal-
de süütamised ja varsti jõuab kätte 
talvepealinna avamine. 

Otepää valmistub pealinna-
tiitliks

Otepää tänavatel süttivad õhtu-
ti talvepealinnale iseloomulikud 
valguskaunistused. Paljusid Otepää 
külalisi eelmistel talvedel üllatanud 
valgusteid tuleb aasta-aastalt juur-
de.
   Talvepealinna embleemilt tutta-
vad lumehelbekesed valgustavad 
tänavu Valga maanteed kuni linna 
piirini. Teiste tänavate äärsed puud 
on samuti tuledega ehitud.  
   Osa uusi valgusteid kujutavad 
suusatajaid ja need paigutatakse 
Tehvandi tänavale. 
   Otepää tänavune jõulukuusk, mille 
kõrguseks peaaegu 20 meetrit, leiti 
seekord linna ühest Mäe tänava 
aiast.  
   Kuuse, õigemini siberi nulu, tõid 
keskväljakule kohale OÜ Bach 
töömehed. Neid juhendas praegu-
seks ootamatult meie hulgast lahku-
nud valla heakorraspetsialist Aarne 
Steinbach.

Internetiportaal Looduskalender.ee näi-
tab valgel ajal otsepilti söögimajal käiva-
test Otepää lindudest. Söögimaja asub 
otepäälasest loodusfotograafi ja ornito-
loogi Arne Aderi kontori akna taga. 
   Ülekannet söögimajas toimuvast aita-
vad edastada EENet ja Elion. Pildiedas-
tuseks kasutatakse Mobotix veebikaa-
merat. 

Otepää beebid olid
kultuurikeskuses 
vastuvõtul

Vastavalt avaliku korra eeskirjale on 
ilutulestiku korraldamine keelatud ilma 
vastava loata. 
   Samuti pole lubatud ilutulestiku korral-
damine ja muu bürotehnika kasutamine 
ajavahemikul 24.-26. detsember.

Otepää vallavalitsus korraldas 1. det-
sembril kultuurikeskuses vastuvõtu 
2007. aastal sündinud lastele. Sünnikir-
jade pidulikule kätteandmisele olid koos 
peakangelastega palutud kõik pereliik-
med, sugulased, tuttavad. 
   Tänavu ilmavalgust näinud väikestele 
vallakodanikele lisandus neli 2006. aasta 
lõpukuudel sündinut, kokku oli kutsutuid 
34.
   Vallavanem Aivar Pärli, sotsiaalnõunik 
Aare Matt ja kultuurijuht Sirje Ginter 
andsid lapsevanematele koos sünnikirja-
ga albumi, kuhu järeltulijast pilte panna. 
   Ürituse lõpetas Hedvig Hansoni ja An-
dre Maakeri tänukontsert “Ema laulud”.

Otepää valla 
infopäevad 

Otepää vallavalitsus kutsub info-
päevale “Jäätmekäitlusest Otepää 

vallas 2008. aastal” 

teisipäeval, 11. detsembril kell 18 
Pühajärve põhikoolis ja 

kolmapäeval, 12. detsembril kell 18 
Otepää kultuurikeskuses.

Kaks lavastajat Otepää teatriteelt: 
(paremalt) vanemuislane Ernst Raiste ja 

otepäälane Ivari Viigimets.
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7. detsember 2007

Planeeringud Otepää vallas
 Otepää Vallavalitsuse kantseleis on Valga maakon-
na teemaplaneeringu „Ruumilise arengu põhimõtted 
ja suundumused Via Hanseatica mõjualal“ avalik väl-
japanek. Väljapanek toimub kuni 20. detsembrini 
2007.
 Otepää Vallavalitsus teatab, et 26.09.2007.a. kor-
raldusega nr. 2-4-577 on algatatud Valga maakonnas 
Otepää vallas Sihva külas Väike-Ruusa 8 katastriük-
susel oleva kraavi tiigiks kujundamise projekti kesk-
konnamõju hindamine. 
   Kinnistu omanik kodanik Jaan Mitt on huvitatud 
kraavi asemele tiigi rajamisest. Kraavi ümberkujunda-
mine tiigiks on ette nähtud orgaanilise materjali, pea-
miselt madalsooturba väljakaevamisega. Kavandatav 
tegevus jääb täies ulatuses arendaja omanduses oleva 
kinnistu piiridesse. Projekteeritud tööde tulemuse-
na kujundatakse lookleva kaldajoonega korrastatud 
veekogu. Tiigi pindalaks kujuneb 0,30 ha, veepind 
jääb kõrgusele 89,7 m. Hinnatava tegevuse keskkonda 
mõjutavateks töödeks on soosetete eemaldamine, se-
tete paigutamine ning tiigi ümbruse korrastamistööd. 
KMH ekspert on Arvo Järvet (KMH litsents nr. 0057). 
Keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvu-
da ajavahemikul 07.-21.12.2007 Otepää Vallavalitsuses 
(Otepää, Lipuväljak 13) ning Otepää Vallavalitsuse 
veebilehel www.otepaa.ee /dokumendiregister /kir-
javahetus detailplaneeringute küsimuses. 
   KMH programmi avalik arutelu toimub 28. det-
sembril 2007.a. algusega kell 11 Otepää Vallavalitsuses 
(Otepää, Lipuväljak 13, Valgamaa). Programmi 
eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele kuni 
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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 21. 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 väljastada ehitusluba ASle Elisa Eesti 0,4 kV 
kaabelliini püstitamiseks Pühajärve külas Aia ja Saviotsa 
maaüksusel; Marge Maidlale suvemaja püstitamiseks 
Otepää linnas Virulombi tn 6; OÜle Pasila tiigi püsti-
tamiseks Nüpli külas Suure-Kalda maaüksusel, OÜle 
Jaotusvõrk 0,4 kV maakaabelliini püstitamiseks Mäha 
külas; Andrus Klugele teede ja tehnovõrkude püstita-
miseks Arula külas Kopli maaüksusel; Kadri Lodile ük-
sikelamu püstitamiseks Arula külas Tõrve maaüksusel; 
ASle Tele 2 Eesti mobiilside masti püstitamiseks Tõutsi 
külas Metsa maaüksusel; Toomas Juhanile rehielamu 
rekonstrueerimiseks, sauna püstitamiseks, ait-abihoone 
püstitamiseks, tall-abihoone püstitamiseks Vana-Otepää 
külas Ülo maaüksusel. 
 Otsustati muuta Otepää vallavalitsuse 12.09.2007 
korraldust nr 2-4-546; 12.09.2007 korraldust nr 2-4- 
545.
 Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumis maha kulu-
nud, lagunenud ja amortiseerunud põhivara ja vähe-
väärtuslik inventar.
 Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää valla teede 
ja tänavate talihooldus 2007/2008” hanketoimingute 
läbiviimise komisjoni otsused.
 Otsustati kinnitada õpilasteveo sõiduplaanid.
 Otsustati anda nõusolek eestkostjale tehingu tegemi-
seks eestkostetava varaga.
 Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadu-
sest tingitud lisakulude kompenseerimiseks 2le vallaela-
nikule.
 Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldus-
vajaduse tõttu ühele vallaelanikule.
 Otsustati sõlmida sotsiaalkorteri üürileping R. 
A´ga.
 Otsustati väljastada kasutusluba K90 suusahüppe-
mäe kompleksile Nüpli külas Olümpiakeskus Tehvandi 
maaüksusel.
 Otsustati keelduda Otepää vallas Nüpli külas Marguse 
kinnistule ühepereelamu ehitusprojekti koostamiseks 
projekteerimistingimuste väljastamisest. 
 Otsustati keelduda Otepää vallas Sihva külas asuva 
Jõnglase kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmisest.
 Otsustati esitada Otepää valla 2008. a. eelarve projekt 
Otepää Vallavolikogule menetlemiseks.
 Otsustati kanda Otepää Kultuurikeskuses maha ku-
lunud, lagunenud ja väheväärtuslik inventar.
 Otsustati kanda Pühajärve raamatukogus maha 
kulunud, lagunenud ja amortiseerunud põhivara ja 
väheväärtuslik inventar.
 Otsustati kanda Otepää Vallavalitsuses maha kulu-
nud, lagunenud ja amortiseerunud põhivara ja vähe-
väärtuslik inventar.
 Otsustati kanda lasteaias Pählike maha kulunud, la-
gunenud ja amortiseerunud põhivara ja väheväärtuslik 
inventar.
 Otsustati eraldada reservfondist Otepää Gümnaasiumi 
peahoone eskiisprojekti koostamiseks 33,1 tuhat krooni.
 Otsustati määrata kirjalik nõusolek Ago Vilumaale 
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald 
Kastolatsi küla Kolmnurga maaüksus.
 Otsustati määrata projekteerimistingimused elamu 
ja kahe abihoone püstitamise ehitusprojektide koosta-
miseks Koigi küla Vainopõllu kinnistule.
 Otsustati kehtestada Pühajärve külas asuva Tamme 
kinnistu detailplaneering.
 Otsustati võtta vastu Otepää vallas Kääriku külas asu-
va Suure-Meema kinnistu detailplaneering; Pilkuse 
külas asuva Juhani kinnistu detailplaneering.
 Otsustati eraldada ühekordset abiraha novembrikuus 
32le vallaelanikule.
 Otsustati anda luba Silvi Pärnale korraldada 
07.12.2007. a Otepää valla haldusterritooriumil 
Otepää Kultuurikeskuses ja selle ümbruses avalik üri-
tus Jõululaat.

Otepää vallavolikogus
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapane-
kule Otepää külas asuva Tiigipõllu kinnistu detailp-
laneering; Otepää külas asuva Köstrimäe kinnistu 
detailplaneering.
 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada 
riigihange Tartu mnt välisvalgustuse rekonstrueerimi-
seks Otepää linnas.
 Otsustati anda enampakkumise korras üürile 
Pühajärve rannahoone.
 Otsustati võtta vastu Otepää valla arengukava aastani 
2020.
 Otsustati võtta vastu Otepää valla külavanema sta-
tuut. 

AMETLIK INFO

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

PLANEERINGUD

Päevakeskus korraldab
11. detsembril 

kell 10.00
Otepää kultuurikeskuses

TERVISEPÄEVA
Arsti loeng, võimlemisharjutusi 
vastavalt vajadustele.
Võimalus kõigil mõõta veresuhkrut, 
kolesterooli jm. (soovitav söömata).

Tule ja kasuta võimalust!

Otepää vallavalitsus 
annab teada, 
et 20. detsembrini saab vallavalitsusele 
esitada ettepanekuid, kellele anda Otepää 
valla Aukodaniku tiitel ja Otepää Aumedal.
  Ettepanek peab sisaldama eluloolisi and-
meid ning põhjendust, miks kandidaat Au-
kodaniku või Otepää Aumedali kavaleriks 
esitatakse. Ettepanekud palume esitada 
märksõnaga “Aukodanik” või “Otepää aume-
dal” varustatud ümbrikus aadressil: Otepää 
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 Otepää.

Otepää vallavalitsus 
kuulutab välja

traditsioonilise konkursi, mille käigus 
on kõikidel huvilistel võimalus 
avaldada 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 Turismiinfo-
keskusest. Hääletada on võimalik ka  
vallavalitsuse kodulehel 

www.otepaa.ee.
Konkurss kestab 20. detsembrini ja 

parimad kuulutatakse välja 
valla aastalõpu üritusel.

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.

Pensionäride Liidu liikmed ja 
päevakeskuse külastajad!

20. detsembril kell 13.00 toimub
Kirikumõisa saalis
JÕULUPIDU.

Buss väljub Aia poe juurest 12.45.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
võtab lepingulisele tööle

avalike suhete nõuniku

Tööülesanneteks on suhtekorraldus 

ja sellealane nõustamine, artiklite 

ettevalmistamine Otepää Teatajas-

se, info töötlemine valla kodulehel.

Palk kokkuleppel.
Tööle asumise aeg - nii pea kui võimalik.

Avalduse ja CV palume saata: 

Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 
Otepää, Valgamaa või e-post: vald@otepaa.ee. 

Lisainfo: 7664 800

SÜNNID

Mia Metsis 16. november
Maribel Jõe   19. november

Palju küsimusi ja arusaamatusi on tekitanud 
lumelükkamise korraldus Otepää vallas. 
Talihooldus toimub vastavalt teede seisun-
ditasemetele, mis on kehtestatud  majan-
dus- ja kommunikatsiooniministri määru-
sega nr 45, 17. dets. 2002 ja sellest tulene-
valt on sõlmitud lumelükkajate ja Otepää 
Vallavalitsuse vahel töövõtulepingud. 
   Otepää valla kohalikud teed on seisundi-
tasemega 1 või 2, mis tähendab, et lumi ja 
lörts eemaldatakse 36 tunniga. Samal ajal 
võib koheva lume paksus nendel teedel 
olla kuni 10 cm ja lörtsilume paksus kuni 
6 cm. 
   Linna tänavad on seisunditasemega 2, 
kust lumi eemaldatakse 12 tunniga.  Otepää 
Vallavalitsus loodab vallaelanikelt mõist-
mist ja kannatlikkust, kui lumi ei ole kohe 
pärast saju lõppu koristatud ning arvestama 
asjaoluga, et mõningatel juhtudel võib see 
aega võtta kuni poolteist päeva. 

   Loomulikult anname endast parima, et 
lumi saaks tõrjutud nii ruttu, kui võima-
lik.

Otepää vallas lükkavad lund:

Otepää linnas – OÜ Valga Teed, tel 5103 
596.
Pilkuse, Nüpli ja Vidrike külas – AS Otepää 
Veevärk, tel 5152 258, 5249 071.
Kääriku külas – Kääriku Puhkekeskus, tel 
5066 868.
Inni, Kassiratta, Märdi külas – Taavi Park, 
tel 5282 480.
Sihva, Arula ja Pühajärve külas – Toivo 
Ilves, tel 5190 4460.
Pedajamäe, Kastolatsi, Vana-Otepää külas 
– OÜ Bergermaster, tel 5135 181.
Ilmjärve, Tõutsi, Kirikuküla ja Kassiratta 
külas – Mati Naruski, tel 5260 709.

Abivallavanem KRISTJAN RÕIVASSEPP

Lumelükkamisest Otepää vallas

21. detsembrini 2007. 
 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avaliku-
le väljapanekule Otepää külas asuva Tiigipõllu kinnistu 
detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu 
jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse alade mää-
ramine elamute ehitamiseks, maa sihtotstarvete määrami-
ne, juurdepääsude tagamine, servituutide ja kitsenduste 
ning tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse määramine. 
Planeeritava ala suurus on 3,06 ha. Detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 14. detsembrist kuni 28. det-
sembrini 2007 Otepää Vallavalitsuse kantseleis. 
 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avaliku-
le väljapanekule Otepää külas asuva Köstrimäe kinnistu 
detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu 
jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse alade mää-
ramine elamute ehitamiseks, maa sihtotstarvete määrami-
ne, juurdepääsude tagamine, servituutide ja kitsenduste 
ning tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse määramine. 
Planeeritava ala suurus on 47654 m². Detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 14. detsembrist kuni 28. det-
sembrini 2007 Otepää Vallavalitsuse kantseleis. 
 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avali-
kule väljapanekule Kääriku külas asuva Suure-Meema 
kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on 
kinnistu maakasutamise sihtotstarbe osaline muutmine 
seoses põllumajanduslike tootmishoonete rajamisega 
ning kuni 300 lihaveise kasvatamisega, krundile hoo-
nestusala ja ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala 
suurus on 32,4 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 14. detsembrist kuni 28. detsembrini 2007 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis. 
 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avali-
kule väljapanekule Pilkuse külas asuva Juhani kinnistu 

detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnis-
tule ehitusõiguse ala määramine elamu ja abihoonete 
ehitamiseks, servituutide ja kitsenduste ning tehnovõr-
kude ja -rajatiste vajaduse määramine. Planeeritava ala 
suurus on 10,74 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 14. detsembrist kuni 28. detsembrini 2007 Otepää 
Vallavalitsuse kantseleis. 
 Otepää Vallavalitsus on keeldunud Sihva külas asu-
va Jõnglase kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmisest. 
Planeeringuga sooviti kinnistu jagamist kruntideks ning krunti-
dele ehitusõiguse alade määramist. Otepää Vallavalitsus on vas-
tuvõtmisest keeldunud, kuna Valgamaa Keskkonnateenistus 
ei kooskõlasta nimetatud planeeringut.
 Kehtestatud on Pühajärve külas asuva Tamme kinnis-
tu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu 
jagamine kruntideks ja kruntidele ehitusõiguse alade 
määramine.
 Kehtestatud on Mäha külas asuva Tammuri kinnistu 
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kin-
nistu jagamine ning ühe krundi sihtotstarbe muutmine 
ja ehitusõiguse määramine.
 Otepää vallavalitsus teatab Otepää vallas Pühajärve 
külas oleva Lehe kinnistu (katastriüksus 63601:001:1960) 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande täiendavast avalikustamisest. 
   KSH aruandega on võimalik tutvuda Otepää vallava-
litsuses ajavahemikul 07.12–28.12.2007. a. ja veebilehel 
www.otepaa.ee. KSH aruande kohta saab esitada ette-
panekuid, arvamusi, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult 
kuni 28. detsembrini k.a. KSH aruande avaliku arutelu 
koosolek toimub 28. detsembril 2007. a. Otepää vallava-
litsuses kell 9.30.

http://www.otepaa.ee/
http://www.otepaa.ee/
http://www.otepaa.ee/
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Pühajärve põhikoolis 
jätkub tegevust 

Talvepealinn algab Otepääl 
koos talvega sekundipealt 

ja ülipidulikult

Jõulud Pühajärve 
põhikoolis

Kooli kabekuningas on 
Remi Leopard

22. novembril toimus algklassidele karneval 
teemal “Loomade spordipäev”. Korraldas selle 
6. klass ja sai väga hästi hakkama. Huvitavaid 
mänge ja võistlusi jagus paariks tunniks.
    23. novembril oli koolis triibupäev. Kõik 
pidid panema selga triibulised riided. Päeva 
lõpuks olid selgunud kõige triibulisem poiss ja 
tüdruk igast klassist. Korraldajaks oli 8. klass. 
Päev võttis silme eest triibuliseks!
    29. novembril osales meie kooli esindus 
Koidulauliku maakondlikul luulekonkursil. Birgit 
Kõiv 8. klassist saavutas 3. koha. Tubli!
29. novembril käisid Keity Kimmel 8. klassist 
ja Liis Kangur 7. klassist meie kooli esinda-
mas muutumismängul Valga Huviala- ja Kul-
tuurikeskuses. Üritus oli korraldatud moest 
huvitatud õpilastele. Kohapeal said noored 
kostüümi, soengu ja meigi. Seejärel toimus 
fotolavastus. 
   Tüdrukute arvates oli reklaam üritusele palju-
lubavam, kui toimunu.

29. novembril toimus Pühajärve koolis kabe-
turniir “Kabekunn 2007”. Osalejaid oli 36, kõik 
meie koolist. Kutsutud olid sellele kõik Val-
gamaa koolid, kuid mujalt ei tulnud kahjuks 
kedagi. 
Tulemused vanuseklassiti: A kl. Raigo Mekk 
(9. kl.), B kl. Remi Leopard (7. kl.), C kl. Markus 
Narusk (6. kl.) ja D kl. Joonas Rello (3. kl.).
   Finaalides võitsid Remi Leopard, kes sai Ka-
bekuningaks 2007 ja Joonas Rello, kellest sai 
Kabeprints 2007. Võitjatele anti üle kenad ka-
rikad. 
   Toimus ka võistkondlik arvestus, võitis 
meeskond kooseisus Raigo Mekk (9. kl.), Remi 
Leopard (7. kl.), Taavi Aaliste (6. kl.) ja Joonas 
Rello (3. kl.)
   Suur tänu Toivo Lukkale, kes aitas  korralda-
da punktiarvestust!

kaberingi juhendaja PEETER ADLER

7. dets. kell 17.00   jõulukontsert vanaemadele  
 ja vanaisadele
10.-21. dets. jõuluaeg (Päkapikk jagab
  kingitusi, töötavad meister
 damistoad, toimub jõulu-
 laat, tegutseb jõulukohvik.)
19. dets. kell 17.00 lasteaia jõulupidu
20. dets. kell 17.00 kooli jõulupidu

Otepää gümnaasiumi 
jõulupeod
 

19. dets. kell 18.00  1.-4. klassid
20. dets. kell 18.00  5.-12. klassid

Pähklikese teated
3.; 10.; ja 17. detsembril toimuvad algusega 
kell 9.00 lasteaias Pähklike advendihommikud.

E, 17 dets. kell 17.00 Krõlli rühma jõulupidu
T, 18 dets. kell 16.00 Mesimummi rühma jõulupidu
 kell 17.00 Sajajalgse rühma jõulupidu
K, 19.dets.  kell 17.00 Nipitiri rühma jõulupidu
N, 20.dets.  kell 16.30 Lepatriinu rühma jõulupidu
 kell 18.00 Pähklipureja rühma jõulupidu

KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

6. detsember 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Kino. Ameerika film ”Paranoia”
   tel. 7655 212

7. detsember 9-16.00 Otepää Kultuurikeskuses. Laat
   Korraldaja FIE Silvi Pärn, tel. 5805 0167

8. detsember 10.00 Otepää Kultuurikeskuses. OTEPÄÄ TEATER 50. Meenutuste 
hommik. Ammuseid ja värskemaid tegemisi meenutavad Aili 
Miks, Heino Mägi ja teised. Hommikut juhib Valdur Sepp. 

   Margus Möll, 5227 899

8. detsember 17.00 Otepää Kultuurikeskuses. OTEPÄÄ TEATER 50. Pidulik õhtu ja 
esietendus ”Äri(a)tegemise kunst A. Liivese näidendi ”Ärime-
hed” ainetel, lavastaja ja instseneerija Ivari Viigimets.

   Ivari Viigimets, 5249 961

10. detsember 13.00 Otepää Kultuurikeskuses. Jõuluvana oodates. Viljandi 
lasteteater RECKY etendus 3.-12. a. lastele, tegelased hundid, 
jänes, päkapikud. Piletid 50.- müügil kultuurikeskuses  ja 
Otepää Turismiinfokeskuses.  Ene Raudsepp, 5615 3357

11. detsember 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Katrin Saukas “VÕLG” Betty Alveri 
ja Heiti Talviku lugu. Teater R.A.A.A.M. ja Kuressaare Linna-
teater koostöös. Lavastaja Merle Karusoo, kunstnik Kaspar 
Jancis, helilooja Urmas Lattikas,osades Katrin Saukas, Raivo 
Trass, Sulev Teppart, Urmas Lattikas. 

Piletid 110.-/ 90.-pensionärid ja õpilased. Eelmüük iga päev 9-14 kultuurikeskuses 
ja Otepää Turismiinfokeskuses.

   Ene Raudsepp, 5615 3357, sirje.ginter@otepaa.ee

12. detsember 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Tantsupidu “Tule sumiseme mesi-
puus”. Otepää noorte kultuuriklubi kutsub tantsima mõnusate 
diskorütmide saatel.

   Helen Raudsepp, 5554 0659, sirje.ginter@otepaa.ee

14. detsember 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Jõulukontsert. Lauluansambli 
“Relami” kontsert. Sirje Ginter, 509 7795, sirje.ginter@otepaa.ee

15. detsember 10.00 Otepää Kultuurikeskuses. Endise Kuigatsi kooli orbude rühma 
noorte jõulueelne koosviibimine. Kutsetega.

15. detsember 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Hingemuusika kontsert. Ludmilla 
Kõrts (sopran), Tatjana Lepnurm (harf), Enno Lepnurm 
(tšello). Piletid müügil 1 tund enne kontserdi algust kohapeal 
(25.-, 10.-, koolieelikud tasuta).

   Otepää Kultuurikeskus, 765 5212, sirje.ginter@otepaa.ee

18. detsember 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Talvekontsert. Muusikakooli õpeta-
jate Merike Roopi ja Anneli Naruski õpilaste kontsert.  
 Tuuli Vaher, 5281 543

22. detsember  8.00 Otepää.  Talvepealinna avamine
23. detsember 12.00  Otepää Talvekirikus. EVEKO koori jõulukontsert. Dirigent 

Lembi Oja. 
23. detsember 13.-17.00  Otepää Kultuurikeskuses. Otepää valla eakate prouade 

ja härrade jõulupidu ansambli “Laine” ja Boris Lehtlaane 
seltsis. Esinevad Otepää kõhutantsijad. Ühislaulud ja tantsud. 
Pidulaud.  Kui keegi peoletulijaist on transpordiga hädas, siis 
palume sellest  teatada Helle Kuldmaale, tel. 5516 418. Vaja-
dusel avaldame täpsema sõiduinfo 21. dets. Otepää teatajas. 
  Sirje Ginter, 509 7795, sirje.ginter@otepaa.ee

27. detsember 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Aastalõpupidu Vana 
aasta läheb ära ja jätab meile me rõõmsad ja kurvad mäles-
tused endast. Pidulik õhtu  ”Viru” varietee tantsijatega, tantsu 
ja hea seltskonnaga. Laudade ettetellimine alates 10. dets. tel. 
5097 795. Pilet 200.-, mis sisaldab suupisteid ja vahuveini. 

   Sirje Ginter, 509 7795, sirje.ginter@otepaa.ee

Kallid kaaslinlased!
Naisansambel “Relami” jõulukontsert toimub 
reedel 14. detsembril kell 19.00 Otepää kultuurikeskuses.

Kuna “Relami” on loodud Otepää Tarbijate Kooperatiivi 
juhatuse poolt 20. detsembril 1980. a., 
palume ka endiste töötajate osavõttu kontserdist.

Armastuse pärast Siberisse -3

VIRVE KROLL

Külmale maale loomavagunis

Siis saabus reisirong ja selle esimene 
vagun oli trellitatud akendega. Sinna 
meid sisse käsutatigi. Vagunis olid ku-

peed kahekordsete naridega, uste asemel aga 
trellid. Varsti hakkas rong sõitma. Ikka Narva 
suunas. Kui piiri ületasime, tuli pagunitega 
noor mees ja kutsus ühe tütarlapse oma ku-
peed koristama. Umbes poole tunni pärast tuli 
tütarlaps nuttes tagasi ja ütles, et teda oli ära 
vägistatud. Seda kuuldes otsustasime, et me 
mingi kutse peale üksikult vagunist ei lahku. 
Õnneks kedagi enam ei kutsutud ka. 
   Leningradis käsutati meid kohe kinnisesse 
autosse, mis jaamas ootas ja sõit läks jaotus-
punkti ehk peresõlkasse. See oli väga suur 
vangla, kus oli nii poliitilisi, kui ka krimkasid, 
mehi ja naisi. Seal kohtusin uuesti Ainoga, kes 
toodi sinna mõned päevad peale mind. See oli 
väga rõõmus kohtumine, kallistasime kõvas-
ti. Kohe eraldati meid uuesti ja Venemaal me 
enam ei kohtunud. Aino viidi Komisse.
   Leningradis külastas mind ka isa, aga kokku 
meid ei lastud. Ta tõi palju toitu ja sooje riideid. 

Ka paberosse ja sigarette, kuna oli kuulnud, et 
neid saab toidu vastu vahetada. Vangla ülemus 
tõi mulle isiklikult paki ära, sest ta tahtis näha 
tütarlast, kes istub vanglas „za ljubov“, nagu isa 
oli talle öelnud.
   Leningradist viidi meid peagi Kirovi jaotus-
punkti. Barakid olid puupüsti rahvast täis, 
magasime paljal tsementpõrandal. Jäin seal 
kõrgesse palavikku ja köhisin kohutavalt. Arsti 
poole ka pöörduda ei julgenud, sest kartsin 
teistest, kellega olime sõbraks saanud, maha 
jääda. 
   Mitu kilomeetrit linnast eemal oli meie 
jaoks valmis pandud rong loomavagunitega. 
Vangikolonn oli nii pikk, et silm ei haaranud. 
Pidime olema viie kaupa rivis ja hoidma käe 
alt kinni. Ümberringi püssidega sõdurid, vere-
koerad ja venekeelsed käsklused. Hoiatati: “Ei 
sammugi paremale ega vasakule – tulistatakse 
kohe ja hoiatamata!”
   Olime nagu mingis irreaalses maail-
mas. Meenus teismelisena loetud järjejutt 
„Fantoomi pruut“. Olime just nagu tegelased 
sellest romaanist. Eks palavik ka võimendas 
seda tunnet. Lõpuks jõudsime raudtee äärde, 
kus seisis ilmatu pikk rong. Meid laaditi looma-
vagunitesse, kus oli vastu seinu ehitatud kahe-
kordsed narid. Olime seal nagu silgud pütis. 

Ukse kõrvalt läks puurenn läbi seina välja, seal 
tuli siis oma loomulikke vajadusi rahuldada. 
Igal päeval ja öösel klopiti seinad, põrand ja 
lagi suurte puuhaamritega läbi, – ju kardeti 
põgenemist. Vagunil oli ainult üks pisike trel-
litatud aken. 
   Jaamadest läbisõidul püüdsime jaama 
nime teada saada, et natukenegi aimu oleks, 
kuhu meid viiakse. Lootsime, et mitte põhja, 
Vorkutasse. Seda kutsuti surmalaagriks. Kui 
Uuralitest läbi sõitsime, siis oli selge, et ees 
ootab Siber. 
   Novosibirskis seisime mitu tundi. 
Valjuhääldajatest kostis muusika. Mängiti para-
jasti ühte mustlasromanssi, mida mu isa väga 
armastas kuulata ja mida ma talle ka klave-
ril mängisin. Puhkesin esimest korda lohuta-
matult nutma ega saanud enne pidama, kui 
Novosibirsk oli selja taha jäänud.
………..

Küüditamist võib ka teisiti näidata.

Vene autor Aleksandr Djukov maalib mahukas 
kirjutises “Müüt genotsiidist” pildi Nõukogude 
repressioonidest Eestis kui eksinud laste leebest 
patsutamisest siidkindas käega. (Eesti Ekspress, 
15. november 2007)

“Seekord võtame talve ja pea-
linnatiitli vastu varahommikul, 

loodetavasti ka pidulikumalt, 
rõõmsamalt ja rahvarohkemalt, 
kui seda varasema kümne aasta 
jooksul Otepääl on tehtud,” rääkis 
vallavanem Aivar Pärli korraldaja-
te ideedevakka tutvustades.

Millega seekordne talve alguse 
päev meid küll üllatada võiks?

“Talv algab sekundilise täpsusega 
– aeg on Tartu Tähetornist täpsus-
tatud – kell 8.08, “ alustas küsitle-
tu erisuste loetelu. “Muusikaline 
valguseetendus “Talvekoidik 
Otepääl” peaks une silmist pühki-
ma kõikidel ärganutel ja keskväl-
jakule kogunenuil. Kutsed on 
saadetud Eesti 46 linna esinduse-
le, eraldi kutsed teemapealinnadele 
(Tallinn, Pärnu, Türi). 
   Keskväljakul antakse Otepääle 
taas talvepealinna tiitel, heisatak-
se talvepealinna lipp ja lausutakse 
tervitusi. Kõikide linnade 
esindajad on kutsega 
koos saanud ülesan-
de tulla Otepää 
keskväljakule oma 
kuuske ehtima.
   Kogu päevaks 
jätkub tegevust, 
uusi etteasteid lisan-
dub iga poole tunni 
tagant. Kultuurikeskuses 
jätkub pidu üle kesköö. Igas 
lõigus ja igas valdkonnas on tege-
vad oma ala meistrid, kelle hulgas 
on näiteks maailmameistrist jõulu-
vana.”

Talvepealinna avapäeva pro-
gramm
 22. detsembril pakutakse kõigi-
le rõõmsat ja meeliköitvat kultuu-
riprogrammi. Talvepealinna ava-

päeva, mis algab koos talve algu-
sega – kell 8.08, juhib Leino Einer, 
jõuluvanade maailmameister 
aastast 2005.
 Keskväljakul antakse samal 
ajal muusikaline valguseetendus 
“Talvekoidik Otepääl”. Heisatakse 
talvepealinna lipp.
 Joome koos hommikukohvi, 
mida pakub firma “Paulig”. Otepää
naisselts keedab karusuppi pähkli-
kreemiga.
 Rajame Eesti Jõulukuuskede 
Keskuse. Kõigi Eesti linnade esin-
dused on kutsutud Otepääl oma 
kuuske kaunistama.
 Otepää vana rahvatarkus ütleb: 
kui riputad ühe ilusa kuusemuna 
Otepää jõulukuuse külge, lähevad 
uuel aastal kõik su soovid täide ja 
elad õnnelikult.
 Avame lõbusa jõuluturu, kus 
müüakse ilusat käsitööd, jõulutoitu 
ja kõike muud, millest jõuluõhtul 
rõõmu tunda. Turu peamamsel on 
Riita Aader.

   Kes soovib oma head ja maits-
vat kaupa jõululauale või 

kingikotti pakkuda, see 
peaks kindlasti helista-
ma turumamsli tele-
fonile 5332 6679 või 
7655 423.
   Turg on avatud 22. 

detsembril kella 7.30-
18.00. Turuplatsil põleb 

lõke.
 Valime Otepää karaokeässa.
 Lõbusõidud ATV-ga koos 
jõuluvana Äffyga.
 Jõuluvana kingikotti rikasta-
vad Otepää ettevõtjad.
 Kell 19.00-1.00 öösel kultuu-
rikeskuses talvine tantsupidu, 
kus Erich Krieger, Are Jaama ja 
Leino Einer kütavad kõigil naha 
kuumaks.

OT
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Ühel novembriõhtul kogu-
nesid Puka raamatukokku 
inimesed, keda huvitab 

tervis, uued raamatud ja mesindus. 
Põhjuseks külaline, mitme ametiga 
mees Ilmar Särg. Mõned aastad ta-
gasi külastas ta esmakordselt meie 
raamatukogu, tookord küll vanades 
ruumides rahvamajas. Paljude huvi-
liste soovil saigi kohtumine teoks.
   Külaline rääkis põhjalikult enda, 
oma isa Ain Särje  ja kogu kirjas-
tuse ”Lambri Raamat” tegemistest. 
Kirjutamispisiku sai ta vanavanaisa 
Rudolf Hanssonilt, kes sajand tagasi 
ajalehte ”Sakala” toimetas ja luule-
raamatuid välja andis. Tuntumad 
raamatud külaliselt on ”Tagasitulek 
Ojamäele”, isaga kahasse kirjutatud 
”Kahekesi ” ja muidugi Puka-aine-
line ”Sada aastat armastust”. Teisigi 
raamatuid laenutatakse ja loetakse 
sageli.
   Tänavu ilmus Ain Särje seni aval-
damata juttude kogumik ”Maa-
ilmalõpp”, mille poeg kokku kogus, 
pojapoeg kujundas ja millele pojatü-
tar kaanepildid tegi. ”Lambri
Raamat” ongi suuresti pereette-
võtmine, milles igaühel oma tähtis 
osa. 
   Kõik soovijad said osta omahin-
naga uusi ja varemilmunud raama-
tuid.

Et külaline aga eelkõige kardioloog 
on, läks jutt üle terviseteemade-
le. Iga kohalolnu sai vastuse teda 
huvitanud küsimusele. Külalisel oli 
kaasas ka hulk meepurke, õietolmu 
ja taruvaiku, mis kiirelt ära osteti. 
Lambri mee- ja tervisetooteid võib 
igaüks leida apteekidest ja mujalt 
müügikohtadest, etiketil leiduva 
pisikese lepatriinu järgi.
   Kogu arstina töötamise, mesi-
niku- ja kirjanikuameti kõrval on 

Ilmar Särg veel tubli pereisa. Peres 
sirgub kuus last, vanim tütar juba 
ise kaksikute emme.
   Sellise huvitava külalisega möödus 
aeg väga kiiresti. Juttu oleks jätku-
nud kauemakski, kuid hiline õhtu-
tund sundis kohaletulnud kodu-
teele. Tänu neile, kes tulid ja õhtu 
meeldejäävaks ning toredaks 
tegid!

Puka Raamatukogu juhataja
ENE MARKOV

Kohtumisõhtu Puka raamatukogus
Puka vallavalitsuses
 
 Kinnitati akt Aakre külas asuva endise 
mõisaaegse viinavabriku Puka Vallavalitsuse 
valdusse võtmise kohta ning otsustati re-
gistreerida ehitisregistris Puka Vallavalitsus 
nimetatud ehitise omanikuna.
 Kinnitati Komsi 1 kinnistu enampakku-
misel müümise tulemused. Müügihinnaks 
kujunes 100 000 krooni.
 Sünnitoetust otsustati maksta ühele 
isikule 3000 krooni, ühekordset toetust 
850 krooni ulatuses, matusetoetust kahele 
isikule kokku 1500 krooni ulatuses.
 Toimetulekutoetust otsustati maksta 
neljale isikule.
 MTÜ Reumahaigete Laste ja Noorte 
Ühing korraldab Otepääl talvise pere- ja 
terviseseminari “Õlg õla kõrval”. Puka 
vallast osaleb sellel üritusel üks laps. 
Vallavalitsus toetab üritust 350 krooniga.
 Nõustuti Pühaste külas asuvate Tamme 
I katastriüksuse jagamisega kaheks ise-
seisvaks katastriüksuseks Tamme I ja 
Triti, sihitotstarvetega maatulundusmaa 
ja Sootla katastriüksuse jagamisega kol-
meks iseseisvaks katastriüksuseks Sootla 
1, Sootla 1 ja Sootla Põld, sihtotstarvetega 
maatulundusmaa.
 Nõustuti Osaühingule Jaotusvõrk ehi-
tusloa andmisega Puka alevikus Tiigi tn 2 
madalpinge õhuliini rekonstruee-
rimiseks.

AMETLIK INFO

1927. aastal valmis Pukas uus VTÜ 
seltsimaja, seega valmistume nüüd 
tähistama oma kaheksakümnendat 
juubelit. 
   Kuna praegu on rahvamajas 
remont, siis korraldame juubelipi-
dustused koos maja avamisega keva-
del.
   Rahvamaja töö toimub koolis ja 
Aakre rahvamajas. On võimalik 

osa võtta memmede tantsurühma 
tööst, lüüa kaasa kantritantsus, laul-
da segakooris. Koos käivad nais- 
ja meesansambel. Tore on töötada 
koos selliste energiliste ja kohuse-
tundlike ringijuhtidega, nagu seda 
on Vaike Eiche, Sille Lõõndre, 
Katrin Kõiv ja Koidu Ahk. 
   Suur tänu taidlejatele ja nende 
juhendajatele, et nad mõistavad 

Puka rahvamaja 80. juubel

Puka vallas on traditsiooniks kor-
raldada detsembris aasta jook-
sul sündinud lastele nõndani-
metatud lusikapidu, kus igale 
uuele ilmakodanikule antakse 
Puka valla kodaniku tunnistus 

ning kingitakse esimene tööriist 
– lusikas. 

   Sellel aastal on sündinud 11 
last. Otsustasime, et korraldame 
seekord selle ürituse järgmise 
aasta kevadel. Siis on ilmad soo-
jad ja lapsi kindlasti rohkem.

Vallavalitsus teatab

Lugupeetud lapse-
vanemad!
Koduste laste kommipakid saate 
kätte alates 10. detsembrist k.a. 
Puka vallavalitsusest.
   Kommivabriku “Kalev” poolt 
suurtele peredele, kus kasvab 
neli ja rohkem alaealist last, teh-
tavad kommipakid peaksid esi-
algsetel andmetel omavalitsus-
teni jõudma jaanuaris 2008. Info 
telefonil 766 9414 ja 766 9415.

Vanavara on väärt 
hoida!
Aakre Lasteaias toimus vanavara näitus. 
Vanemad ja vanavanemad tõid huvita-
vaid vanu asju, nt. paadilatern, tööriistu, 
vanad pastlad, kohviveski, söetriikraud ja 
palju  tõeliselt väärt vana kraami. 

ILME HÕBEMÄGI

Aakre kooli jõulupidu toimub 
neljapäeval 20.detsembril 2007.a. 

algusega kell 16.00.

Aakre lasteaia jõulupidu (kuhu on 
oodatud ka kodused lapsed) toimub 

reedel 21.detsembril algusega 
kell 10.00.

22. detsembril kell 20.00 
Aakre rahvamajas

JÕULUPIDU
ansambliga LUSTGAST ja 

Uno Kaupmees
Vaheaegadel esinevad valla 

taidlejad.

Avatud kohvik.
Pääse eelmüügist ja broneerimisel 50 

EEK, kohapeal 75 EEK
Info ja broneerimine tel. 769 3333.

Buss Aakresse väljub kell 19.30 
vallamaja juurest.

Jõululaat 
Aakres

16. detsember kell 10.00-16.00.

Soodne võimalus osta jõulukingiks 
käsitöömeistrite poolt valmistatud 
tooteid.
Müügil: 
 - puidust esemed, 
 õmblustarvikud, lõng, 
 kangas jne.
 - maasink, vorst, koduleib, 
laadakali,mõdu ja muud toiduained.

Avatud kohvik. Oodatud ostjad ja 
müüjad.

Tulge kõik oma silmaga vaatama!

Puka keskkooli 
jõulupeod

19. detsembril kell 17.00 
I-V klass.

20. detsembril kell 18.00
VI-XII klass.

praegust olukorda, tänan kooli 
juhtkonda abi eest rahvamaja töö 
korraldamisel. 
   Tänu ka vallavalitsusele ja voliko-
gule, et nad kiitsid heaks maja 
remondi vajaduse. Tänu naisselt-
sile abi eest meie majas.

Puka rahvamaja juhataja 
HELGI PUNG

Oleme teile juba varem rääkinud 
Puka aleviku tänavasiltide ja ma-
janumbrite uuendamise kavast. 
Siltide tellimine ja paigaldamine 
on veninud seoses aadresside ja 
tänavanimede korrastamisega. 
Nüüdseks on soodsaima pakku-
misega firma valitud ning tellimi-
negi vormistatud. Tööde tegijaks 
on Viljandis asuv Ants Helinurme 
Töötuba. 
   Nii tänavanimede sildid kui ka 
majanumbrid tehakse valgustpee-
geldavad. Igale majanumbrile 
lisatakse tänavanimi. Töödele ku-
lub umbes 30 000 krooni. 
   Loodame, et saame tooted kät-
te veel sel aastal, siis alustame ka 
paigaldamistöödega.

Puka vallavalitsus

Jõuludeks saab Puka 
uued tänavasildid ja 
majanumbrid

Valla heakorraeeskirjades on sätestatud nõuded, mille 
eesmärk on normaalse ja ohutu liiklemise tagamine 
talvel. 
   Puka vallavalitsus korraldab teehoidu ning loob tingi-
mused ohutuks liiklemiseks kohaliku omavalitsuse 
omandis olevatel teedel lähtuvalt maantee klassidest.
   Pärast lumesadu või -tuisku tehakse lumekoristus-
tööd enimkäidavatel teedel 24 tunni jooksul, ülejäänud 
teedel 48 tunni jooksul. Esimeses järjekorras tehakse 
lumetõrje õpilasringe hõlmavatel teedel, seejärel suure-
ma kasutusega teedel. 
   Lumetõrjet tehakse kindlasti ka talude juurde suun-

Ka sel aastal ei jää Puka vallas talv taeva 

Aastalõpu pidu Kuigatsi külamajas
teemal ”Tagasi juurte juurde” toimub
20. detsembril algusega kell 20.00 

Pidulik riietus – külainimesed eile, 
täna, homme. Rahvamuusikat ja te-
gevust Kadri Laube juhatusel, üles 
astuvad kohalikud seltsitegelased. 
   Piletid saadaval ka eelmüügist, info 
tel. 7692 376, 5142 477 ja 5661 1398.

18. detsembril kell 12.00 ehete 
valmistamine õpetaja juhendamisel.

15. detsembril kell 12.00 teevad l
apsed kuuse kaunistusi ja muid 
huvitavaid asju.

Meisterdame 
Kuigatsi külamajasSihtasutuse Lõuna-Eesti Turism nõukogu valis välja konkursi „Ehe 

Lõuna-Eesti“ tänavused võitjad, kelle nimed tehakse teatavaks 10. det-
sembril Otepääl.
   Konkursi eesmärk on tõsta Lõuna-Eesti kui turismipiirkonna mainet ja 
konkurentsivõimet. Hinnatakse nominentide panust Lõuna-Eesti turismi-
regioonile iseloomuliku elulaadi väärtustamisel ja propageerimisel. 
   Konkursil on kaks alakonkurssi – „Parim turismiobjekt/projekt” ja „Pa-
rim turismi toetaja“. 
   Alakonkursile „Parim turismiobjekt/projekt“ esitati 15 nominenti, 
nende hulgas ka Otepää seikluspark, Otepää Golf, X tervisespordi olüm-
piaad ja IBU suvebiatloni MM.

   Alakonkursile “Parim turismi toetaja” esitati kümme nominenti, nen-
de hulgas ka Palupera vald.  OT

Lõuna-Eesti Turism valis tänavuse 
konkursi võitjad 

duvatel teedel. Selleks palume teatada vallavalitsusele 
kirjalikult (aadress: Puka vallavalitsus, Kooli tn 6, 67217 
Puka), millist konkreetset teelõiku on soova lumest puha-
stada.
   Palume mõistvat suhtumist ja kannatlikkust, sest alles 
pärast suuremate teede puhastamist saame alustada 
lumekoristustöödega erateedel. Erandiks on kindlasti 
asjaolud, kui vajate arstiabi või on muud erakorralist.  
   Tuletame meelde üldkasutatavate hoonete ja rajatiste 
omanikele ning kasutajatele – välistrepid ja juurdepää-
suteed peavad olema pidevalt lumest ja jääst puhastatud 
ning seal tuleb vältida libeduse teket. 

Puka vallavalitsus
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee

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

Playback Palupera põhikoolis
Palupera vallavolikogu 
22. november 2007 : 

 Otsustati kinnitada Uue-Tüki kinnistu nr.1916540 ka-
tastriüksuse nr.58202:002:1420 detailplaneeringu lähteseis-
ukohad .
 Otsustati jätta algatamata Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540, 
katastritunnus 58202:002:1420 (Valgamaal, Palupera vallas, 
Nõuni külas) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Detailplaneeringu eesmärgid on: planeeritava 
ala sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, ehitusõigu-
se määratlemine, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse 
põhimõtete määratlemine, keskkonnatingimuste seadmine 
planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehi-
tamise erinõuete määratlemine, tehnovõrkude lahenduse 
koostamine, olulisemate arhitektuurinõuete määratlemine 
ehitisele, tuleohutuse tagamine ja servituutide vajaduse mää-
ratlemine. 
Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata 
olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise kesk-
konnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi 
Natura 2000 võrgustiku alale. KSH algatamata jätmistega on 
nõustunud Valgamaa Keskkonnateenistus. KSH mittealgata-
mise otsusega saab tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses 
aadressil Valgamaa, Palupera vald, Hellenurme.
 Otsustati algatada Uue-Tüki kinnistu nr. 1916540 ka-
tastriüksuse nr. 58202:002:1420 detailplaneering. DP eesmär-
gid vt.p.2. Detailplaneeringu koostajaks määrata korraldaja 
ettepanekul MERILO GRUPP OÜ (10241644), Nõuni pk., 
Palupera vald, Valgamaa, Marek Merilo. Detailplaneeringu 
kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme 
küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 7679 505. 
 Määrusega kehtestati Palupera valla jäätmehoolduseeskiri.
 Toimus Palupera valla korraldatud jäätmeveo rakendamise 
tingimused ja kord I lugemine.
 Kuulati vallavanema ettekannet KOIT-kava 2007-2013 või-
malustest, Valgamaa Omavalitsuste Liidu 19.11.2007 arutelu 
tulemustest ning otsustati võtta info teadmiseks. Nõustuti tu-
lenevalt Palupera valla kehtivast arengukavast 2007-2015 val-
lavalitsuse taotlusega – esitada KOIT-kava objektide nimekirja 
Nõuni külaraamatukogu-infokeskuse uusehitus. Objekt esitati 
kavana ja esitatakse edaspidiselt eeltaotlusena ning taotlusena 
EASi. Valgamaa Omavalitsuste Liidu 19.novembril toimunud 
arutelu tulemusena lepiti kokku, et KOIT-kava rahastamise I 
etapp (2007-2010) kajastab ka Valgamaalt nimetatud objekti 
summas 5,0 milj.krooni. Kohaliku omavalitsuse omaosalus võib 
nimetatud objekti osas ulatuda 2008-2009 aastal seega 1 milj.
kroonini. Vallavanem tutvustas meeldetuletusena Palupera 
valla finantskohustusi ja väljastatud finantsgarantiide loetelu
aastal 2007 ja aastateks 2008-2013. a.
 Otsustati põhjendatud taotlustel muuta 2007 aasta eelarvet.
 Otsustati kehtestada Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540 
detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat 
üldplaneeringut planeeringualal. 
 Võeti teadmiseks Hellenurme küla arengukava 2008-2015. 
Arengukava hõlmab piirkonda – Hellenurme, Mäelooga, 
Pastaku ja Urmi külad.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas 
Nõuni külas asuv maaüksus suurusega 1302 m², nimetusega 
“Nõuni reservpuurkaevu”. Maaüksuse suurus on määratud 
lähtudes maakorralduse nõuetest ja planeeringuga sätestatust. 
Maaüksus on Nõuni reservpuurkaevu ja uue pumbamaja ehi-
tiste teenindusmaa. Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust 
on maaüksusel 100% Tootmismaa (T). 
Munitsipaalomandisse taotletaval maal lasuvad kitsendused 
tulenevad veeseadusest, elektrituruseadusest, elektriohutus-
seadusest ja jäätmeseadusest.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas 
Nõuni külas asuv maaüksus suurusega 968 m², nimetu-
sega “Nõuni puurkaevu”. Maaüksuse suurus on määratud 
lähtudes maakorralduse nõuetest ja planeeringuga sätesta-
tust. Maaüksus on Nõuni puurkaevu ehitise teenindusmaa. 
Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust on maaüksusel 100% 
Tootmismaa (T). Munitsipaalomandisse taotletaval maal lasu-
vad kitsendused tulenevad veeseadusest, elektrituruseadusest, 
elektriohutusseadusest ja jäätmeseadusest.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas 
Nõuni külas asuv maaüksus suurusega 4968 m², nimetusega 
“Nõuni biotiigi”. Maaüksuse suurus on määratud lähtu-
des maakorralduse nõuetest ja planeeringuga sätestatust. 
Maaüksus on Nõuni keskasula kanalisatsiooni ehitiste teenin-
dusmaa. Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust on maaük-
susel 100% Jäätmehoidla maa (J). Munitsipaalomandisse taot-
letaval maal lasuvad kitsendused tulenevad  metsaseadusest, 
veeseadusest, elektrituruseadusest, elektriohutusseadusest ja 
jäätmeseadusest.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera val-
las Nõuni külas asuv maaüksus suurusega 2614 m², nime-
tusega “Nõuni veevõtu”. Maaüksuse suurus on määratud 
lähtudes maakorralduse nõuetest ja planeeringuga sätesta-
tust. Maaüksus on Nõuni keskasula tuletõrje veevõtukoha ja 
Nõuni keskasula tuletõrje veevõtukoha juurdepääsutee ehitiste 
teenindusmaa. Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust on 
maaüksusel 100% Tootmismaa (T). Munitsipaalomandisse 
taotletaval maal lasuvad kitsendused tulenevad veeseadusest, 
teeseadusest, elektrituruseadusest, elektriohutusseadusest ja 
jäätmeseadusest.
 Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maks-
mise korra uue redaktsiooni I lugemine. 

AMETLIK INFO

29. novembril oli meie koolis 
põnev päev, sest pärast õppe-
tunde oodati koolimajja 
„mitmeid tuntud ansambleid”. 
Jutumärkides sellepärast, et 
ega nad isiklikult kohal ei 
viibinud, toimus hoopis kooli 
playback`i võistlus.
   Pealtvaatajate hulgast loosi-
ti neli þürii liiget, kelleks 
osutusid Kristiina 9., Krista 
7. ja Alice 6. klassist ning 
õpetaja Urve Viitkar. Nende 
ülesanne oli välja selgita-
da, kes võiks kooli esindada 
järgmisel päeval Tartumaal 

Konguta koolis korraldatud 
playback`ide võistlusel.
   Pealtvaatajate ja hindaja-
te ette astusid Nightlight Duo 
1. klassi Triinu ja Gretteni 
esituses, 4. ja 5. klassi poiste 
Mauri, Tauri, Krisi, Elari ja 
Arturi Terminaator, 3. ja 4. 
kassi tüdrukute Dajana, Aigeli 
ja Kaisa Vanilla Ninja ning 9. 
klassi poiste Hendriku ja Tarvi 
GO 42. 
   Viimatinimetatud esinejad 
said kõige rohkem punkte ja 
neid otsustati saata Kongutasse 
meid esindama. Teiseks jäi 

Terminaator ja nemad võisid 
pealtvaatajatena kaasa sõita. 
   Kell kuus järgmise päeva 
õhtul oligi väike seltskond 
paluperalasi Kongutas. Sealsel 
võistlusel oli osalejaid märk-
sa rohkem. Kõigepealt alustas 
noorem vanusegrupp, kuhu 
kuulusid Konguta algkoo-
li esindajad. Žüriile meeldis 
kõige rohkem lauljanna Niki 
oma sõpradega, ehk 1. klas-
si lapsed, kes esitasid laulu 
„Äike, päike”.
   Suurt elevust tekitas küla-
lisesineja Kalmer Tennosaar, 
kes esitas „Karulaane jenka”. 
Lisaks Kalmerile oli laval ka 
kogu Karulaane loomapere, 
kes hoolsalt jenkat vihtus. Kui 
lõpuks maskid maha võeti, 
selgus, et need olid hoopis 
Konguta algkooli õpetajad.
   Vanemas vanusegrupis 
astusid lavale ka meie poisid 
Hendrik ja Tarvi. Þürii otsus-
tas neid tunnustada Lootuse 
eriauhinnaga, kui ainukesi 
vanemas rühmas esinenud 
poisse. Koolijuhataja Liina 
Tamm ütles, et ootab meid 
esinema kindlasti ka järgmi-
sel aastal.

Huvijuht REET ALLAK

Uderna hooldekodu pere kutsus esinema 
õpilased Palupera põhikooli esimesest 
klassist. Rõõm kohtumisest oli mõle-

mapoolne. Väikesed nautisid esinemist, hool-
dekodu elanikud elasid aktiivselt kaasa Triinule 
ja „Kümne koogi“ valmimisele. „Hunt kalu 
püüdmas“ vahepalas oli vahva hunt Andre ja 
tore rebane Kerttu. Esinejad panid hoolealuste 
silmad särama ja tõid nende nägudele naeratu-
se. Muusikaõpetaja Eda Luhtiga lauldi koolist 
ja õpilaste tegemistest.
   Memmesid-taate rõõmustasid ka Hellenurme 
näitetrupi „Muhkel” liikmed Elsa Komleva ja 

Linda Järvet. Juuli ja Maali lood on ajast-aega 
naerutanud igas eas vaatajaid.
   Hooldekodu tegevusjuht Juta Tigane kinkis 
juhendajatele lilleõied ja väikesed esinejad said 
küpsistest suu magusaks.
   Südamlik tänu Rõngu bussijuhile Aadi 
Vihmale. Sõbralik bussijuht viis kõik esimese 
klassi õpilased oma kodudesse.
   Vanemad inimesed said siirast rõõmu laste 
esinemistest. Väike heategu muudab iga inime-
se paremaks.

Palupera põhikooli esimese klassi õpetaja 
RELIKA KALBUS

Palupera põhikooli noorimad esinesid 
Uderna hooldekodus 

8. detsember kell 12 PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU. 
Muusikalist külakosti toob Heino 
Tartes ja sõbrad. Osalustasu 15.- 
Müügil jõulukaardid. Bussiring: 
Sookuru 11.15- Päidla-Mõrtsuka-
Kintsli-Nõuni-Neeruti-Lutike.

9. detsember kell 16 SÜÜTAME TEISE ADVENDI-
KÜÜNLA. Meisterdame päkapi-
ku töötoas. 

 Kell 17 Lepatriinu Lasteteatri 
etendus kogu perele Jääpirukas.

16. detsember kell 16 LASTE JÕULUPIDU
  Bussiring: Päidla 15.20 -Nõuni-

Neeruti.

KULTUURIKALENDER

Palupera vallavalitsuses 
 30.11.2007 

 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 
13.07.2007.a. korralduse nr. 2-1/159 Palupera 
külas Kuusiku teise katastriüksuse, katastritun-
nusega 58201:002:1702 jagamise ja sihtotstar-
vete määramise kohta.
 Kustutati riigi maakatastrist Palupera külas 
registreeritud Kuusiku katastriüksus katastri-
tunnusega 58201:002:1702.
 Väljastati kasutusluba Miti külas Andrus 
Aavaste liitumisühendusele.
 Väljastati kirjalik nõusolek Muna kinnistule 
väikeehitise ehitamiseks.
 Väljastati Hellenurme külas tervendatud 
Hellenurme paisjärvele kasutusluba.
 Väljastati Hellenurme külas Alliku kinnis-
tule veehaarde puurkaevu projekteerimiseks 
projekteerimistingimused.
 Anti kolm ühekordset toetust ravimite os-
tuks kogusummas 855 krooni, üks ühekordne 
matusetoetus 1500 krooni ja viis ühekordset 
toetust a ´200 krooni.

 Valga maakonnas Palupera vallas Nõuni 
külas oleva Keldu maaüksuse (katastritunnus 
58202:003:0800) omanik Leo Treial teatab 
tema kinnistu piiresse jääva Keldu järve 
kaldavööndi puhastamise keskkonnamõju 
hindamise programmi avalikustamisest.
   Hinnatava tegevuse keskkonda mõjutava-
teks töödeks on setete ja õõtsiku eemalda-
mine, setete paigutamine ning järve kalda 
korrastamistööd. KMH viib läbi ekspertgrupp 
Arvo Järveti (KMH litsents nr. 0057) juhtimi-
sel. 
   Keskkonnamõju hindamise programmi-
ga saab tutvuda ajavahemikul 07.12.2007–
21.12.2007 Palupera Vallavalitsuses 
(Hellenurme, Valgamaa) ning Palupera 
Vallavalitsuse veebilehel www.palupera.ee. 
   KMH programmi avalik arutelu toimub 28. 
detsembril 2007.a. algusega kell 13 Palupera 
Vallavalitsuses. Programmi eelnõu kohta 
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab 
esitada kirjalikult Palupera Vallavalitsusele 
kuni 21. detsembrini 2007. 

PLANEERINGUD

AMETLIK INFO

Talvel 2007/2008 teeb Palupera valla 
teedel lumetõrjetöid võistupakkumise 
võitnud Sangla Turvas AS. 
   Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest 
puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni 
jooksul. Teede osas, mille lumetõrjet 
kohalik omavalitsus ei finantseeri, tuleb
töö tellijal tasuda ise vastavalt kokkulep-
pele teostajaga. Kui on soov lumetõrje-
teenust osta, pöörduge firma esindaja
Anto Raukase poole, (tel. 5347 8907). 
Enne on kasulik teada selle tee, millest 
juttu tuleb, nimetust ja numbrit. Kel see 
teadmata, võtke ühendust maakorral-
daja Tõnu Kukega 7679 504 või e-post: 
palupera@palupera.ee.
   Palume olla mõistvad ja vaadata üle 
teede registrisse kuuluvate erateede äär-
ne võsa. Teele langev võsa lõhub suure 
masina, seetõttu jääbki see teelõik siis 
lumetõrjeta.

Lumetõrjest 
Palupera vallas

20. detsembril kell 16.00 
Hellenurme kultuurimajas 

lasteaialaste ja teiste piirkonna 
eelkooliealiste laste   JÕULUPIDU.

20. detsembril kell 18.00 
Palupera põhikoolis JÕULUPIDU. 
Oodatud on ka piirkonna eelkooli-
ealised lapsed, kes Hellenurme kul-
tuurimajas jõuluvana ei kohanud. 
Jõuluvana üllatustega.

Hellenurme ja Palupera 
eakad!

Istume jõululauda 16. detsembril kell 12 
Hellenurme kultuurimajas. 

Osavõtutasu 20 krooni maksta 10. detsembriks 
Ilme Heinale või Saale Aunale. 
Esinevad kohalikud isetegevuslased ja küla-
listena Otepää Päevakeskuse ansambel.

Nõuni 

Kepikõnni TEADE!
Hellenurme kultuurimaja juurest saab iga 
päev kell 12 alguse kepikõnni harrastajate lii-
kumistee. Liitu sinagi meiega, sest liikumine 
annab hea enesetunde ja on kasulik mitmeti.

Käisime Tallinnas 
Kodukandi sünnipäeval
Liikumine Kodukant korraldas seoses oma 10. te-
gutsemisaastaga noortele esseekonkursi “Külaliiku-
mine täna ja homme”. Konkursile oodati töid, milles 
mõtiskleti selle üle, kuidas oleks maal võimalik hästi 
elada ja kuidas noored saaksid sellele kaasa aidata. 
   Konkursil osales ka Palupera põhikooli 7. klassi 
õpilane Raikko Käos, kes kirjutas teemal „Noored 
kui liikumapanev jõud”. Žürii valis tema töö viie pa-
rema kirjutise hulka ja kutsus autori kodukandiliiku-

mise sünnipäevale Põllumajandusministeeriumis. 
   30. novembril sai sõit teoks (siinkohal suur tänu 
Kalev Lõhmusele). Üritusel meenutati liikumise 
alguseaega, räägiti praegustest tegemistest ja 
vaadati tulevikku. Õnnitlejaid oli Rootsist, Soomest, 
Lätist, meie Riigikogust ja valitsusest. 
   Esseekonkursist osavõtjaid autasustati G. Durrelli 
raamatuga „Minu pere ja muud loomad” ning ühe 
seiklusliku ettevõtmisega. Auhinnaks võib lugeda 
ka sünnipäevatorti, mille matsmine lõpetas ürituse.

SVETLANA VARIKU

mailto:palupera@palupera.ee
http://www.palupera.ee
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Stiilipäevad Keeni 
põhikoolis

SÜNNID

Etlemisvõistlus

Hei-hoo! Hei-hoo! 
Kuna päkapikud on 
kohale jõudnud ning  

jõuluvana tulek pole samuti 
enam väga kaugel, otsus-
tasid Keeni koolipere pise-
mad hakata selleks varakult 
ettevalmistusi tegema. Ühel 
ilusal lumisel advendieelsel 
neljapäeval tuldi kokku jõu-
luluuletuste lugemiseks. Oi, 
kui palju tublisid, usinaid ja 
häid 1.-4. klasside õpilasi tah-
tis kaaslastega vahvaid salme 
jagada!

   Pärast õpetaja Tiina Kuke 
julgustavaid avasõnu ja tutvu-
mist auväärse žüriiga sai iga 
osaleja loosida oma järjekor-
ranumbri ning siis võiski alata 
etlemisvõistlus, peaauhinnaks 
võimalus sõita maakondliku-
le jõululuuletuste lugemise 
võistlusele Valka.
   Esineti klasside kaupa, alustati 
noorimatest. Saal kuulas hoole-
ga ning tunnustas iga esinenut 
tugeva aplausiga. Pärast neljan-
da klassi viimase vapra kuula-
mist suundus arvukas komis-

jon, mis koosnes mõningatest 
õpetajatest ning igast suurema 
klassi esindajast, otsust tege-
ma. 
   Ühe koridorist tabatud 
žüriiliikme sõnul olid lapsed 
oma esinemisi hästi ette 
valmistanud ning tublisti 
vaeva näinud. Loeti ka täies-
ti uusi luuletusi ning eriti tore 
oli jälgida ja kuulata neid, kelle 
esinemist ilmestasid liigutus-
ed. Kuigi tase oli väga erinev, 
oli konkurents üsna kõva ning 
kindlasti sai igaüks hea esine-
miskogemuse.
   Laste endi arvates olid nad 
enne esinemist üsna ärevil. 
Kardeti, et luuletus läheb 
meelest ära. Kaaslaste luge-
mist kuulates korrati oma 
salme ning oodati ärevuse-
ga oma esinemiskorda. Soov 
maakonna pealinna minna oli  
väga suur! 
   Pärast pingelist hindamis-
tööd tegi žürii teatavaks oma 
otsuse. Rõõmuhõisked kajasid 
aulas ning õnnesädemed põle-
sid nende silmades, kes kuulsid 
oma nime väljavalitute hulgas. 
Lisaks sai igaüks suu magusaks 
ning toreda värvilise diplomi 
mälestuseks.
   Nüüd aga hoiame kindlas-
ti terve kooliperega pöidlaid 
nendele, kes oma toredaid 
salme Valka lugema lähevad. 
   Olge tublid!

Sangaste vallavalitsuses
 Väljastati projekteerimistingimused Priit 
Sibulale Risttee külas asuval Vahe kinnistul ela-
mu ehitusprojekti koostamiseks, Krõõt Kaljusto-
Munckile Restu külas asuval Kitseharja kinnistul 
elamu ehitusprojekti koostamiseks, osaühingu-
le Jaotusvõrk Ädu külas asuval Kupli kinnistul 
elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostami-
seks, osaühingule Jaotusvõrk Sarapuu külas 
Grüüdneri-Kengu elektri õhuliini ehituspro-
jekti koostamiseks ja Sangaste Vallavalitsusele 
Sangaste alevikus Nooruse tänav 2 asuva hoone 
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
 Väljastati tee-ehitusluba Sangaste Vallavalitsu-
sele Lossiküla külas asuval Sangaste lossi kinnis-
tul tee rajamiseks.
 Väljastati ehitusluba osaühingule Jaotusvõrk 
Mägiste külas asuva Mägiste alajaama elektripai-
galdise ehitamiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule 
Jaotusvõrk Lauküla külas asuva Palu kinnistu 
elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
 Määrati Mägiste külas asuva Meierei ehitise 
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 15 669 
m2, Sangaste alevikus Nooruse tänav 2 asuva 
ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 
3313 m2, Lossiküla külas asuva Lossi tee tee-
nindamiseks vajaliku maa suuruseks 3654 m2, 
Lossiküla külas asuva Müüri tee teenindamiseks 
vajaliku maa suuruseks 918 m2 ja Lossiküla külas 
asuva Alajaama tee teenindamiseks vajaliku maa 
suuruseks 597 m2.
 Anti nõusolek Lossiküla külas asuva 
Metskonna maaüksuse 15 043 m2 suuruse maa 
erastamiseks Enn Tomsonile ja Mari Kroonile.
 Riigihanke “Sangaste aleviku reoveepuhasti 
rekonstrueerimine” pakkumismenetluses tun-
nistati vastavaks aktsiaseltsi Valmap Grupp, akt-
siaseltsi K & H ning Wesico Project osaühingu 
pakkumused. Riigihanke edukaks pakkumuseks 
tunnistati Wesico Project osaühingu pakkumus 
maksumusega 2 790 000 krooni.
 Muudeti vallavalitsuse 22. augusti 2006. a 
korraldust nr 142 “Sangaste aleviku kaugküt-
tepiirkonnas soojuse piirhinna kooskõlastami-
ne”. Osaühing Sanva taotles Sangaste aleviku 
kaugküttepiirkonnas alates 1. detsembrist 2006. 
a rakendatavaks soojuse piirhinnaks 560 krooni/
MWh, millele lisandub käibemaks. Kuna kor-
ralduses ei arvestatud osaühingu Sanva taotlust 
kooskõlastada soojuse piirhind ilma käibemaksu-
ta, vaid kooskõlastati soojuse piirhind koos käibe-
maksuga (588 krooni/MWh), tehti vallavalitsuse 
korralduses vastav parandus, määrates soojuse 
piirhinnaks 560 krooni/MWh, millele lisandub 
käibemaks.
 Muudeti vallavalitsuse 9. oktoobri 2006. a kor-
raldust nr 194 “Keeni küla kaugküttepiirkonnas 
soojuse piirhinna kooskõlastamine”. Aktsiaselts 
Sanwood taotles Keeni küla kaugküttepiirkon-
nas alates 10. jaanuarist 2007. a rakendatavaks 
soojuse piirhinnaks 490 krooni/MWh, millele 
lisandub käibemaks. Kuna korralduses ei ar-
vestatud aktsiaseltsi Sanwood taotlust kooskõ-
lastada soojuse piirhind ilma käibemaksuta, vaid 
kooskõlastati soojuse piirhind koos käibemak-
suga (514.50 krooni/MWh), tehti vallavalitsuse 
korralduses vastav parandus, määrates soojuse 
piirhinnaks 490 krooni/MWh, millele lisandub 
käibemaks.
 Premeeriti Eesti Politsei 89. aastapäeva puhul 
Lõuna Politseiprefektuuri Valga Politseijaoskonna 
juhtivkonstaablit Ülo Ketsi 3000 krooniga.
 Määrati novembrikuu toimetulekutoetus ka-
hekümnele isikule kogusummas 25 831 krooni 
ja täiendav sotsiaaltoetus kolmele alaealiste pe-
rekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 
kogusummas 600 krooni.
 Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvi-
tamiseks õpilaste sõidusoodustused kahekümne 
viiele isikule kogusummas 13 968.20 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule 
kogusummas 2808 krooni. Rahuldamata jäeti 
ühe isiku avaldus.
 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 
2000 krooni.
 Väljastati ühele isikule liikumispuudega ini-
mese sõiduki parkimiskaart.

Keven-Gregor Veski  21. august
Kenneth-Ken Koppel  30. oktoober

AMETLIK INFO

Meie kool sai 167aastaseks. 19.-23. novemberini 
toimus kooli sünnipäeva auks stiilinädal. Seekord 
tähistati kooli sünnipäeva eelnevatest aastatest 
erinevalt. Varem on sünnipäeva märgitud sportli-
ke üritustega. Stiilipäevi on meie koolis ka varem 
toimunud, kuid mitte kooli sünnipäeva auks.
   Igal päeval oli erinev teema: esmaspäeval – pi-
raadid/filmikangelased, teisipäeval – õpsistiil, kol-
mapäeval – geto/hip hop, neljapäeval – vabaaja-/
ööriided, reedel – aksessuaarid. Igal päeval pärast 
teist tundi toimus pildistamine. Pildi huvitavamaks 
tegemiseks olid kaasatud erinevad aksessuaarid 
ja lisandid. Pildistamisele lisaks oli osalejatele ka 

üllatus. 
   Kõiki stiilipäevadel osalenuid võib näha kooli 
koduleheküljel. Üritusel aktiivselt osalenud jäid 
toimunuga rahule. 

Veel Keeni koolist
Teine veerand on hooga käima läinud ning kõik 
ringid, seal hulgas ka õpilasesindus, on oma tööd 
alustanud.
   19.-26. novembrini tähistati ka meie koolis ko-
danikunädalat. Toimus kaks selleteemalist viktorii-
ni. Kolmapäeval käis vallavanem Kaido Tamberg 
rääkimas meile vallast ja omavalitsuse seotusest 
meie ehk kodanikega. 
   1. detsembril tähistati aidsiohvrite mälestuspäe-
va. Sellega seoses käis 27. novembril ämma-
emand Daina Kaska Valga nõustamiskeskusest 
rääkimas aidsiennetusest ning ohutust intiimelust.
   Õpilasesindus ja ringid jätkavad hoolega oma tööd 
ning teevad juba järgmisteks üritusteks plaane.

Keeni Põhikooli õpilasesinduse pressiesindus

Keeni kooli jõulupeod
Jõulupidu Keeni kooli 1. klassi õpilastele, koo-

lieelikutele ning Sangaste valla kodu-
lastele toimub Keeni koolis 
19. detsembril kell 18.00. 

   Bussiringid alustavad kell 17.00. Buss sõidab 
tavapärast õpilasliini. Pärast pidu viib buss 
lapsed koju.

Keeni kooli 2.-9. klassi õpilaste jõulupidu 
toimub 21. detsembril kell 18.00 

kooli spordisaalis. 
   Bussiringid alustavad kell 17.00. Pärast pidu, 
kell 21.30 viib buss õpilased koju.

Sangaste lasteaia jõulupidu toimub 
21. detsembril kell 16 
Sangaste seltsimajas.
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 Sangaste vallavalitsus teatab, et Lauküla külas asuva 
Tielsi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
käigus esitatud ettepanekud olid arutusel 3. detsembril 
toimunud arutelul ning ettepanekutega on arvestatud.

PLANEERINGUD

14. novembril osalesid Keeni põhikooli 4.-5. 
klassi poisid Otepää spordihoones toimunud 
maakondlikel rahvastepallivõistlustel. Osalenud 
kümme võistkonda mängisid kahes alagrupis. 
Mõlema alagrupi kaks paremat pääsesid finaal-
mängudele. Keeni poistel õnnestus võita mõle-
mad mängud ja nad krooniti Valga maakonna 
meistriteks, korrates seega eelmise aasta saavu-
tust. Selle tulemusega kindlustasid 
nad võimaluse osaleda lõunapiir-
konna etapil Võrus.
   Võrus osales kaheksa võist-
konda Võru-, Valga-, Põlva- 
ja Tartumaalt. Väga tasavägis-
tes mängudes saavutasid Keeni 
poisid Kääpa kooli järel teise koha 
ja pääsesid Viljandissse Dumle 
vabariikliku rahavastepallivõistlu-
se finaali.
   Finaali eel oli pinge väga suur, 
sest eelmisel aastal saavutas Keeni 
võistkond esimese koha ja kind-
lasti oli poiste soov seda tulemust 
korrata. Tasavägiste mängude järel 
said poisid seekord kuuenda koha. 
See on väga tubli saavutus, sest 

osales peaaegu 200 võistkonda. Eesti meist-
riks tuli Kääpa kooli võistkond.
   Keeni Põhikooli võistkonda kuulusid Ken 
Kõrkjas, Ivar Levin, Mardo Kööp, Hendo 
Peterson, Kheit Trifanov, Kaimo Unt, Teet 
Valge, Tauri Davõdov, Henri Korbun ja Silver 
Linde.

Poiste treener GUNNAR SARAPUU

Keeni kooli poisid olid mitme 
rahvastepallivõistluse tules

Tänu üllatajatele!
Esimese advendi puhul ootas meid, ettevalmistus-
klassi lapsi, suur üllatus. Meie sõbrad olid meister-
danud imeilusa suure jõulukalendri. Suur aitäh teile, 
9. klassi tüdrukud! Nüüd teavad päkapikud, kuhu 
meie jaoks kingitusi poetada.

Keeni kooli ettevalmistusklassi lapsed

Teade 
Seoses eelarveaasta lõpuga palub vallavalitsus 
tuua väljaspool valda õppivate põhikoolide ja 
gümnaasiumide õpilaste detsembris ostetud 
bussipiletid vallamajja hiljemalt 28. detsembril 
2007. a. ka. Kui vallamaja uks on suletud, palu-
me piletid lasta ukse küljes olevasse rohelisse 
postkasti. 
   Sel juhul saame ülekanded teha enne aasta 
lõppu. Jaanuaris me detsembri pileteid enam 
vastu ei võta. 

Sangaste vallavalitsus

On juba jõuluhõngu looduses ja lumes…

Lo s s i k o n t s e r t
kaunil jõuluajal
SANGASTE LOSSIS

11. detsembril kell 13.00

Esinevad 
Antsla Muusikakooli õpilased ja õpetajad.

mailto:sangaste@sangastevv.ee
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Avaldame sügavat kaastunnet 
Harrile õe

 MILVI TEDERI 
kaotuse puhul. 

Palupera koolipere 

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

Autokraana tõsteteenus kuni 10 
tonni. Tel. 5185 186.

Eramajja (Otepäält 2 km) vajatak-
se 1 päev nädalas koristaja-kodu-
abilist. Tel. 510 7336.

Kasutatud mööbli ja riiete 
kauplus (Kooli 6, Puka alevik). 
Avatud: E – R  10.00 - 18.00,  
L  10.00 - 15.00.

Müüa Kuutsemäe lähedal Puka 
vallas Komsi külas vana talukoht 
2,24 ha. Hea võimalus hakata 
turismiga tegelema, Kuutsemägi 
ca 7 km. Krundil paikneb kaks 
vana kõrvalhoonet, majast on 
alles maakivist kelder koos vun-
damendiga. Olemas 3faasiline 
elektriliitumine, vesi oma kaevust, 
lokaalne kanalisatsioon. Katastri 
nr 60802:003:0680. Tel 5171 007. 
Hind 390 000.-

Müüa tume klaver. Info telef. 
5516 418

Müüme, paigaldame ja hoolda-
me tõsteuksi. 5176 638, 5803 
4531, uzi@hot.ee

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

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
kaevetööd (minieks. neuson 
ja ekskavaator hüdromek). Tel. 
5293 783, e-post: aws@hot.ee.

Firma soovib rentida pikaajaliselt 
rohumaid. Tel. 5666 6900

Üürida 1-toaline korter Otepääl. 
Tel. 5590 4543

K U U L U T U S E D

Väike külalistemaja Otepääl OTSIB 

perenaist. Võimalik osaline koormus.

Kasuks tulevad raamatupidamisalased teadmised. Tel. 5010 751

Haldag UÜ

  Arvutite REMONT,      
hooldus, müük. 

  Arvutikoolitus. 
  Arvutite hooldus 

firmadele.

Info tel 5535 498 
hallar@haldag.com

www.haldag.com

Avaldan sügavat kaastunnet 
Mallele ja emale

 isa ja abikaasa 
surma puhul. 

Valli

Südamlik kaastunne Rutt 
Jaaksoole perega kalli isa, äia, 

vanaisa 
AUGUST JAAKSOO 

kaotuse puhul. 

Piret ja Raivo

Soovin rentida
 PÕLLUMAAD.

Pakun soodsat 
rendihinda.

Tel. 5830 2871

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

LEMBIT LUTS
27.08.1927 - 23.11.2007

 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

Kustunud küünal enam ei põle,
tuld ja tuuli tema jaoks pole.
Surnutel valusid enam ei ole 

ja muremõtteid südames pole.

Tunneme südamest kaasa Teile 
Elsa ning Urve ja Malle peredega 

kalli papa

OREST-OSVALDI
surma puhul.

Eda, Terje ning perekonnad 
Leesik ja Viigimets.

Las küünlavalgus mälestusi paitab
 ja kaotusvalu leevendada aitab.

Südamlik kaastunne lähedastele 
kalli 

OSVALD REBASE
kaotuse puhul.

Kaisa, Kaja, Mare, perek. Aigro, 
Kruus, Riivald

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

  Tel. 7655 007

 ilutulestikud
 kontoritarbed

 santehnika

 tööriistad

 autovaruosad

AUTOASI

Otepää Reisibüroo

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

 
SOODNE

LIIKLUSKINDLUSTUS 
(Inges )

LAEVAPILETID

Pühapäeval, 
16. detsembril  
kell 12.00-15.00 

Valgjärve koolimajas 

VALGJÄRVE KODUKANDI 

JÕULULAAT
Kultuuriprogramm

Piparkookide ja hõõgveini 
degusteerimine
Jõulukaunistuste valmis-
tamise õpetus
Päkapikususside näitus-
müük
Laat 
Heategevuslik annetus

Ootame rohkelt kauplejaid, 
ostlejaid, kaasalööjaid!

Tule ja osale kindlasti mure-
tumate jõulude nimel!

Korraldaja MTÜ Koduküla 
Valgjärve

Südamlik kaastunne 
Rutt Jaaksoole perega 

 AUGUST JAAKSOO 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Pühajärve 
Puhkekodust

Sangaste valla arengukava 
2008-2018 avalik väljapanek
Sangaste valla arengukava 2008-2018 avalik väljapanek on töö-
aegadel 1.-22. detsembrini 2007 Sangaste vallamajas, Keeni ja 
Sangaste raamatukogudes ning valla kodulehel (www.sangaste.
ee ).   Arengukava avalik arutelu toimub 27. detsembril kell 18.00 
vallamajas.

Sangaste vallavalitsus

Advendiaja kontserdid 
Sangaste kirikus

Pühapäeval, 9. detsembril kell 10.00  Kontsert-jumalateenistus. 
Esinevad Antsla muusikakooli õpilased ja õpetajad 
jõulukavaga. Tasuta.

Pühapäeval, 16. detsembril kell 19.00  Liisi Koiksoni jõulukontsert. 
Pileti hind 115.-, pensionäridele ja õpilastele 95.-

Pühapäeval, 23. detsembril kell 11.00  Kontsert-jumalateenistus. 
Jõulukavaga esineb vokaalansambel “Omnibuss” 
Tartust. Tasuta.

Kallid Sangaste eakad!
Kätte on jõudnud aasta viimased päevad, käes on juba teine ad-
vent. Sellel päeval peamegi valla eakate jõulupidu. Peost osa võtta 
soovijatel on piletidki juba lunastatud ning ootusärevus hinges 
– mis ja kuidas siis sel aastal?
   Toimumas on palju huvitavat, kõigest ei räägi, sest avastamis-
rõõm on suur rõõm!
   Kui suupillil saab võluda kauneid viise ja sekka mõnusat nalja, siis 
mida veel tahta?
   Et hõlpsamalt lossi juurde pääseda, on käigus ka bussiring. Peo 
algus on 12.00 ja enne buss koju sõitma ei hakka, kui kell saab 
17.00.

   Loodame et seekordne pidu jääb helisema teie hinge vähemalt 
uue aasta esimeste päevadeni.
   Uus aasta toob uued üritused, kohtumised. Peol on võimalus 
liikmemaksu maksta ja võtame vastu uusi liikmeid. Kohtumiseni!

Sangaste Pensionäride Ühendus Härmalõng esinaine LEA KORBUN

ANDE  10.20 
MÄGISTE   10.30
PRINGI RIST  10.40 
KEENI  10.45 
RESTU  10.55 
KARJASILLA  11.05 
VÄÄNA  11.15 
SANGASTE ALEVIK  11.20 

ANTSI  11.25 
SARAPUU  11.30 
LAUKÜLA  11.35 
TIIDU TEERIST  11.45 
LOSSIKÜLA  11.50 

Tagasisõit Lossikülast 17.00.

TÄHELEPANU
 maletajad ja kabetajad!
9. novembril algusega kell 

10.00 toimuvad 
Otepää kultuurikeskuses 

Otepää valla lahtised meistri-
võistlused.

Kabevõistlus toimub eraldi 
meestele ja naistele, 
malevõistlus vaid meestele.
Ootame ka Sangaste, Puka ja 

Palupera valla 
esindajaid.

Aegade rodus ununeb kõik, 
kuid mälestus sinust ei kustu iial…

Siiras kaastunne abikaasale, 
pojale ja tütrele

AARNE STEINBACHI
kaotuse puhul.

Otepää vallavolikogu spordi-
komisjon

Teatame sügava kurbusega, et 
meie hulgast on lahkunud 

hea kolleeg

AARNE STEINBACH 
18.03.1951 – 5.12.2007

Avaldame kaastunnet abikaasale 
ja lastele.

Otepää Vallavalitsus ja 
Vallavolikogu

Avaldame kaastunnet abikaasale 
lastega 

AARNE STEINBACHI
kaotuse puhul.

Otepää Spordiklubi

Mälestame head koostöö-
partnerit 

AARNE STEINBACHI
ja tunneme kaasa abikaasale ja 

lastele.

OÜ Otepää Oskar kollektiiv

Mälestame head sõpra ja 
erakonnakaaslast

AARNE STEINBACHI
Tunneme kaasa abikaasale ja 

lastele.

Reformierakond

Mälestame head sõpra ja avalda-
me siirast kaastunnet omastele

AARNE STEINBACHI
kaotuse puhul.

OÜ Bergermaster

Siiras kaastunne abikaasale, 
pojale ja tütrele 

AARNE STEINBACHI
kaotuse puhul.

Otepää Spordihoone kollektiiv ja 
nõukogu

Mälestame spordiaktivist

AARNE STEINBACHI
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Valgamaa Spordiliit

Tunneme kaasa Kerstile lastega 
abikaasa ja isa 

AARNE STEINBACHI
kaotuse puhul.

Otepää Piimaühistu
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Kingi-ideed turismiinfokeskusest

Miks käivad koolinoored tööl?

On teada, et ligikaudu 60% üliõpilas-
test töötavad ja riigipoolne toetus 
on neile suhteliselt väike. Ka paljud 

praegused gümnasistid on asunud õppetöö 
kõrvalt tööle kas suvevaheajal, õppetöö kõr-
valt puhkepäevadel või nädala sees pärast 
õppetundide lõppu.
   Otepää gümnaasiumis töötavad paljud vane-
mate klasside õpilased. Tahtsime täpsemalt 
teada saada, kui paljud gümnaasiumiõpilased 
töötavad, kuidas nad suhtuvad töötamisse, 
kuidas on rahul saadava tasuga ja millele nad 
oma teenitud raha kulutavad.
   Läbi viidud küsitlusele vastas 137 õpilast 10.-
12. klassist, neist 78 tüdrukut ja 59 poissi.

Valikutest ja võimalustest

Kuna valdavalt kõik valimisse kuuluvad 
õpilased elavad oma vanemate juures, uuri-
sime alustuseks, kuidas vanemad suhtuvad 
oma laste töölkäimisse.
137 noorest vastanust on käinud või käivad 
tööl 116, seega 85% omavad töökogemusi 
ja peaaegu sama palju vanematest pooldas 
oma laste töölkäimist. Õpilased väitsid, et 
ükski vanem ei sunni neid tööl käima, nad 
teevad seda oma vabal tahtel, küll aga erine-
vatel põhjustel.
   Edasi uurisime, millal õpilased töötavad. 
Kõige rohkem – 81% töötavad koolivaheae-
gadel. Kuna uurimuse viisime läbi 2007. aasta 
novembris, küsisime selle kohta, kas noored 
töötavad ka praegu, õppeperioodil. Selgus, 
et kooli kõrvalt töötab 28%. Neist peaaegu 
pooled töötavad puhkepäevadel, pärast kooli-
päeva 14 ja õppetöö ajast 3 õpilast. Ülejäänud 
vastanuist töötavad ainult koolivaheaegadel. 
3,4% õpilastest tunnistas, et peavad puudu-
ma õppetööst, kuna tööandja ei arvesta nende 
tunniplaaniga.
   Töölkäijatest õpilastest väitis üks neljandik, 
et nad on töötanud vaheaegadel välismaal. 
Väljaspool Eestit töötas rohkem tüdrukuid 
kui poisse. 
   Miks õpilased käivad tööl? Esikohal oli 
vastus, et vajatakse oma raha, ei taheta sõltu-
da nii palju vanematest, samuti arvati, et nii 
saadakse kogemusi edaspidiseks eluks. Veel 
leiti, et töö on huvitav ja oli neidki, kes sisus-
tavad oma vaba ega tööl käies.
   Gümnaasiumiõpilased, kes ei pooldanud 
töötamist või suhtusid sellesse ükskõikselt, 

arvasid, et töötamine segab õppimist, vaba 
aega jääb väheks, ei leitud sobivat tööd, ei 
olnud vajadust või lihtsalt ei viitsitud.
Kuna õpilaste põhitöö peaks olema õppi-
mine, siis tahtsime teada, kas ja kuidas on 
töö mõjutanud õppetöö tulemusi. Vaid 15% 
leidis, et nende õppeedukus langes, 81% 
olid kindlad, et muutusi ei ole olnud ja 3% 
kinnitas, et õppeedukus on isegi tõusnud. 
Vaheaegadel töötanutel ei mõjutanud tööl-
käimine õppeedukust.
   Millistel ametitel töötavad Otepää kooli-
noored? Poisid leidsid valdavalt tööd puidu-
tööstuses, ehitusel, talutöödel, tegelesid tehni-
liste aladega. Valdavaks oli füüsiline töö, kuid 
tegeldi ka infotehnoloogiaga ja üks noormees 
teeb vajadusel tõlketööd.
Tüdrukute ametitest olid teistest üle ette-
kandjad, müüjad. Paljud töötasid ka toatee-
nijate, koristajate, köögis koka abilistena. 
Leidus üksikuid, kes töötasid giidi, vetel-
päästja ja käsitöö tegijana. Kuna Otepää on 
tuntud spordiürituste toimumise kohana, 
said paljud tööd ürituste organiseerimisel 
või spordi- ja puhkebaasides hooajatöölis-
tena. Välismaal töötanud tüdrukutest käis 
suurem osa maasikaid korjamas või koris-
tamas, poisid talutöödel abiks.
   Uuringust selgus, et paljud noored said 
oma tööpäeva pikkust ise valida. Seega on 
üsna suuri kõikumisi – alates kahest kuni 17 
tunnini. Mõtlema panev on fakt, et samas on 
paljud vastajad alla 18 aasta vanad. 

Töötasust ja raha kulutamisest

Ligi pooled vastanuist on töötanud üle ette-
nähtud tööpäeva pikkusest, et saada rohkem 
raha. Töö eest saadud tasuga olid rahul pois-
test 84% ja tüdrukutest 76%. Ülejäänud 
õpilased arvasid, et töö tasu võiks olla suurem. 
Keegi ei arvanud, et tööandja maksab neile 
rohkem, kui tehtud töö väärt on.
   Oma keskmist kuupalka soostus avaldama 
44% poistest. Kuupalk alla 3000 krooni oli 
13%, 63% sai keskmiselt 3000-6000 krooni ja 
ülejäänud teenisid rohkem kui 6000 krooni. 
Kui palganumbrit ei avaldatud, oli see suur, 
sest oli lisatud, et “vähe ei olnud”.
Tüdrukutest oli 65% nõus oma töötasu avali-
kustama. Alla 3000 teenis 68%, 3000-6000 
28% ja üle 6000 krooni 5% vastanud tüdru-
kutest.

   Võrreldes poiste ja tüdrukute kuu sissetu-
lekuid, selgus, et noormehed teenivad tun-
duvalt rohkem. Järelikult on tüdrukud nõus 
töötama ka väiksema palga eest, kuigi nende 
tööpäevade pikkus võrreldes noormeeste 
omadega, kes töötasid üle 8 tunni, ei ole oluli-
selt väiksem. Uuringus ei arvestatud seda, kas 
õpilane oli tööl ühe kuu, töötab periooditi 
või aastaringselt.
   Küsimusele, kuidas noored oma teenitud 
raha kulutavad, vastati, et palju kulub riie-
tele, tüdrukutel kosmeetika peale. Järelikult 
on noortele väga tähtis, mis on neil seljas 
ja kuidas välja näevad. Noormeestel kulub 
lisaks riietele raha tehnikale ja autodele.
   Rõõm oli tõdeda, et noored kasutavad raha 
otstarbekalt ja sihipäraselt, koguvad, et osta 
midagi hinnalisemat. Üksikud mainisid, et 
ostavad endale sporditarbeid ja raamatuid. 
Nii nagu noortele omane, kulutatakse raha ka 
pidudele, ollakse koos sõpradega ja mõned 
tunnevad mõnu lihtsalt “laristamisest”. 
   Kuna vanematest suur osa toetas oma lapse 
töölkäimist, siis tundsime huvi, kas sellega 
seoses muutus ka vanematepoolne materi-
aalne toetus. 79% noortest vastas, et vane-
mad toetavad neid sama palju kui enne 
tööleasumist, 12% jaoks oli toetus vähe-
nenud ja 10% väitis, et vanematepoolne abi 
on suurenenud. 
   Lõpuks uurisime ka täpsemalt, kes tasub 
õpilaste järgmiste kulutuste eest: 

Ülejäänud on õpilasel ja vanemal kahepeale 
tasutud. Oli ka vanavanemaid ja sugulasi, kes 
abistasid materiaalselt noori inimesi.
   Uurimuse tulemusest järeldub, et Otepää 
gümnaasiumi noored on töökad ja suuda-
vad samaaegselt nii õppida kui ka töötada, 
kuigi väike osa kasutab selleks õppetundi-
de aega. 

Uurimuse viisid läbi ja tegid kokkuvõtte Otepää 
gümnaasiumi õpetajad ENE EVER ja

 TIIA LEHISMETS
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riided 16% 30%
telefon 17% 68%
reisid, ekskursioonid 3% 74%
õppevahendid 15% 62%
toit 16% 64%
kino, teater, kontserdid 25% 45%
kosmeetika 49% 19%

Otepää Turismiinfokeskus on uutes ruumi-
des tegutsenud Otepää külastuskeskuses ligi 
aasta. Sisseelamiseks ei kulunud väga palju 
aega, sest uued ruumid on avarad ning sisus-
tus kaasaegne. Kohalikel elanikel on kulunud 
ehk pisut enam aega meie uue asukohaga 
harjumiseks. Turistidele oleme hoone asen-
di poolest paremas positsioonis – peamise 
liiklussõlme vahetus läheduses.

   Uued ruumid on tekitanud vajaduse mõel-
da enam nii ekspositsiooni kui ka pakuta-
vate turismiteenuste peale. Aasta lõpus ja 
eriti jõulu-eelsel ajal soovitame läbi astuda 
meie turismiinfokeskusest – ehk leiate just 
siit midagi meelepärast ja sobivat jõuluva-
na kingikotti.
   Äsja ilmus Otepää turismipiirkonna eesti-
inglise keelne turismitrükis, mida levitatakse 
tasuta. Saadaval on valik maakonna, Lõuna-
Eesti ja Eesti turismitrükiseid, mida samuti 
on tore lisada nii kohalikule kui ka välismai-
sele kingipakile. 
   Oleme täiendanud ka Otepää-teemaliste 
suveniiride valikut: müügil on Otepää kirja-
dega keraamika, ligi 10 erinevat mudelit T-
särke, meeste ja naiste fliisvestid ning fliisja-
kid, külmikumagnetid, talvepealinna logoga 
helkurid jpm. Pakume ka rahvusliku temaa-
tikaga tooteid. Üks uuemaid müügihitte on 
fliispleed, mis sobib väga hästi nii jõulukin-
gituseks kui ka esinduslikuks kingiks muu 
tähtpäeva puhul.
   Olete teretulnud meid külastama! 
Oleme avatud esmaspäevast reedeni kell 9-
17 ja laupäeval 10-15.

Otepää Turismiinfokeskus

Pime sügisõhtu nõudis maanteel taaskord ohvriks jalakäi-
ja. Lakooniline teade, mis kahjuks ikka ja jälle ajalehtede 
politseiveerust silma jääb. Sellised teated on muutunud 
nii tavaliseks, et paljud meist ei vaevu pealkirjast kauge-
male lugema. 
   Ja miks peakski, kui edasine tekst on juba pähe kulu-
nud. Järgneb teave, et jalakäija või jalgrattur ei kandnud 
pimedal ajal helkurit. Tihtipeale on sellised valgustamata 
liiklejad olnud lisaks ka alkoholijoobes. Eluraamatul ei ole 
paraku kordustrükki! Milleks siis nii odavalt ja rumalalt 
elust loobuda, kui helkuri hind on kõigest mõnikümmend 
krooni. 
 Tihti kuuleb inimestelt vabandusi, nagu – helkur on teise 
jope küljes; ma ju ainult korraks tulin, mis minuga ikka 
juhtuda saab; ega ma tee peale ei lähe jne. 
   Kordan mõned olulisemad tõed, mida jalakäija pimedal 
ajal või halva nähtavuse korral liigeldes järgima peaks. 
Helkur on soovitav kinnitada maast 50-80 cm kõrgusele, 
sest nii on helkuri peegeldus kõige intensiivsem. Rippuv 
helkur tuleb kinnitada riiete külge keha sõiduteepoolsele 
küljele, veel parem, kui helkur on mõlemal küljel. Oma 
eesmärki täidab helkur ainult siis, kui selle pind ei ole 
kriimustatud, määrdunud või kulunud. 
   Lisaks tavapärasele helkurile on olemas veel erinevad 
helkurpaelad. Helkurpaelte sihtgrupp võiks olla just lap-
sed, sest rippuvad helkurid kipuvad neil kaduma.
   Helkur ei ole üleliigne isegi valgustatud linnatänaval, 
kus sõidukijuhi tähelepanu köidavad erinevad tuled ja 
reklaamid ning helkurita jalakäijat on selle taustal raskem 
märgata.
   Kuigi jalakäija võib lähenevat sõidukit märgata juba 
kaugelt, eraldab autojuht helkurita ja tumedates riietes 
jalakäijat alles 26 meetri kauguselt, heledates riietes 38 
meetri kauguselt. Esimesel juhul ei saa otsasõitu vältida 
kiirusel üle 40 km/h, teisel üle 50 km/h. Asulas lähitulede-
ga sõites annab pimedas vilkuv helkur endast märku juba 
150 meetri kauguselt ja maanteel kaugtuledega sõites 300 
meetri kaugusel. Sel juhul jääb autojuhile piisavalt aega, 
et sõitu aeglustada ja liiklejast ohutult mööduda.
   Lõpetuseks palve kõigile, kes valgustamata liiklejaid 
juhtuvad märkama: andke neist kohe teada Lõuna prefek-
tuuri liiklusliini numbrile 14 900. 
   Ohutut liiklemist ja rahulikke saabuvaid pühi!

Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel 
JAANUS KOKKONEN

Hooli endast ja 
kanna helkurit!

Taas jäätmehoolduse 
korraldusest
Järjest enam loeme või kuuleme jäätmehoolduse korral-
damisest. Mõneski Eesti piirkonnas on jäätmehooldust 
rakendatud juba aastaid. Mis toimub selles valdkonnas 
Valgamaal ja Otepää piirkonnas? 

Milleks ikkagi on jäätmehoolduse korraldamine vajalik? 

Põhiline eesmärk on keskkonnahoid, jäätmete hulga 
vähendamine, suure osa jäätmete taaskasutamine. 
   Püüan Valgamaal kohalike omavalitsuste volikogudes 
kehtestatud mahukaid jäätmehoolduseeskirju kokkuvõt-
valt lahti mõtestada.
   Valgamaa jagatakse kaheks jäätmeveopiirkonnaks. 
Palupera valla territoorium moodustab koos Hummuli, 
Helme, Põdrala ja Puka valdade ning Tõrva linna ja Valga 
linna II piirkonnaga ühe ühise jäätmeveo piirkonna nr. 
2. Ülejäänud Valgamaa moodustab teise jäätmeveo 
piirkonna.
   Iga valla haldusterritoorium jagatakse omakorda veo-
piirkondadeks ja tasanditeks (I tasand – tiheasustusega 
alad ja II tasand – hajaasustusega külad), kehtestatakse 
jäätmeveo sagedus ja aeg, teenustasu ülempiir ning 
korraldatud jäätmeveo jäätmeliikide loetelu.
   Jäätmehoolduseeskirja täitmine on kõigile kohustuslik. 
Täitmise kontrollimiseks töötatakse välja kontrollimeh-
hanism. Üks selliseid on kindlasti nn. naabrivalve. Me kõik 
oleme jäätmetekitajad ja jäätmevaldajad ning peame neid 
sorteerima. Sorteerimata jäätmeid veoettevõtja meie kin-
nistutelt peagi enam ära ei vii, arve aga esitatakse ikkagi! 
   Seega ei saa 2008. aastast Palupera vald enam kor-
raldada traditsioonilisi emadepäeva eelseid prügiveo 
talgusid, sest tegu oli ju sorteerimata jäätmetega. Järg-
misest aastast ei võta aga ükski prügila meie saadetisi 
enam vastu!
   Jäätmed jagunevad – segaolmejäätmed (millest on 
taaskasutatavad ja ohtlikud eraldatud), taaskasutatavad 
(paber, papp, kartong, pakend, biolagunev, metall, puit), 
suurjäätmed (suure mõõtmega olmejäätmed, mis ei sobi 
kogumismahutisse), probleemtooted (patareid, akud, 
elektroonika, vanarehv), biolagunevad jäätmed (aia- ja 
haljastujäätmed – oksad, rohi, lehed). 
   Mis on täpsemalt mis, sellest oli juttu eelmises lehe-
numbris ja peagi jõuavad kõigi postkastidesse selgitavad 
voldikud. Ka järgmistes lehtedes jätkame seda teemat.

TERJE KORSS

Sangaste jõulupakid
Sangaste vald kingib kommipaki kõigile valla 
hingekirjas olevatele lastele (sünnist põhikoo-
li lõpuni, st. 9. klass k.a.). Lapsed saavad oma 
kommipaki kätte järgmiselt: 
1)Keeni põhikooli 2.-9. klassi õpilased kooli jõu-

lupeol reedel, 21. detsembril; 
2)Sangaste lasteaia lapsed lasteaia jõulupeol 

reedel, 21. detsembril; 
3)kodused koolieast nooremad lapsed, etteval-

mistusklassi lapsed ja esimese klassi õpilased 
Keeni põhikoolis 19. detsembril jõulupeol;

4) Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooli 
õpilased oma kooli jõulupeol. Kuna Otepääl 
on oma valla lastel teistsugune vanusepiir (6. 
klassini k.a.), siis jagatakse jõulupeol pakke 
sarnaselt sealse valla laste vanusepiiriga.

Kingime jõulupaki - meepurgi - ka kõigile valla 
vanaduspensionäridele. Neid jagatakse eakate 
jõulupeol 9. dets. Sangaste lossis ja 11. det-
sembrist vallamajast selle lahtioleku aegadel. 

Teistes koolides käivad lapsed, teise valla vanu-
sepiirist väljajäävad lapsed ning need lapsed 
ja pensionärid, kel pole võimalik jõulupeol 
osaleda, saavad pakid kätte vallamajast pärast 
jõulupidu või 27. dets. (kell 8-17), 31. dets. 
(kell 8-12) ning 2.-4. jaanuaril 2008.  

   Alates 7. jaanuarist pakke ja meepurke enam ei 
väljastata. 

sotsiaalinspektor PILLE SIKK


