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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
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O T E P Ä Ä 
vald

PUKA
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Selgusid Valgamaa 
2007. aasta pari-
mad sportlased

Otepääl on töised aastad

2007. aasta olnud tava-
päraselt töine. Paljud 

eesmärgid on täidetud ja uued ette-
võtmised tulevaks eelarveaastaks 
seatud.
   Sel aastal jõudsime lõpule Otepää 
keskväljaku projektiga, mis leidis 
suurt kõlapinda nii positiivses kui 
ka negatiivses mõttes. Kokkuvõtteks 
läks see planeeritust tunduvamalt 
kallimaks aga arvan, et tulemus on 
hea. 
   Jääb ainult tehtu üle rõõmu tunda 
ja seda sihipäraselt kasutada. Väikest 
lihvi tahab saada veel külastuskes-
kuse poolne promenaad. Ka turu-
paviljoni sisustuse lahendamine 
jätkub uuel aastal.
   Palupera tee sai täies pikkuses 
plaanipäraselt korda. Hea valgus-
tus ja valmiv kergliiklustee on meile 
hädavajalik ja turvaline. Valmis sai 
ka valla arengukava aastani 2020.
   Uueks aastaks on plaanid veel-
gi suuremad. Sõlmisime kokku-
leppe Kagu Teedevalitsusega Tartu 
suunale valgustatud kergliiklustee 
ehitamiseks kuni alajaamani. Seda 
teelõiku kasutavad paljud linna- ja 
vallaelanikud, praegune olukord ei 
ole aga kiita.
   Ka Hurda tänava pikendus kuni 
lasteaiani saab tuleva aasta esime-
sel poolel kõnnitee. Turvaline liik-
lemine linnatänavatel on omava-
litsuse töö üks põhisuundi. Samuti 
plaanime anda Pärna tänavale uue 
väljanägemise. 
   2007. aastal on pandud alusta-
la uuele ja mahukale projektile 
Otepää gümnaasiumi peahoone 
rekonstrueerimiseks. Väga suuri 
pingutusi nõuab valla üldplanee-
ringu koostamine, mis peab kaante 
vahele saama 2008. aasta lõpuks.
   Töid ja tegemisi jätkub meil kõigil 
ja vahest liigagi palju, kui plaanid 
on aga seatud hästi, siis on ka tule-
must loota.
   Kätte on jõudmas tore jõuluaeg 
ja aastavahetus. Soovin sinule, hea 
lugeja, rahulikku, rõõmuküllaseid ja 
valgeid jõule, et laual säriseksid veri-
vorst ja kapsas! Üksteisemõistmist 
ja rohkem tähelepanu õrnema soo 
esindajatele ja lastele.
   Toredat ja turvalist jõuluaega ning 
head vana-aasta lõppu!

Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

Aastaring saab jälle täis. 
Aeg on teha kokkuvõtteid ja 
vaadata tulevikku. 
   Otepää Teataja ja Otepää, 
Palupera, Puka ning 
Sangaste vallavalitsused 
soovivad lugejaile kauneid 
jõule, rahulikku aastavahe-
tust ja edu uuel aastal!
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Kuut maakonda ja Tartu linna hõlmav 
sihtasutus Lõuna-Eesti Turism kuulutas 
konkursi „Ehe Lõuna-Eesti“ 2007. aasta 
parimaks turismiobjektiks suvel Otepääl 
peetud rahvusvahelise tervisespordi 
olümpiaadi. Eesti spordiseltsi Kalev 
korraldatud kümnes olümpiaad tõi juuli 
keskel Otepääle ligi kolm tuhat võistlejat 
30 riigist. 
   Auhinna saanud nelja eduka turismi-
objekti ja -projekti hulka jõudis ka Ote-
pää Golf. Pildil auhinnaga juhatuse esi-

mees Olev Nilisk (vasakul) ja Jüri Kork.
   Võistluse „Ehe Lõuna-Eesti“ eesmärk 
on tõsta turismipiirkonna mainet ja kon-
kurentsivõimet. Tänavu hinnati rohkem 
Lõuna-Eesti turismiregioonile iseloomu-
liku elulaadi propageerimist.
   Nominentide hulgas olid meilt veel 
Otepää seikluspark, suvebiatloni MM ja 
Palupera vald.

Lõuna-Eesti turis-
mikonkursi parim 
oli tervisespordi 
olümpiaad

Maakonna spordiaasta lõpetamine on 
täna, 21. detsembril algusega kell 17 
Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. 
   Maakonna parimateks tunnistati suus-
atajad Kristina-Šmigun-Vähi ja Jaak 
Mae (mõlemad Oti SK) ning Otepää SK 
meeskond suusahüpetes (Karl-August 
Tiirma, Kristjan Eljand, Jaan Jüris).
   Noortest sai B-vanuseklassis teise 
koha suusataja Marko Liiva (Oti SK). 
A-vanuseklassis oli tüdrukutest esime-
ne suusataja Triin Ojaste ja kolmas mä-
esuusataja Marju Meema ning poistest 
kolmas suusataja Norman Pirk (kõik Oti 
SK).
   Noorsoo klassis (kuni 23.a.) pälvis 
tunnustuse suusataja Keijo Priks (Oti 
SK). Parima noortevõistkonna nimetu-
se said Oti SK suusatajad (Triin Ojaste, 
Mairi Kants ja Liis Kalda).
   Spordiveteranidest pääsesid pare-
mate hulka vaid kergejõustiklased. 
Meestest oli teine Mati Raudsepp 
(SVS/Sangaste) ja kolmas Tõnu Ainsoo 
(SVS/Otepää). Parima võistkonna nime-
tus kuulus Valgamaa Spordiveteranide 
Seltsi petankimängujatele (Kaarel Tiga-
ne, Heino Vahtramäe, Ene Aigro, Tõnu 
Ainsoo, Aarne Steinbach).
   Edukamatest treeneritest tunnustati 
ka Kalju Ojastet (Oti SK).

Võtke aega olla iseendaga

Ajaratta ring pöörleb 2007. aasta 
viimaseid päevi. Ees on aasta 

kauneim aeg – jõulud. 
   See on aeg, kus hingesoojus ja 
küünlasära suudab mitmekord-
selt ületada õues valitsevat pakast 
ja pimedust. 
   See on aeg, mil kõigele kordasaa-
detule – õnnestumistele ja saavu-
tatud edule, teinekord ka ootama-
tustele – on tarvis tagasi vaadata, 
mõtiskleda, arutleda, et uus tuleks 
rikkam ja parem.
   See on ka aeg oma lähedastele ja 
sõpradele kingituste ning üllatuste 
tegemiseks. nende meelespidami-
seks. Püüame taas kord väljendada 
armastust ja lugupidamist nende 
vastu, kellest hoolime. 
   Ärge rabelege aga ennast jõulude 
ajal kingitusi valides hingetuks.   
Sest muidu võib kujuneda anek-
dootlik lugu: 
“Tänan teid ilusa jõulukingi eest.”
“Ah, see pole ju kõneväärt!”
“Seda küll, aga tänama peab ikkagi.“

Pigem olge lihtsalt koos ja olge 
õnnelikud. Leidkem aasta kõige 
kaunimal ajal aega iseenda ja oma 
lähedaste jaoks! Jagades oma muret, 
jääb järele pool. Jagades rõõmu, saab 
seda topelt. 
  Tänage kalleid inimesi heade 
tegude, mõtete ja soovide eest. 
Nendeta oleks hoolivust ja armas-
tust meie elus palju vähem.
   Aeg iseendale on tohutult vajalik. 
Tunnen seda ja luban, et järgmisel 
aastal nõuan seda endalt rohkem. 
   Tegelikult tahan ma siiralt veel 
uskuda, et päkapikud on olemas. 
Jõuluvana oleks veel boonuseks. 

Päkapikud on tähtsamad. Inimese 
üks kaunimaid oskusi on oskus 
unistada. Praktilise meelega inime-
sed arvavad, et sellega ei tasu vaeva 
näha, kuid tahaks väga loota, et nad 
eksivad. 
   Palupera vald areneb, oleme jätku-
valt oma rahva teenistuses. Soovin 
vallarahvale uuel, 2008. aastal peale-
hakkamist, uusi kordaminekuid ja 
unistuste täitumist!
   Rahulikke jõule ja meeldivat aasta-
vahetust!

On jälle saabumas aasta uus, 
uued on päevad, nädalad, kuud. 
Mida nad toovad, 
keegi ei tea ja võib-olla nii ongi hea.

Palupera vallavanem TERJE KORSS

Aastalõpu tantsud langevate 
tähtede valguses

Aastalõpu lähenemisel on sobiv 
aeg üleõlapilguks ajahammas-

te vahel ragisevale lähiminevikule. 
Mida oleme saanud ja mida endast 
andnud, et lugeda aastat kordaläi-
nuks? Oleme ju inimesed ja igaühes 
peaks olema oskus endale jõukoha-
seid eesmärke seada. 
   Meie kellegi eesmärk pole elu 
raskeks elada, kuigi ideaalsed ees-
kujud on mõõdupuuna ja iidoli-
tena vajalikud. Usun, et enamik 
meist on oma tähtsamad aastaees-
märgid juba täitnud või seda kohe 
tegemas. 
   Mööduv aasta on olnud samm 
edasi nii riigile, kui kodanikule. 
Rahulolematud on alati, nii oli ja 
jääb ka edaspidi. Nii nagu sibul 
supis pole kõigile kunagi ühtemoo-
di hea ja tubli kiskja on tavaliselt 

halb rohusööja. Elu tervikuna on 
aga meie mail siiski edenemas ja 
olukord polegi lootusetu. Rõõme 
ja muresid tuleb ja läheb, nii nagu 
elus ongi.
   Mida oodata uuelt aastalt? Seegi 
on inimeseti erinev. Kindlasti oota-
me aga stabiilsust, suuremat kind-
lustunnet, kodumaa ja kodukandi 
hea käekäigu jätkumist. Eestlasele 
omaselt kardame ka alati pisut 
homset päeva. Aga äkki...?! 
   On paremad ajad ja on halve-
mad ajad. Pole vaja muretseda 
asjade pärast, mida me muuta ei 
saa. Proovime muuta neid, mida 
saame ja mis kõige tähtsam: katsu-
me nende vahel vahet teha! Lihtne 
ja samas raske. 
   Uus aasta toob kaasa hinnatõu-
sud, odavama kinnisvara, suurema 
inflatsiooni. Elame need jõnksatu-
sed üle ja püsime valitud teel. 
   Igal asjal on oma head ja oma 
halvad küljed. Keskendugem heade-
le ja meil endal on ka hulga parem 
olla. Tuleb lihtsalt kokku hoida ja 
ühiste eesmärkide nimel mõist-
vam olla.
   Armas lõunaeestlane, lugupeetud 
kodune Sangaste valla rahvas, kallid 
naabrid! Soovin teile ühtse pere 
tunde ja regionaalse kambavaimu 
tugevnemist, sest nii oleme võimsad 
ja saame oma! Soovin mõistmist, 
et arusaamiseks, lugupidamiseks ja 
seega ka edukaks koostööks pole 
vaja alati kõikehõlmavat armastust, 
vaid oskust austada teistsugust ja 
näha koos ühisosa! Soovin heaolu 
ja õnne teie kodudesse ning lihtsat 
olemise rõõmu!
   Usun meie inimeste ja meie alade 
õitsengusse, heasse uude aastasse ja 
tugevnevasse Eestisse!
   Ilusaid ja hingerahulisi jõule, 
meelelist aastalõppu, igas mõttes 
edukat uut aastat ja selle vahele 
tsemendiks usku iseendasse!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Jõulutervitus Puka valla 
rahvale!

Käes on imeline ja kaunis jõulu-
aeg. Leidke aega küünlaval-

gel istumiseks ja mõtisklemiseks, 
vaadake tagasi peagi mööduva aasta 
töödele ja tegemistele. 
   Kindlasti oli aastas nii head, kui 
ka sellist, mis teeb meele mõruks. 
Uude aastasse võtke kaasa rõõmud 
ning unustage mured, ebaõnnestu-
mistest aga proovige õppida.
   Soovin teile kauneid jõule, 
meeleolukat aastvahetust ja palju 
edu, rõõme ning kordaminekuid 
uuel aastal! 
   Jätkuvalt teiega head koostööd 
soovides 

vallavanem HEIKKI KADAJA
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21. detsember  20072

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 11. jaanuaril 2008

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

AMETLIK INFO

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

Vastavalt Otepää valla lasteaedade 
Võrukael ja Pähklike hoolekogude otsuse-
le tõuseb alates 1. aprillist 2008. a. 
lasteaia toidukulu päevamaksusmus. 

Uus toidupäeva maksumus on:

sõimerühmas (1-3aastased)  18.-
aiarühmas (3-7aastased)   20.-

Lugupidamisega
lasteaiad Võrukael ja Pähklike

Otepää Vallavalitsus annab kirjalikul enam-
pakkumisel kümneks (10) aastaks üürile 
Pühajärve Rannahoone alghinnaga 21 900.- 
krooni aastas (kokku 10 aasta peale 219 000.- 
krooni).
    Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 
% alghinnast, s.o. 21 900,- krooni, mis tuleb 
tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 
10202008100001 SEB Eesti Ühispangas hilje-
malt 27. detsembriks 2007. a.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
- pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enam-
pakkumiseks esitatud tingimustel; 
- tõendid enampakkumises osalemiseks ette-
nähtud tagatisraha tasumise kohta;

- sõnadega kirjutatud pakutud üürisumma;
- pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsili-
se isiku esindaja puhul volikiri.

Pakkumine esitada hiljemalt 28. detsember 
2007. a kella 11.00ks Lipuväljak 13, Otepää 
Vallavalitsusse kinnises ümbrikus märgusõ-
naga Pühajärve Rannahoone. Pakkumiste 
avamine toimub 04.01.08.a kell 11.00 Ote-
pää Vallavalitsuses.
    Üürile antava varaga saab tutvuda val-
lavalitsuse tööaegadel helistades ette 766 
4800 (kontaktisik Kristjan Rõivassepp, tel 
766 4810). Enampakkumise korraga saab 
tutvuda Otepää Vallavalitsuses või valla ko-
dulehel www.otepaa.ee.

Üürile anda rannahoone!

Otepää vallavalitsus TEATAB

Seoses 1. jaanuarist 2008 kehtima hakkava 
jäätmete sorteerimise nõudega on alljärgne-
valt toodud 

OTEPÄÄ VALLA

avalike prügikastide asukohad ning 

jäätmete vastuvõtu kohad 

Korralikult pakki köidetud paberit ja pappi 
saab ära anda Otepää keskkatlamajja töö-
päevadel kella 8.00st 17.00ni.

Pakendijäätmete konteinerid asuvad 
 külastuskeskuse parklas, 
 aedlinnas Tamme äri juures, 
 Pühajärve rannas ning 

Klaastaara konteinerid turuplatsil.

Ohtlike jäätmete konteiner asub 
 turuplatsi kõrval ning on 
 avatud teisipäeval kell 9-12 ja 
  neljapäeval kell 15-18.

Puulehti saab jätta tööpäevadel AS Otepää  
 Veevärk komposteerimisväljakule  
 aadressile Kastolatsi tee, Otepää

Avalikud olmejäätmete prügikastid  
 külastuskeskuse parklas ja  
 turuplatsil.

Abivallavanem KRISTJAN RÕIVASSEPP

 Otsustati määrata projekteerimistingimused elamu, kahe 
abihoone ja sauna püstitamise ehitusprojektide koostamiseks 
Kaurutootsi küla Kauru kinnistule; elamu ja kahe abihoone 
püstitamise ehitusprojektide koostamiseks Kaurutootsi küla 
Veske kinnistule; elamu ja kahe abihoone ehitusprojektide 
koostamiseks Kaurutootsi küla Veske III kinnistule; elamu 
ja kahe abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks 
Kaurutootsi küla Kauru kinnistule; Tarvo 
Klaisile asukohaga Pilkuse küla Otepää vald Kraavi maaük-
sus, üksikelamu ja abihoone püstitamise ehitusprojektide 
koostamiseks; ärihoonete, asukohaga Otepää linn Valga mnt 
1e ja 1d ehitusprojektide koostamiseks.
 Otsustati väljastada ehitusluba SAle Tehvandi Spordikeskus 
suusatrampliini K70 täielikuks lammutamiseks Nüpli külas 
Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel; Rene Tammole elamu 
täielikuks lammutamiseks Pühajärve külas Kullamäe maaük-
susel; Rene Tammo`le elamu rekonstrueerimiseks Pühajärve 
külas Kullamäe maaüksusel; Rene Tammole abihoone re-
konstrueerimiseks Pühajärve külas Kullamäe maaüksusel; 
Toomas Laanistele tee rekonstrueerimiseks Pedajamäe külas 
Kurnakese ja Ees-Kurnakese maaüksustel; Martin Napale 
elamu püstitamiseks Sihva külas Uuesaare maaüksusel; OÜle 
Jaotusvõrk Kunimäe 10/0,4 kV mastalajaama rekonstruee-
rimiseks ning 0,4kV maakaabelliinide püstitamiseks Otepää 
külas seoses Mäepealse maaüksuse liitumisega; Voldemar 
Tasale küün-rehi täielikuks lammutamiseks.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 14.11.2007 kor-
raldust nr 2-4-695.
 Otsustati pidada võimalikuks Äärmusliku Spordi ASi 
omandis oleva puhkekeskuse hoonete ja rajatiste teeninda-
miseks vajaliku maa ostueesõigusega erastamist.
 Otsustati tühistada Otepää Vallavalitsuse 10.10.2007 kor-
raldus nr 2-4-613.
 Otsustati algatada Otepää vallas Otepää külas asuva Vana-
Otepää õppe-spordibaasi detailplaneering.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetus kahele vallakodani-
kule.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Otepää 
valla tänavavalgustussüsteemi käidu korraldamine” avatud 
hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus Kristjan Rõivassepp, 
Aarne Steinbach, Urmas Jaagusoo, Ülle Veeroja.
 Otsustati anda nõusolek SAle Tehvandi Spordikeskus 
korraldada Otepääl, ajavahemikul 08.-10 veebruar 
2008.a Tehvandi Spordikeskuse territooriumil FIS 
Maailmakarikavõistluste Otepää võistlus murdmaasuusata-
mises.
 Otsustati moodustada kirjaliku enampakkumise 
(Pühajärve Rannahoone üürile andmine 10ks aastaks) ko-
misjon koosseisus: Aivar Pärli, Kristjan Rõivassepp, Olev 
Matt.
 Otsustati pidada võimalikuks Toomas Raudsepa omandis 
oleva garaaži juurde kuuluva maa ostueesõigusega eras-
tamist; Toomas Raudsepa omandis oleva kombainikuuri 
garaažiboksi juurde kuuluva maa ostueesõigusega erasta-
mist.
 Otsustati tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 
23.08.2007 korraldus nr 2-4-507.
 Otsustati jagada Piirindumäe katastriüksus.
 Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hin-
damine Otepää külas Puidu kinnistu detailplaneeringule; 
Nüpli külas Allikamäe kinnistu detailplaneerngule.
 Otsustati eraldada reservfondist Talvepealinna avaürituse 
kulutuste katteks 30 000 krooni; Otepää Teater 50. juubeliks 
3000 krooni.
 Otsustati anda nõusolek kinnistu müügiks.
 Otsustati kehtestada Otepää linnas 21.12.07 ja 22.12.07 
ajutine liikluskorralduse muudatus.
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk kuulu-
vale 0,4 kV kaabeliinile seoses Ivo Tomsoni liitumisühenduse 
ehitusega Arula külas Endriku maaüksusel.

Otepää vallavolikogus
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Otepää vallas Otepää külas asuva Puidu kinnistu detailpla-
neering.
 Otsustati teha Otepää Valla 2007. aasta eelarves muudatus 
ja võtta vastu Otepää Valla 2007. aasta II lisaeelarve.
 Otsustati võtta vastu Otepää valla jäätmehoolduseeskiri.
 Otsustati muuta Otepää valla üldplaneeringu koostamise 
juhtrühma koosseisu.
 Otsustati kinnitada Otepää valla 2007.a. majandusaasta 
aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.
 Otsustati lõpetada Otepää Valla 2008. a eelarve projekti 
menetlemine ja suunata eelnõu arvamuste ja ettepanekute 
saamiseks volikogu komisjonidesse.
 Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus 
maha 3785 töövihikut.
 Otsustati kanda maha kasutuskõlbmatu vara Pühajärve 
Põhikoolis.

Planeeringud Otepää vallas.

 Algatatud on Otepää külas asuva Vana-Otepää õppe-
spordibaasi kinnistu detailplaneering. Planeeringu 
algatamise taotleja on Tallinna Ülikool. Planeeringu 
eesmärgiks on olemasoleva õppe-spordibaasi asemele 
spa-hotelli, konverentsi- ja spordikeskuse rajamine. 
Planeeritava ala suurus on 11,5 ha.
 Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab 
avalikule väljapanekule Vidrike külas asuva Männiku 
kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks 
on kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele võimalike 
hoonestusalade, ehitusõiguste ja hoonestamistingimuste 
määramine, maa sihtotstarvete määramine, juurdepää-
sude tagamine, servituutide ja kitsenduste ning tehnovõr-
kude ja -rajatiste vajaduse määramine. Planeeritava ala 
suurus on 12,04 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 28. detsembrist 2007 kuni 11. jaanuarini 2008 
Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Ettepanekute ja vastu-
väidete laekumisel toimub avalik arutelu 22. jaanuaril 
2008 kell 13.00
 Algatamata jäeti Otepää külas asuva Puidu kinnistu 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu krun-
tideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõi-
guse alade määramine korterelamute ehitamiseks, 
tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse määramine, juur-
depääsude tagamine ning servituutide vajaduse mää-
ramine, maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu 
algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää 
Vallavalitsus (Lipuväljak ٦٧٤٠٥ ,١٣ Otepää, tel. ٧٦٦ 
٤٨٢١). Detailplaneeringu koostaja on huvitatud isiku 
ettepanekul OÜ Manglusson (Lipuväljak ١٣, Otepää). 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,  
kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonna-
mõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmisega. 
Korraldustega saab tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses, 
Lipuväljak 13, Otepää.
 Algatamata jäeti Nüpli külas asuva Allikamäe kinnistu 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse 
ala määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse mää-
ramine, juurdepääsude tagamine ning servituutide vaja-
duse määramine. Detailplaneeringu algataja, koostamise 
korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 
٦٧٤٠٥ ,١٣ Otepää, tel. ٤٨٢١ ٧٦٦). Detailplaneeringu 
koostaja on huvitatud isiku ettepanekul OÜ Manglusson 
(Lipuväljak ١٣, Otepää). Keskkonnamõju strateegilist 
hindamist ei algatatud,  kuna kavandatav tegevus ei ole 
olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus 
on nõustunud  keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmisega. 
Korraldustega saab tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses,  
Lipuväljak 13, Otepää.
 Lõppenud on Atlanteri kinnistu detailplaneeringu ja 
Uue-Saare kinnistu detailplaneeringu avalikud väljapa-
nekud, mille jooksul esitas ettepanekuid ja vastuväiteid 
mõlema planeeringu kohta kod. Margus Hendrikson. 
Teatame avaliku arutelu toimumisest 27. detsembril 
Otepää Vallavalitsuses. Atlanteri kinnistu detailplanee-
ringu avalik arutelu toimub kell 10.00, ning Uue-Saare 
kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub kell 
11.00.

PLANEERINGUD

 Otepää Vallavolikogu on vastu võtnud ja suunab ava-
likule väljapanekule Otepää külas asuva Puidu kinnistu 
detailplaneeringu. 
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse alade määra-
mine korterelamute ehitamiseks, tehnovõrkude ja -ra-
jatiste vajaduse määramine, juurdepääsude tagamine 
ning servituutide vajaduse määramine, maa sihtotstar-
be muutmine. Planeeritava ala suurus on 17333 m². 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28. detsem-
brist 2007 kuni 11. jaanuarini 2008 Otepää Vallavalitsuse 
kantseleis. Avalik arutelu 22. jaanuaril 2008 kell 14.00.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
ootab oma meeskonda

EHITUSSPETSIALISTI

Tööülesanneteks on ehitustegevust puudu-
tavate taotluste läbivaatamine ning eelnõude 
ettevalmistamine vallavalitsusele korralduste 

väljastamiseks; lubade ja ehitiste teatiste 
vormistamine ning sisestamine ehitisregistrisse; 

ehitiste seaduslikkuse ja seisukorra kontroll 
ning vajadustel ettekirjutuste tegemine; kasu-

tusloas määratud kasutusotstarbe kontroll ning 
vajadusel ettekirjutuste tegemine.

Tulevaselt ametnikult ootame erialast 
ettevalmistust ning töökogemust.

Palk 9000.- krooni.
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

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS
võtab lepingulisele tööle

avalike suhete nõuniku
Tööülesanneteks on suhtekorraldus ja selleala-
ne nõustamine, artiklite ettevalmistamine Ote-
pää Teatajasse, 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

Politsei tegi kindlaks laupäeval, 15. detsembril 
Otepää hotellile Bernhard pommiähvarduse 
teinud isiku, kelleks osutus 1973. aastal sün-
dinud Marko. 
   Ta peeti kahtlustatavana 48 tunniks kinni ja 
kuulati üle. Juhtunu kohta on algatatud kri-
minaalmenetlus. Karistusseadustik näeb lõh-
keseadeldise või lõhkeainega ähvardades rahu 
või avaliku korra rikkumise eest rahalise karis-
tuse või kuni viieaastase vangistuse.
   Kahtlustatav helistas 15. detsembril hotelli 

Bernhard ning soovis rääkida ühe sealse töö-
tajaga. Seda isikut telefoni juurde ei kutsutud 
ja kõne katkestati. See Markole ei meeldinud. 
Kuna ta oli tarbinud ka alkoholi, siis juba mõne 
aja pärast helistas ta uuesti ning tegi ka pom-
miähvarduse. 
Muud põhjust tal oma teole pole, tegemist oli 
isiklike motiividega.
   Terve hotell oli välja müüdud lätlastele, kes 
parasjagu hotelli restoranis pidutsesid. Politsei 
piiras hotelli ümbruse, kahe autoga kohale saa-
bunud pommirühm otsis pommikoeraga hoo-
ne läbi. Kell 23.30 otsingud lõpetati, pommi ei 
leitut. Personal ja külastajad lubati hotelli taga-
si. Riiast pärit seltskond jätkas pidutsemist.
  Marko elab Võrumaal, ta on kohtulikult karis-
tamata, samuti pole teda karistatud väärtegude 
eest.

OT

Tabati Bernhard hotelli 
pommiga ähvardanu 

P0LITSEI
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SÜNNIPÄEVAD  

jaanuaris

Otepää vallavalitsus õnnitleb 
jaanuarikuu sünnipäevalapsi!

Austatud kodulinna teater! Tervitan, õnnitlen ja 
tänan sind juubelisünnipäeva puhul! On ütlemata 
hea meel, et oled olemas ja võime sinu 50. juube-
lisünnipäeva tähistada ning meenutada möödunud 
aegu.
   Tore, et Otepää Teataja oli selleks puhuks aval-
danud huvilistele ka küsimused väikeseks ajutree-
ninguks ja meenutamiseks. Aitäh küsimuste koos-
tajale! Proovin alljärgnevalt nendele vastata.

1.Otepää kultuurimaja näiteringile anti rahvateatri 
nimetus 1957. a. novembris Aleksandr Korneitšuki 
näidendi „Eskaadri hukk“ lavastamise eest.

2.Need 3 meest, see ainulaadne kultuuritöötajate 
„komplekt“ olid: Kalju Ruuven – näitejuht-lavasta-
ja, Udo Jäär – kunstnik-lavakujundaja (metoodik) 
ja Heino Napp – valgustaja (kultuurimaja instruktor 
1949, direktor 1950-1990).

3.Rahvateatri staažikama näitlejanna au kuulub 

Helmi Rannasele, kes on ühtlasi olnud ka kostü-
meerija tegi kaasa „Eskaadri hukus“ laevapoiss-
jungana.

4.Ugala teatri kutseliseks näitlejaks kutsuti Aarne 
Laos.

5.See küsimus osutus kõige kõvemaks „pähkliks“. 
Arvan, et Eesti TVs on Otepää teatri lavastusi näi-
datud umbes tosina jagu. Katkendeid teatrieten-
dustest on näidatud 4 ja need on: A.Tshehhovi 
„Onu Vanja“, A.Liivese „Siinpool horisonti“, 
B.Brechti „Härra Punttila ja tema sulane Matti“ ja 
G.Masanetzhi operett „Kellel on raha vaja“.
   Täispikki teatrietendusi 5 ja need on: M.Lassila 
„Noor mölder“, D.Normeti „Igaüks otsib armas-
tust“, A.Makajonoki „Tribunal“, L.Vaheri „Katrina“ 
ja R.Parve „Naine on ka inimene“.
   Lisaks nendele on teatrirahvas olnud teles veel 
omakoostatud stsenaariumidega „Isetegemise 
rõõm“ ja „Loomisrõõm“, mis valmisid vastavalt 

LUGEJA KIRJUTAB (Küsimusi vaata OT nr 20).
teatri 20. ja 25. aastapäevaks. (Ehk on olnud neid 
kordi veel, kuid rohkem ei tea.) 
   Selle küsimusele vastuse leidmisel aitas mind 
Otepää Teataja nr. 3(22) aastast 1992, mil teatril oli 
35. sünnipäev.

6.Otepää teatri näitlejad on osalenud alljärgneva-
tes filmides: „kui saabub õhtu“, „Libahunt“, „Õh-
tust hommikuni“, „Suvi“ (Kalju Ruuven ja Aino 
Vähi Teele vanematena), „Keskpäevane praam“ 
(Aarne Laos peaosas) ja „Tants aurukatla ümber“.

7.Otepää teatri loojast ja peanäitejuhist Kalju Ruu-
venist tegi portreefilmi Ragnar Kond ja see kamdis
pealkirja „Papa Kalju teater“.

Vastuseid otsis HIIE UIBO

Otepää Teataja toimetus tänab kodulinna 
teatri tundjat Hiie Uibot täpsete vastuste eest.  
   Filmide loetellu lisandub uuemast ajast „Va-
bad ja kobedad saavad jalad alla“.

Otepää kirikus

24. detsembril kell 17 Suures kirikus. 
  Jõulujumalateenistus
25. detsembril kell 12 Talvekirikus. 
  Esimene püha 
31. detsembril kell 16.00. (Kirik avatud kell 
  11.30st). Vana-aasta õhtu. 
  Mängib orel ja kirikukell 
  lööb uude aastasse.

AILI MIKS

Otepää rahvateater tähistas juube-
lit. Meie väikelinnas on teatritradit-
sioonid kestnud 125 aastat, rahva-
teatri poole sajandi pikkusel teel on 
sammunud 366 näitlejat, meenu-
tuste hommikul oli 30 osalejat, 20 
mälestusküünalt süüdati Otepää 
kalmistul puhkavaile kunagistele 
kaaslastele, lillepärg, küünlad ja ela-
vana püsivad mälestused teatripa-
pale Kaljule. 
   Rääkimata Ardi  Li ivese 
“Äritegemise kunsti” esietendu-
sest Ivari Viigimetsa versioonis ja 
lavastatuna Otepää kultuurikesku-
se palju näinud lavalaudadel. Kaasa 
arvatud poolesaja pidulise õhtune 
koosistumine ja rahvusvaheliseks 
etteasteks kujunenud paroodia 
“Jumal tänatud, et sa siin oled!”
   Teatripäeval osalenute mõtte-
kildudest tekkis Otepää poole 
sajandi kultuurielust omamoodi 
kultuurimosaiik, kohati uskuma-
tu, mõnede jaoks vaieldav, teistele 
imestust äratav. Iga osalenu jaoks 
OMA (nägu). 
   Kultuurifriik, nüüd rohkem küll 
“Laulge kaasa” produtsendina 
tuntud Valdur Sepp pinnis kõigilt 
saalisolijailt olulist ja peamist, olgu 
möödas 50, 40, 20 või 5 aastat ajast, 
mil kultuuri- ja teatripisik kedagi 
nakatas. Põnevaid avastusi sündis 
küllaga! 

Kultuuritöö enne ja nüüd

Kultuuritööle tuli Heino Napp 
pärast Otepää keskkooli lõpetamist 
1949. aastal, esialgu instruktorina, 
pärast uue maja valmimist 1954. 
aastal direkorina, ja KÕIKIDES 
valdkondades tegevana (valgus-
taja, kunstnik, helitehnik, näitleja, 
majandusjuht jne, jne). “Meil oli 
tihtigi aasta jooksul 500 üritust ja 
taidlusringe nii palju, et tuli hakata 
ruumide kasutamise plaane koos-
tama,” meenutas Napp. 
   Neil aegadel tunnistati Otepää 
kultuurimaja sageli Valga rajoo-

nis parimaks. Direktori proua ehk 
keskkooli ajalooõpetaja Linda 
Napp aitas kõrvalt: oli lavarollides, 
laulis pikka aega nais- ja segakoo-
ris, oli koorivanem.

Otepääle ja rahvateatrisse

Allakirjutanu tunnistas: “Teatri 
pärast Tallinna kultuurikoolist 
Otepääle tulin ja teatri pärast siia 
jäin. Teatris osalemine ja Kalju 
Ruuveni treeningud andsid esine-
misjulguse, kõnelemise oskused ja 
diktsiooniõpetuse, lisaks ühtemoo-
di “teatrihullude” seltskonna. 
   Ajakirjanikuna kaasati palju-
dele teatrifestivalidele – Tallinna, 
Vilniusse, Riiga, Panevežisesse. 
Käisime suurel Venemaal, esinesi-
me teles ja kutseliste teatrite lava-
del. Motivatsioon oli kõigil – mitte 
näida, vaid olla, ja olla parim maa-
rahvateater!“
   Iga järgmine meenutaja lisas oma 
killu. Kalju Ruuven käis juhenda-
mas ümberkaudseid näiteringe. 
“Mind leidis ta Kambjast ja andis 
käsu Otepääle ümber asuda. Rolle 
hakkas tulema üksteise järel, väl-
jasõidud olid meil 2-3 korda nä-
dalas,” meenutas Anni Kütt.
   “Keegi eelnenuist pole rääkinud 
püstolnäitleja rollist teatris,” alustas 
Tiiu Baumann. “Mul oli teatritee 
algus just nii – alustasin lüpsitüd-
ruku osatäitja asendajana Brechti 
“Härra Punttilas”. Naerdi veel kaua 
aega hiljem, kuidas laval teksti pu-
terdades hõiskasin, et mul „on kleit 
ja kaks jalgratast on mul kah!““
   “Mina olin vapper madrus rah-
vateatri nime toonud “Eskaadri 
hukus”, meenutas Heino Mägi. 
“Kalju hoiatas, et see madrus saab 
ruttu surma. Eks ma siis pärast 
pauku kohe põrandale sadasin-
gi. Sain Kaljult noomida, et õigesti 
kukkuda ega surra ei osanud.”
   “Tunnistan ausalt – mina tulin 
rahvateatrist rolli küsima kadedu-
sest,” lisas põneva noodi Evald Tali. 
“Otepää keskkoolis andis tollal 
sõjalist õpetaja Mart Pettai, keda 
teadsin ka rahvateatri näitlejana. 

Mõtlesin teda nähes alati: kuidas 
tema oskab ja saab, mina aga mitte? 
Nii läksingi Kalju juurde...”
   “Otepääl on teatripisik püsinud 
perekonniti ja sugupõlvede liini 
pidi. Mul tegi rahvateatris rolle isa, 
olin plikatirtsuna tema proovides 
kaasas. Kalju värbas tantsutüdru-
kuid ja mindki oma estraadieten-
dusse juba meie keskkoolipäevilt,” 
rääkis Ene Prants. “Rahvateater on 
nagu klubi – kõik ühehuvilised, 
elurõõmsad, nalja saab alati!”
   “Ega see sugupuu alati lugenud,” 
vaidles Peeter Toompere. “Mina 
tulin tööle võitööstusse ja mängi-
ma rahvateatrisse ikka ise. Kalju 
kutsel teatrisse – seda küll! Nüüd 
kutsus Ivari – tulin jälle.”
   “Ega Kaljuta poleks ma rahva-
teatrisse tulnud ega siia tänase-
ni pidama jäänud,” alustas Marje 
Sepp.  Ta armastas rõhutada, et rah-
vateatrist sai alguse meie abielugi 
Valduriga. Kui palju rolle? Ei teagi 
täpselt...” 
   “Vihti teatriga tulime Otepääle 
1989. aastal,” meenutas sõprusteat-
ri juht Maarit Peura. “See oli meie 
teatri esimene välisreis ega unune 
iial – vastuvõtt, üksteisemõistmi-
ne. Alles siin sain teada teie vaba-
duseihast, näha teie rahvuslippu 
ja laulda meie südamelaulu – ühel 
viisil ja eri keeltes. 
   Aga tänasest teatripäevast sündis 
hoopis sügavam arusaam,” lisas 
Maarit puhtas eesti keeles.
   “Ega need rahvateatris kaasa te-
gijad päris normaalsed ei ole: rais-
kavad oma aega proovidele ja väl-

jasõitudele, tehes niimoodi terve 
tööaasta oma põhitööle lisaks. Ja 
seda ilma tasuta. Normaalne ini-
mene oleks selle ajaga endale maja 
valmis ehitanud!” tavatses Ruuven 
ajakirjanike armeed sõnatuks lüüa. 
Lisas tavaliselt veel, et näitleja-
te puuduse üle ta ei kurda, kuna 
Otepääl on üle 2000 elaniku.”
   
Midagi erilist, teistmoodi

Nüüd levib legendina seegi, et 
Kalju-taolisi enam ei ole ega tule. 
6-klassilise haridusega mees haris 
end üle-eestiliselt tuntud teatrime-
heks. Luges ja valis välja sobilikud 
näidendid, lavastas, tegi lavamööb-
li, koos Udo Jääriga nuputasid la-
vakujunduse, leidis õmblejad kos-
tümeerijaiks, joonistas neile kavan-
did, tegi 3-4 korda nädalas proove, 
tõi lavale 2-3 uuslavastust aastas.
   Sõlmis sõprussidemed sõsarate-
ga Saaremaal, Tartus ja Tallinnas, 
korraldas suvelaagreid ja talve-
päevi taidlusteatritele, üllatas kü-
lalisi alati oma retsepti järgi val-
minud roa ja koduõllega.
   Nüüd on uus ja noor juht Margus 
Möll. Tunnistas, et ta huvitub laste-
teatri juhendamisest. Ega me kõik 
teagi, et ta on ka koduteatri noor-
kirjanik, kes on lavastuste ritta li-
sanud mitu jõulu- ja kodukandi-
teemalist näidendit. 
   Mullu said noornäitlejad Margit 
Tali ja Ott Kartau Laulasmaal 
Teeni-Festilt laureaaditiitli, män-
gides romantilise pealkirjaga näi-
dendis “Üksik vaikiv kitarr”.

Teatrimaagia kütkest 
tarkuse kivini
Järelmõtteid teatripäevale Otepääl
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5. detsembril toimus Pühajärve Puhkekodu 
restoranis heategevuslik õhtusöök, kuhu 
oli kutsutud suur osa Otepää kogukonna 
võtmeisikuid. 
   Ürituse eesmärgiks oli tutvustada puhke-
kodu restorani uut interjööri, pakkuda 
seltskonnale meeldejäävaid maitseelamu-
si ja ühtlasi teha jõulueelsel ajal väike heate-
gu, toetades abivajajaid. 
   Toetuse saajate osas tehti valik kohapeal 
kolme enim pakutud organisatsiooni vahel. 
Nendeks olid Otepää Invaühing, Tartu 
Koduta Loomade Varjupaik ja Otepää 
Piirkonna Erivajadustega Laste Vanemate 
Liit. 
   Kõige rohkem soovisid osalejad toeta-
da Otepää Piirkonna Erivajadustega Laste 
Vanemate Liitu. Igast 500kroonisest osalus-
tasust pool läks Otepää piirkonna eriva-
jadustega lastele. Liidu esindaja Marika 
Vasemägi sõnul läheb toetusraha liidu 
liikmele Margole abivahendite muretse-
miseks.

   Õhtu möödus klaverimuusika saatel 
meeldivas seltskonnas häid veine ja maits-
vat toitu nautides kiiresti. Usutavasti sai 
nii mõnigi julgustust edaspidigi restorani 
uksest sisseastumiseks, sest mitmed koha-
likud inimesed arvasid paiga olevat pelgalt 
hotelli klientide pärusmaa. Tegelikult on 
värskelt remonditud restoran igal õhtul 
kella 19st avatud kõigile. 
   „Pühajärve Puhkekodul on kindlasti 
ka edaspidi plaanis samasuguseid üritusi 
korraldada. Järgmine taoline ettevõtmine 
on plaanis ilmselt aprillis-mais. Õigupoolest 
võiks selline heategevusüritus kaks korda 
aastas toimivaks traditsiooniks kasvada,“ 
arutles Pühajärve Puhkekodu juhatuse 
liige Kirsti Lambot. „Tore, kui juba varakult 
pakutaks välja, keda järgmisel korral toeta-
da. Lisaks heategevusele oleks kogukonna 
rahval võimalus seltskondlikuks suhtlemi-
seks ja miks mitte ka kohalike asjade aruta-
miseks. See võiks päris hästi toimida.“
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Armastuse pärast Siberisse -4

VIRVE KROLL

Mõtetes lapsepõlveradadel

algus Otepää Teatajas nr 17

Ja siis hakkasid peas järsku kaleidoskoobina 
ringi keerlema eredamad killud lapsepõlvest 
ja koolieast. 
   Meenus, kuidas Vene sõdurid 1940. aastal 
Otepääle jõudsid. Kõigepealt kuulsin autode 
mürinat, järgmisena tundsin koledat bensiini-
haisu ja siis ilmusid metsa vahelt välja autod. 
Meie maja ees, mis on Pühajärve poolt tulles 
esimene, autod peatusid ja kõik tulid poodi, 
kus osteti ära taskukellad ja väikesed lakk-
kingad, mis olid seisma jäänud. 
   Järgmisena meenus samal aastal üks kooli-
pidu. Ma olin siis kolmandas klassis ja pidin 
peol esitama ühe luuletuse, mille kaks salmi 
kõlasid nii:

Me olime kodutud lapsed
Kord põhja, kord läände viis tee.
Me olime kurvad ja vaiksed
Sest kodutul konarlik tee.

Nüüd kodukoht jälle on meie
Tõi meile taas stalinlik koit
Meil, lastel, vaid ühine püüe
Et igavest püsiks see võit.

   Autorit ei mäleta, aga see-eest mäletan hästi, 
et koolist selle luuletusega koju jõudes küsi-
sin isa käest, et kuidas me kodutud lapsed 
olime. Esimest korda elus jäi isa mulle vastu-
se võlgu.
   Järgmisena tuli silmade ette suvi aastast 
1941, kui me isaga varjasime ennast teiselpool 
Pühajärve ühes talus küüditamise eest. Kuna 
ema pidas poodi edasi, siis sõitsime isaga igal 
õhtul paadiga üle järve ja tulime läbi metsa 

Otepääle ema külastama. 
   Mäletan väga selgesti seda päeva, kui valju-
hääldajast, mis asus liivarannal, kostis Levitani 
kõne, mis teatas, et Saksamaa on tunginud 
kallale Nõukogude Liidule. Olime isaga para-
jasti paadiga järvel kala püüdmas, kui kõne 
algas. Ta sõudis kiiresti Kolga poolsaarele, 
kus varjasid ennast paljud Otepää nimekad 
inimesed, ja rääkis neile, mida olime kuulnud. 
Mehed hakkasid suurest rõõmust puid juur-
tega välja kiskuma ja päästsid valla tõelise 
sõjakisa. 
   Meie aga läksime Otepääle, et ema kaasa tuua. 
Kui jõudsime läbi metsa Pikk, Jaani maja juur-
de, mis asub poolel teel Pühajärvelt Otepääle, 
nägime üllatusega, et majal lehvis rõõmsalt 
sinimustvalge trikoloor. Jaan oli õues ja ütles 
minu isale, et ta oli lipu kohe peale Levitani 
kõnet välja otsinud ja lehvima pannud.
   Siis meenub päev, mil sakslased Otepääle 
saabusid. Neid võeti lilledega vastu. Sõdurid 

panid püssid turuplatsil hakki, rivistusid ja 
hakkasid laulma: „Lebe wohl du kleine Monica, 
bald bin ich wieder da.“ 
   Me olime isaga ka turuplatsil ja mulle jäi 
see viis kohe meelde. Isa vestles seal ühe saksa 
ohvitseriga, kes kinkis mulle Saksa rahatähe.
   Pöörasin kaleidoskoopi edasi ja kohe 
meenusid kirevad killud aastaid 1943 ja 1944, 
kui käisin kuuendas klassis ja kui läks rinde-
le meie algkooli direktor Henn Pajo. Olime 
kõik saalis üles rivistatud, kui kuulsime teda 
kannuste kõlinal ja kergel jooksusammul 
trepist üles tulevat. Direktori kõnest mäletan 
üksikuid lauseid, sest ahastus oli nii suur. 
   Koju jõudes läksin vanaema tuppa, viskasin 
voodisse, peitsin pea teki alla ja nutsin mitu 
tundi järjest. Isa käis mind seal aeg-ajalt lohu-
tamas. Olin siis 13 aastat vana ja kartsin nii 
väga, et ta saab rindel surma.
   Ja niimoodi noorusradasid tallates jõudsi-
me Taišetti.

17. jaanuaril 2008. aastal kell 18.00 toimub Otepää 
Gümnaasiumi kooli saalis.

lastevanemate üldkoosolek 

Alates kella 17.00 on lastevanematel 
 võimalik kohtuda aineõpetajatega.

Heategevuslik õhtusöök 
Pühajärve Puhkekodus

20.-22. novembril toimus Otepää 
Gümnaasiumis projektikoolitus, kus 
osalesid meie kooli neli õpilast: Ina 
Mononen, Marili Vihmann ja Joel 
Süldre 7. klassist ning Elen Kurvits 9. 
klassist. Nendega oli ka huvijuht Eve 
Koser. 
   12tunnisel koolitusel õpiti koosta-
ma projekti ning koolituse lõpuks tuli 
esitada keskkonnaalane projekt. Pa-
rimaks projektiks osutus meie kooli 
oma, mida ka rahastatakse. Loodame 
selle ellu viia järgmisel aastal.

4. detsembril külastasid meie koo-
li õpilased ja direktor Miia Pallase 
Raudna Põhikooli. Tutvusime vanas 
mõisahoones asuva kooliga. Koos 
sealsete õpilastega toimusid töötoad, 
kus sai end proovile panna nii füüsili-
selt kui ka vaimselt. 
   Meile meeldis selles koolis ja kind-
lasti külastame Raudnat veel palju 
kordi.

7. detsembril toimus Pühajärve koo-
lis jõulukontsert vanaemadele ja 
vanaisadele. Esinesid nii meie kooli 
õpilased kui ka Pühajärve puhkpilli-
orkester Arno Antoni taktikepi all. Oli 
supervahva kontsert!   
   Täname esinejaid!

14. detsembril tegutsesid Pühajärve 
koolis töötoad. Eevi ja Erich Mölde-
ri juhendamisel valmisid 5.-9. klassi 
õpilastel jõuluseaded looduslikust 
materjalist.
   1.-4. klassi õpilased said õpetajate 
Eve Koseri ja Margit Rello juhendami-
sel valmis seebihelvestest seebid.

Pühajärve Põhikooli pere soovib ilus-
aid jõulupühi kõigile headele inimes-
tele, kes on sel aastal meie kooli ai-
danud, toetanud ja kaasa elanud kooli 
pere rõõmudele ja muredele!

Pühajärve Põhi-
kooli uudiseid

Otepää gümnaasiumi akende taga piiluvad päkapikud on 
märganud viimasel ajal hulganisti tublisid koolilapsi, aga ka 
põnevaid ettevõtmisi väljaspool õppetunde. Sel korral olgu 
mainitud vaid mõned silma paistnud.
   Mõni nädal tagasi toimus Otepää noortekeskuses Valga 
maakonna koolide Koidulauliku konkurss, millest võttis osa 
10 meie kooli õppurit (50 % kõikidest osalejatest). Pree-
miaidki jagus meile rohkesti: esikoht nooremas vanuseklas-
sis kuulus Katrina Ojaveele (5. b), gümnaasiumide arvestu-
ses pälvis esikoha ja ühtlasi laureaaditiitli Merike Ennok (11. 
b), II koha Kadi Reha (12. b) ning näitlejameisterlikkuse eri-
preemia Kerli Adov (12. b).  
   Meelehead pakkus ka abiturient Erki Pariku väga edukas 
esinemine vabariiklikul karjääriteemaliste esseede konkursil, 
seda enam, et noormehi autasustatute hulka eriti ei mahtu-
nudki. Hakkaja noormees Toivo Tammekivi (10. b) käis aga 
töövarju päeval tutvumas vabariigi tähtsaima politseimehe 
Raivo Aegi tööga.
   Päkapikkudele pakkusid suurt rõõmu meie kooli erilised 
jõuluhommikud, mis sel aastal toimusid raadioteatri kuulde-
mängudena. Seal tegutsesid lisaks nn vanadele näitlejatele 
ka pisikesed tulevikulootused algklassidest. Nii on koolimaja 
iga kolmapäeva hommikul juba kell 7.45 täis raadiokaja, sest 
unetud 12. a noormehed Willy Pastak ja Tambet Leopard 
toimetavad kooliraadio hommikuprogrammi.

   Lõpuks kõige suurem rõõm – 13. detsembril nägi ilmaval-
gust Otepää gümnaasiumi ajaleht Otu Tungal, mille peatoi-
metajaks on Triin Tigane (11. b), keeletoimetajaks Erki Parik 
(12. b) ja küljendajaks Heiki Saal (11. b). Ajalehel oli tohutu 
menu, mis näitab koolinoorte huvi ümbritseva vastu. 
   Eelpool kirjutatu on vaid pisku meie koolipere vahvatest 
tegemistest, aga annab märku sellest, et noorte teotahe pole 
kusagile kadunud ja julget pealehakkamist jätkub igasse koo-
lipäeva.

MARIKA PAAVO (meediaklassi ja kooliteatri suur päkapikk)

Jõulueelsed koolirõõ-
mud gümnaasiumis
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Hansapanga noorteprojektide konkursi ”Tähed särama” sügisesse 
vooru esitati ligi 200 projekti, millest sai toetust 12. 
   Hindamiskogu valis parimate hulka Triinu Kartau projekti “Loovu-
se laager erivajadustega noortele”, mida toetati 10 000 krooniga.
   Otepää valla erivajadustega noortele ja endistele Kuigatsi kooli or-
bude rühmale mõeldud projekt kujutab endast kahepäevast laagrit 

Hansapank toetab Otepää erivajadustega noorte laagrit 

suvel ja talvel. Kavas on savist voolimine, joonistamine looduses, 
siidi- ja klaasimaal, naeru- ja draamateraapia, matkamine ja sport-
mängud. Õpitakse tantse, vaadatakse filme ja lauldakse. 
   Talvine laager toimub 4.-6. jaanuarini, seda toetab ka Soome 
naisselts Marta. 

OT
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Tehvandi K90 suusahüppemägi on valmis 
ja alates 19. detsembrist pääsevad külas-
tajad ka tagatorni vaateplatvormile.

   See platvorm asub maapinnast 34 m ja 
merepinnast 218 m kõrgusel ning sellelt 
avaneb suurepärane vaade Otepää lähiüm-
brusele. Platvormil on ka teleskoop ja laenu-
tatakse binokleid. Vaateplatvormi ja ronimis-
seina operaatoriks on OÜ Otepää Seikluspark. 
Ronimissein avatakse külastajatele 1. mail 
2008. a. 
   Vaateplatvorm on avatud kolmapäevast 
pühapäevani kell 11.00-15.00, üks külastus 
maksab 25 krooni. Lähem info vaateplatvor-
mi kasutamise kohta on internetis:  www.
tehvandi.ee.
   Tehvandi K90 suusahüppemäel on lisaks 
tagatornile valminud keraamilise suusa-
renniga laskumisrada tornist, tehiskattega 
maandumisrada ning treenerite ja kohtu-
nike tornid. Rajatud on hüppemäe kastmis-
süsteem, valgustus ja muud kommunikatsi-
oonid ning soetatud on mäe hooldussead-
med. Hüppemäel on ka oma lumetootmise 
süsteem ning linttõstuk sportlaste toomiseks 
mäe alt tagatornini.
   Kuningas Arthuri Gala heategevusliku anne-
tuse toetusel soetati hüppemäe kasutamiseks 
vajalik tehnika: valgusfoorid, tuule- ja kiiru-
semõõtjad ning elektrooniline hindamissüs-
teem kohtunikele.

OT

Tehvandil valmis Otepää 
piirkonna kõrgeim vaateplatvorm

1950ndate algaastatel hakkas Otepääl kiires-
ti arenema igakülgne spordialane tegevus. 
Otepää keskkoolis töötasid kehalise kasvatuse 
õpetajatena heade organiseerimisvõimetega 
tuntud sportlased. 
   Ennekõike tuleks märkida kehalise kasvatu-
se õpetajat Kalju Eljandit, kelle väsimatu tege-
vus nii suusaspordi kui ka teiste spordialade 
arendamisel Otepääl oli hindamatu. 

Spordiga tegelemine muutus Otepääl 
elustiiliks. Spordiga tegelesid mitte 
ainult koolinoored, vaid kaasatud olid 

ka vanema põlvkonna esindajad. Nädalava-
hetused olid võistluste pidupäevad, milles 
osales muljetavaldav osa Otepää elanikest 
kas võistluste korraldajatena, kohtunikena, 
võistlejatena või pealtvaatajatena. 
   Samal ajal asus spordiinstruktorina Otepääl 
tööle kogemustega, mitmekülgne ja heade 
organiseerimise võimetega tulihingeline spor-
dimees Indrek Väärand, keda kõikjal abis-
tas unustamatu spordifanaatik Vaano Saarep, 
elukutselt jurist. 
   1950ndate aastate teisel poolel tuli Otepääle 
tööle andekas noor spordimees Heino Miggur, 
kelle panus Otepää kujundamisel spordikes-
kuseks väärib märkimist kohalikus spordiaja-
loos. Tema eestvõtul asutati Otepääl laste ja 
noorte spordikool.
   Meie väikelinnas hakati arendama peaagu 
kõiki spordialasid, talvel arendati kõiki suusa-
spordialasid. Suvel võisteldi ja käidi väljas-
pool võistlemas kergejõustikus, sõudmises, 
ujumises, võrkpallis, lauatennises, male-ja 
kabemängus, laskespordis, maadluses, ratsu-
tamises jne. 

   Tolleaegsed spordijuhid nägid talispor-
di arendamise perspektiivi Otepääl. Sel ajal 
arendati Võrumaal Kasaritsas edukalt suu-
sahüppeid ja murdmaasuusatamist. Kuid 
Otepääl olid looduslikud tingimused ja 
lumeolud suusaspordi arendamiseks isegi 
paremad kui Võrumaal. Vabariigi meistri-
võistlusi hakati läbi viima Otepääl.
   Neil aastatel toimus kogu maailmas taliolüm-
piaala - mäesuusatamise populaarsuse kasv  
ja kiire areng, mida märkasid ka spordijuhid 
Otepääl. Nii otsustatigi alustada mäesuusata-
mise arendamisega. Mäesuusatamise nõlvaks 
valiti Väikse Munamäe põhjapoolne külg, mis 
osutus parimaks mäesuusatamise nõlvaks 
mitte ainult Eestis vaid kogu Baltikumis. 
   1954. aastal jõuti Indrek Väärandi juhtimisel 
lõpule mäesuusatamise nõlva rajamisega ja 
lisaks veel (peaaegu) loodusliku K60 suusa-
hüppemäe ehitamisega Väiksele Munamäe 
põhjapoolsele nõlvale.
   Need spordirajatised ehitasid Otepää elani-
kud oma vaeva ja kuluga ühiskondlikel alus-
tel.

Mäesuusatamise arengule aitas kaasa 
üleliiduline KS “Dünamo” Eesti Va-
bariiklik Nõukogu oma suusabaaside 

rajamisega Otepääle ja mäesuusavarustuse 
toomisega noortele, kellest sirgusid lühikese 
ajaga Eesti tugevamad mäesuusatajad. Selle 
populaarse spordiala arendamisel ja rahasta-
misel olid vaidlematult suured teened sõja-
järgsel paljukordsel Eesti Vabariigi meistril 
mäesuusatamises, kehakultuuri-spordiseltsi 
“Dünamo” Eesti Vabariikliku Nõukogu pea-
treeneril otepäälasel Karl Vestersteinil. Ta elab 

praegugi Otepääl. Võib kindlalt väita, et mä-
esuusatamise kiire arenguga loodi eeldused 
Otepääst talispordi keskuseks kujunemisele 
mitte ainult Eestis vaid kogu Nõukogude 
Liidus. Isegi maanoorte üleliidulised meistri-
võistlused mäesuusatamises toimusid Väiksel 
Munamäel. 
   1955ndaks aastaks oli Otepää talispor-
divaldkonnas tunnustatud spordikeskus. 
Spordirajatistest olid Väiksel Munamäel 
korralik mäesõidunõlv ning hüppemägi ja 
Tehvandi ümbruses rahvusvahelise tasemega 
suusarajad murdmaasuusatamiseks. 
   Mäesuusatamises oli Indrek Väärandi 
eestvõtul ja Karl Vestersteini treeneritööga 
üles kasvamas põlvkond andekaid mäesõit-
jaid, kes 15-20 aasta jooksul tõid kuulsust 
Otepääle tervel tolleaegsel Nõukogude Liidu 
territooriumil ja seda peamiselt spordiühing 
Dünamo lipu all. 

Ka murdmaasuusatamises, suusahüpe-
tes ja kahevõistluses sirgusid Otepäält 
teenilise treeneri ja endise suusakahe-

võistleja Heido Meema kasvandikena nime-
kad spordikuulsused Tõnu Haljand, Fjodor 
Koltšin, Tiit Talvar, Asso Jüris, Silver Eljand 
ja teised, kes kuulusid NL koondvõistkon-
dadesse. Suusakahevõistleja Tõnu Haljandi 
saavutused jäävad veel aastateks eeskujuks 
noortele suusakahevõistlejatele. Ka Tartu 
kuulsate murdmaasuusatamise treenerite 
Abelite kasvandike põhiettevalmistus toimus 
Otepääl.

REIN VIKARD, otepäälane, 
suusaspordi veteran

järgneb

Otepää mäesuusatamise ajaloost ja 
tänapäeva olukorrast 

Kahevõistluse ja 
suusahüpete võistlu-
sed Otepääl

Detsember 2007

N, 27. detsember Eesti 2007. a. meistrivõistlu-
sed suusahüpetes (juuniorid, M18, M16 ja mees-
kondlik) Tehvandi

R, 28. detsember Eesti 2007. a. meistrivõistlu-
sed kahevõistluses (juuniorid, M18, M16)   
  Tehvandi

Jaanuar 2008
L, 5. jaanuar ETV noortesari I etapp suu-
sahüpetes – Parmeti karikavõistlused (M8 – me-
hed, veteranid) Apteekrimägi ja Tehvandi

P, 6. jaanuar ETV noortesari I etapp ka-
hevõistluses – Parmeti karikavõistlused (M8 
– mehed, veteranid) Apteekrimägi ja Tehvandi

L, 19. jaanuar Eesti meistrivõistlused suu-
sahüpetes (juuniorid, M18, M16)  
Tehvandi
P, 20. jaanuar Eesti meistrivõistlused ka-
hevõistluses (juuniorid, M18, M16) Tehvandi

Eesti väikelinnade 2008. aasta talimängud toi-
muvad 1. märtsil Otepää vallas Sihval, Pühajärve 
Põhikoolis.
   Talimängudel osalevad Eesti väikelinnade (ela-
nike arv kuni 10 000) võistkonnad.
   Kavas on murdmaasuusatamine, reesõit, male, 
kabe, lauatennis,
bridž, petank, kalapüük, mälumäng ja juhtide 
võistlus.
   Võistluste juhend on Valgamaa Spordiliidu ko-
dulehel www.valgamaasl.ee ja Eestimaa Spordi-
liidu Jõud kodulehel www.joud.ee.

Märtsis võistlevad 
Sihval väikelinnad

Kohtunike koolitus 
Otepääl on valminud uus K90 suusahüppemägi. 
Eesti kahevõistlus ja suusahüpped on tõusuteel 
maailmatippu.
   Ootame aktiivseid inimesi, kes sooviksid tegut-
seda Otepääl toimuvatel võistlustel suusahüpete 
ja kahevõistluse võistlustel kohtunikuna. 
   Huvi korral helistada 5132 849, Roomet.

Mälumängu Eesti 
Maakilb
edetabel pärast II vooru

1.Tallinn-Nõmme   122 punkti
2.Tartu-Karlova   119
3.Haapsalu    117
4.Vinni    117
5.Pühalepa I    117
6.Kolga    117
..........
14.Otepää    104
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Endel Tera  70
Õie Sikka  68
Riina Tera  68
Aime Trik  68
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Maimu Koppel  67
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Vilma Pahva  66
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SÜNNIPÄEVAD  

jaanuaris

Puka vallavalitsus õnnitleb 
jaanuarikuu sünnipäevalapsi!

Puka vallavalitsuses  
 Kinnitati Puka valla omandis olevate mitteeluruumide 
rendileandmise kord.
 Anti nõusolek Helve Kompusele Meegaste külas asu-
vale Tinni kinnistule suvemaja ehitamiseks.
 Otsustati maksta matusetoetust kahele isikule kokku 
1000.- krooni ulatuses.
 Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Heido 
Pikker Palamuste külas Raja maaüksus 24,9215 ha.

AMETLIK INFO

Austatud Puka taidlejad ja 
rahvamaja külastajad!

Soovin Teile rahulikku jõuluaega ja 
kordaminekuid uuel aastal!

Puka Rahvamaja juhataja

Valgamaa Noortekogu poolt algatatud 
Vanema venna või õe kampaania kes-
tab meie koolis täie hooga. 1.-4. klassi 

õpilased valisid vanemate klasside seast ühe 
klassi, kellega koos tunda ennast turvaliselt, 
jagada oma rõõme ja muresid ning õpetada 
suurematele ka mängimist. 1. klassi õpilaste 
valik langes 5. klassile, 2. klass valis 6. klassi, 3. 
klass veedab aega koos abiturientidega ning 4. 
klassi võib näha koos kümnendikega.
   Mida saab sellest aga vanem õde või vend? 
Kindlasti saab ta meenutada enda noorema aja 
tegemisi, oskuse märgata väiksemaid ja kuulata 
ära nende muresid.
   10. klass rõõmustas, et nad osutusid valituks 
ja nad tegutsevad koos oma väikeste sõprade-
ga mitte ainult kampaanianädalal, vaid plaanid 
on valmis juba kevadeni. 
   Suuremad ei osanud ise nõnda palju ideid 
välja käiagi kui väiksemad. Kõiki üritusi kajas-
tame ühistööna valminud raamatus ja talleta-
me kooli kroonika tarbeks.
   Sõnadesse on raske panna saadud elamusi ja 
kogemust – seda peab igaüks ise kogema!

Kolmapäeval, 12. detsembril käis meil, 
Puka Keskkooli 4. klassil külas 10. klass. 
Ehtisime looduslike vahenditega klassi 

kuuske. Kõigil oli midagi kaasas, nagu näiteks 
käbid, kunstlumi, lõng ning palju muud. 
   Kõik väikesed valisid endale ühe kümnendi-
ku ja hakkasid siis koos ehteid tegema. Kuna 
paljudel olid kaasas käbid, saigi kuusele kõige 
rohkem käbisid – mis kuusepuu see ikka ilma 
käbideta on?! 
   Tehti veel palju ehteid ka lõngast. Kuusele 
lasti ka kunstlund, nii oli terve klass lumine. 
Paljud olid ka ise sellega kaetud! 
   Kell muudkui tiksus ja tund saigi läbi. Meie 
ülesandeks jäi klass lumest puhtaks teha. Pärast 
seda läksid kõik tundi ja olid väga rõõmsad!

PILLE MARKOV, 4. kl.

Kui matemaatika tund oli peaaegu läbi, 
valisime endale 1. klassist “õe” või „venna”. 
Viisime neile kommi või siis pulgakommi. 

Otsustasime, et mängime kõik koos ringmänge. 
Õpetaja ütles veel, et 1. klassi lastele meeldib 
väga ringmänge mängida. Mängisime terve 
vahetunni ning kõik olid pärast õnnelikud. 
   Mõni laps sai isegi kaks “õde” või “venda”. Nad 
tuletasid meile meelde neid mänge, mida meie 
nende vanuselt igal vahetunnil mängisime. Oli 
tore ja õpetlik nädal.

KATI TAUR, 5. kl.

Vanema venna või õe 
kampaaniast Puka koolis

Aastalõpp Kuigatsis on taas tegude-
rohke. MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 
projekti „Väärt elukeskkond“ toel said 
remonditud Külamaja kõige tähtsamad 
ruumid – WCd ja veel mõned abiruu-
mid. Täname Tauno Tipkat ja firmat 
Raidmar Ehitus OÜ. 
   Tutvusime kogukonna teenuste aren-
damise või-malustega ja proovisime 
kätt äriplaani koostamisega. 
   Detsembri alguses proovisime 
Heily käe all teha pärlitest ehteid. 
Külamajaesine on jõuluajaks kaunis-
tatud vitspunutiste ja küünaldega. 
   Tulemas on veel üks suur ettevõtmi-
ne, iga-aastane aastalõpupidu, seekord 
Kuigatsi Külamajas 28. detsembril kell 
20.00 „Tagasi juurte juurde“, riietuseks 
pidurõivais külaelanikud eile, täna, 
homme … 
   Kavas näitemäng „Tagasi juurte juur-
de“, näärisokk, ansambel Kadri Laube 
juhatusel ja üllatused. Piletid eelmüü-
gis.
   Soovime kaunist jõuluaega ja hingera-
hu kõigile sõpradele ja toetajatele!

KATRIN KÕIV ja ÕNNE PAIMRE

Detsember oli Kuigatsis töine

Jõulud
Jõulud muudkui tulevad,
lähemale jõuavad.
Kingitusi ootame,
Rõõmsat õhtut loodame.

Järsku keegi ukse taga,
arvan, see on jõuluvana!
Luuletused üle kordan,
veidike ka kardan.

Puka kooli vilistlaskogu kavatseb tuleval suvel 
avada mälestuskivi legendaarsele õpetajale 
Elise Saarele. 2008. aastal möödub 240 aastat 
Puka kooli esmamainimisest ja traditsiooniliste 
sünnipäevaürituste kõrval soovivad vilistlased 
meeles pidada väärt õpetajaid.
   Mälestuskivi otsustati püstitada Elise Saa-
rele, kes töötas Puka koolis 38 aastat ning jäi 
paljudele põlvkondadele meelde kui mitmekül-
gne, nõudlik ja oma ainet hästi selgeks tegev 
õpetaja. Teisalt oli ta ääretult tagasihoidlik 
inimene ega oodanud kiitust, vaid tegi lihtsalt 
südamega oma tööd. Õpetaja Saarest teavad 
legende isegi nooremad vilistlased, kellele ta 
tunde ei jõudnud anda.
   Puka kooli 240. sünnipäeva tähistatakse 23. 
augustil piduliku aktuse ning vilistlaste, pe-
dagoogide ja koolitöötajate koosviibimisega. 
Samal päeval on plaanis avada ka mälestuskivi 
Puka kalmistul.
   Neli aastat tagasi paigaldati endistele väärt 
pedagoogidele vanasse majja nimelised mä-
lestustahvlid. Selle eest suur tänu kõigile vilist-
lastele, kes käisid kooli 235. sünnipäeval ega 
pidanud paljuks osalustasu. Vilistlaste-spon-
sorite toel valmis 2003. aastal Puka kooli lipp 
ning ilmus esimene mälestusteraamat “Kas 
mäletad? Puka kooli lood”.
   Puka kooli vilistlaskogu on valitud selle koo-
li lõpetanute hulgast. Vilistlaste esindajatest 
moodustati tänavu mittetulunduslik ühendus 
Puka Kooli Vilistlaskogu, mille eesmärgiks on 
kooli arengule kaasaaitamine, traditsioonide 
hoidmine ja jätkamine ning kooli ajaloomater-
jalide kogumine ja uurimine.
   Vilistlaskogul on oma pangaarved Hansa-
pangas (arveldusarve number 221038663625) 
ja SEB Eesti Ühispangas (arveldusarve num-
ber 10220078887012), kuhu on oodatud vi-
listlaste ja sponsorite annetused. Vilistlaskogu 
e-aadressile vilistlane@puka.edu.ee on teretulnud 
ettepanekud kooli aastapäeva tähistamiseks ja kõik 
muud mõtted, mis aitavad vilistlasi koondada.

VILISTLASKOGU

Puka kooli vilistlas-
kogu kavandab 
mälestuskivi

Puka vallavolikogus 

detsembris
 Kinnitati Puka valla 2007. aasta eelarve muu-
datused. Kultuuriministeeriumilt laekus Puka 
rahvamaja remondiks 1 200 000 krooni, Eesti 
Koolispordi Liidult Puka Keskkoolile 10 000 
krooni. Ülejäänud muudatused eelarves kavan-
dati allasutuste siseselt. 
 Kehtestati Puka valla jäätmehoolduseekiri.
 Tehti muudatusi vallavolikogu reglemendis.
 Tuvastati, et Puka vallas Pedaste külas asuv 
endine loomakasvatushoone ja selle juures asuv 
puurkaev on peremehetud. Vallavalitsus võtab 
need arvele ning kannab end ehitiste omanikuna 
ehitisregistrisse.
 Kinnitati muudatused Puka Lasteaia põhimää-
ruses.
 Otsustati, et maamaksumäär jääb samaks, 
samuti jäeti muutmata tingimused maamaksu-
vabastuseks.
 Kinnitati Puka valla transpordivahendite ja 
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise 
kord.
 Kinnitati Puka valla arengukavasse sisse viidud 
täpsustused teostatud tegevuste ning teostamata 
tegevuste osas. Jäeti muutmata arengukavas too-
dud põhimõtted.
 Määrati Puka Keskkooli hoolekogusse voliko-
gu esindajaks Kunnar Vahi.
 Alatiste komisjonide esimehed esinesid lühi-
kese aruandega 2007. aastal tehtud tööst.

AMETLIK INFO

Jõulukuuske ehtimas

Järsku siis ta minu ees,
 see me kallis jõulumees.
Jõuluvana ära käis,
terve tuba kinke täis!

Puka Keskkool 4. kl PILLE MARKOV

pühapäeval, 23. detsembril kell 14.
  4. advent,  

esmaspäeval, 24. detsembril kell 16.
  Jõuluõhtu 
  Laulame koos jõululaule.

Jumalateenitused 
Puka kirikus

Aastalõpu pidu Kuigatsi külamajas teemal 
“Tagasi juurte juurde” 

toimub 28. detsembril algusega kell 20.00.

Õhtut juhib Contra.
Pidulik riietus – külainimesed eile, täna, homme. Rah-
vamuusikat ja tegevust Kadri Laube juhatusel, üles 
astuvad kohalikud seltsitegelased.
Piletid saadaval ka eelmüügist, info tel 7692 376, 5142 
477 ja 5661 1398.

Anna-Liisa 
Kärsoni trollid
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SÜNNIPÄEVAD  

jaanuaris

Palupera vallavalitsus õnnitleb 
jaanuarikuu sünnipäevalapsi!

jutanule veel Kersti Voolaid, Lisette-Huaniita 
Sipelgas ja Kaisa Lokk.
   Muutumismängus muudeti meid muinas-
jututegelasteks , loomadeks ja idamaisteks 
neidudeks-noormeesteks. Meid pandi erine-
vatesse riietesse, tehti vastav meik ja seejä-
rel pildistati. Meie kooli lapsed kehastasid 
paljusid erinevaid tegelasi- näiteks Lisette 
oli Uinuv Kaunitar, Kaisa Miki-Hiir ja mina 
leopard ning kõik me osalesime idamaises 
muutumismängus.
  Kogu seltskond, nii tegijad kui ka osalejad, 
olid väga sõbralikud ja lahked. Meile kõigile 
meeldis see päev väga.

MARIA VOOLAID, Palupera Pk õpilasesinduse pres-
siesindaja

Egiptusest pärit kõhutants on maailma üks 
vanemaid tantsuliike. Treenerid kinnitavad, 

et see tants sobib nii saledatele kui ka tüsedama-
tele. Kui vanemad inimesed ei viitsi või ei jaksa 
enam ehk nii palju hüpata kui nooruses, aga pä-
ris liigutamata ka ei tahaks olla, siis kõhutants on 
just õige asi. 
   Trennijärgne hea enesetunne on tagatud ilma 
hüplematagi. Aeroobika hüplemine ja väänlemi-
ne võib-olla tõesti kõigile hästi ei meeldi või on 
liiga väsitav, aga pehmete liigutustega kõhutants 
pole kindlasti väsitav, tunni lõpuks tuntakse en-
nast hoopis reipana. Samas töötleb kõhutants 
läbi kõik kehaosad – koormatud saab kogu keha: 
õlalihased ja -liigesed, rinna- ja kõhulihased, puu-
sad jne. 
   Kõhutantsu trenn teeb naise plastilisemaks, 
liikuvamaks ja naiselikumaks. Paljudel vanematel 
daamidel on probleeme sellega, et soolad lades-
tuvad, keha jääb kangeks, tekivad igasugused 
vaevused. Mida rohkem luustik liigub ja mida 
plastilisem see on, seda kaugemale lükkuvad 

luustikus tekkivad muutused. Kõhutantsu tun-
di võivad tulla ka need, kes pole eluski sporti 
teinud ega muid tantse tantsinud. 
   Mõni arvab, et oh mis nüüd mina, olen juba 
vana ja paks, minust küll ei saa kõhutantsijat, 
aga ega ju ei pea laval esinema. Tundi tullakse 
lihtsalt kui trenni, ennast füüsiliselt vormis hoid-
ma või eesmärgiga enda lõbuks tantsida. 
   Kõhklejatele, kes küll oletavad, et see tants 
võiks neile meeldida, aga nad kaaluvad jätkuvalt, 
kas neist ikka on tantsijat, soovitaks tulla ja liht-
salt proovida. Muutused toimuvad ka kõhutant-
sija sisemaailmas. Tantsides õpid sa oma keha 
niivõrd hästi tunnetama, et kui sa lõpuks peeg-
lisse vaatad, siis näed, et oled ilus sellisena, 
nagu sind loodud on. Ja paratamatult hakkad 
ennast kaunimana tundma. Ja pangem tähele 
– seda hakkavad nägema ka kõrvaltvaatajad.
   Tantsutunnid toimuvad alates jaanuarist 
Hellenurme kultuurimajas igal kolmapäeval 
kell 19.30, juhendajateks Tiina ja Kairi (tel. 5590 
1675). 
   

Kui soovid osaleda, anna endast aegsasti 
teada (Elsa, tel. 7669 030 või 5662 2044).

Kõhutants

Palupera Vallavolikogu 
17. detsember  2007 : 

 Kehtestati 2008. a. maamaksu määraks 2,0% maa 
maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajan-
dussaaduste tootmiseks kasutusel olevale maale ja loo-
duslikule rohumaale, kus maamaksumääraks kehtestati 
1,0% maa maksustamishinnast. Kehtestati 2008. aastal 
sügava ja raske puudega valla elanike registrisse kantud 
pensionäridele maamaksu soodustus 1,0 ha ulatuses ko-
daniku avalduse alusel ja represseeritu ja represseerituga 
võrdsustatud isikud tema kasutuses oleva elamumaa osas 
kodaniku avalduse alusel.
 Palupera valla 2008. aasta eelarve läbis I lugemise.
 Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja 
maksmise korra uue redaktsiooni II lugemine. 
 Täiendati Palupera valla teeregistrit järgnevate teelõi-
kude osas: Hellenurme külas Hellenurme paisjärve juur-
depääsutee (300 m); Nõuni külas Tiireke-Tammeoru 
(205 m), Nõuni töökoja õue tee (169 m), Kaalukoja ring 
(90 m) ja Kaalukoda-puurkaev (90 m). Määrati teere-
gistris oleva Vao-Tamme tee pikkuseks 325 m.
 Otsustati põhjendatud taotlustel muuta 2007. aasta 
eelarvet. Otsustati maksta vallavanem Terje Korssile 
jõulutoetust ½ kuupalga ulatuses.
 Võeti teadmiseks Lutike ja Makita küla ühine aren-
gukava 2008-2013. 

AMETLIK INFO

Palupera Vallavalitsuses 
11.12.2007 

 Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Astuvere külas 
Ain Piho Rehe kinnistu liitumisühenduse väljaehitami-
seks.
 Väljastati Hellenurme külas Ääremaa katastriüksusel 
asuva noortekeskus/garaazi rekonstrueerimisprojekti 
koostamiseks projekteerimistingimused.
 Väljastati Hellenurme külas Hellenurme paisjärve 
saneerimistööde käigus valminud Hellenurme paisjärve 
juurdepääsuteele kasutusluba.
 Peeti võimalikuks jagada Makita külas asuv Petseri 
kinnistu kaheks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: Aasla 
katastriüksus suurusega 37,41 ha, sihtotstarve maatu-
lundusmaa ja Nuki katastriüksus suurusega 4,12 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa.
 Väljastati AS Eesti Raudteele kuuluva Tartu-Valga 
teelõigu 466,791 km asuva raudteesilla rekonstrueeri-
miseks ehitusluba.
 Anti viis ühekordset toetust ravimite ostuks kogusum-
mas 1940 krooni, üks ühekordne matusetoetus 1500 
krooni, kaks ühekordset toetust invaabivahendite ostuks 
kogusummas 737 krooni, üks ühekordne toetus seoses 
lapse 1 aastaseks saamisega 1000 krooni ja neli ühekord-
set toetust a ´ 200 krooni.   
 Kinnitati 2008. eelarveaasta Palupera põhikooli õpi-
laskoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks ühe 
õpilase kohta 24180 krooni.Novembri viimaseks päevaks oli Valga 

Kultuuri- ja Huvialakeskus välja kuulu-
tanud konkursi Koolimood 2007 teemal 
„MUINASJUTT. KOOL. TÄNAPÄEV”. 
   Pidasime oma koolis ka plaani võistlusel 
osaleda. Kuna üritasime alles esimest korda, 
ei osanud me oma aega veel arvestada ega 
jõudnud oma riideid päris valmis õmmelda. 
Nii me konkursile ei jõudnudki. 
   Päev varem toimus seoses sama konkur-
siga Valga kultuurikeskuses muutumismäng 
„Moodne muinasjutt”. Sinna otsustasime 
minna, et veidi ka järgmise õppeaasta konkur-
siks mõtteid ja ideid koguda. Mängu viis läbi 
Tartu Loominguline ühendus.
   Meie koolist osales neli õpilast, lisaks allakir-

Muutumismäng

 A on alguse täht. 
 M on mõtlemise täht. 
 N on naeru täht. 
 R on rõõmu täht. 
 S on sõpruse täht. 
   Nii ütlesid aabitsapeol õpilased lauseid iga 
tähe kohta. Rõõmuga lauldi koos õpetaja 
Edaga „Tähestikulaulu“. Peol mängiti neli 
vahepala aabitsast. Need olid lood Annast ja 
teda nõelanud mesilasest; talveunes karu-
Otist ja tantsivatest lastest, tugevast ja tar-
gast lõvi Leost, kes vajas lõvipere hoolt ning 
armastust; mutt Tuti ja utt Uudu tutvusest.  
Laste emotsionaalne esinemine tõi pealtvaa-
tajate näole naeratuse. 
   Edasi jätkus kava laulude , tantsu, luule-
tustega. Loetust selgus – kui on kodu, ema 
ja isa, kuivab ruttu pisar. Kõige tähtsam on 
lapsele kodu ja pere toetus. 
   Aabitsapeo teises osas lauldi ja loeti luu-
letusi lumest, jõuludest, päkapikkudest: 
„Ta tuli salaja, igasse tuppa, põue ja hinge. 
Keegi ei märganud, keegi ei näinud. Kõik 
vaid tundsid ...“ Küünlatulede valgel lugesid 
esimese klassi õpilased vaikselt sadavast lu-
mest, tuuletrummi löövast tuulest, jõuluõhtu 
vaiksest rahust ja headest soovidest emale, 
isale ning neilegi, keda me veel ei tunne. 
   Üks tund möödus lennates. See tund pak-
kus põnevat kaasaelamist, üllatusi, headust 
ja avastamisrõõmu. Andre, Janno, Kaupo, 
Triin, Kerttu, Gretten, Ave ja Angeelika said 
suurepäraselt hakkama õpitud etteastetega. 
Kiitus, tublid olete! 
   Koolidirektor Svetlana Varikul jagus häid 
sõnu väikestele sõpradele ja tänuks esine-
mise eest oli suur ananass. Õppealajuhataja 
Reet innustas lapsi raamatuid lugema. Iga 
esineja sai väiketähtedes värvimisraamatu. 
   Aabitsapidu lõppes ühise maiustamise-
ga. Aitäh Teile, Olja, Tea, Helju, Liidi, Maire, 
Kaja, üllatuste eest! 

RELIKA KALBUS

Aabitsapidu 
Palupera koolis 

Ilmus muusika ja järvedega seotud piltidest koos-
nev fotoraamat Leigo, mille piltide autoriks on 
Leigo talu peremees Tõnu Tamm.
   Nagu kirjutas 12. detsembri SLÕhtuleht, ütles 
Tõnu Tamm raamatuesitlusel, et tegu on tema 
enese elutöö kokkuvõttega.
   Lisaks piltidele on raamatus paljude kultuuri-
tegelaste meenutusi Leigost. Sissejuhatuse kirju-
tas Karl-Martin Sinijärv ja lõppsõna Hando 
Runnel.

Järvemuusika 10 aastat 
fotoalbumis

21.detsember kell 12  Nõuni kultuurimajas 
Nõuni Noorteklubi jõulunäidend Jõuluvana 
kingikott. Pärast etendust minnakse metsloo-
madele külakosti viima.

29. detsember kell 20 AASTALÕPUPIDU. 
Tantsuks mängib Uno Kaupmees. Pilet 75 
krooni.

6. jaanuar kell 18  KOLMEKUNINGAPÄEVA 
tähistamine. Võta kaasa jõulukuusk!

KULTUURIKALENDER
Nõuni 

INGLI PORTREE 

TERE! MINA OLEN INGEL. 
   OLEN ILUS, RÕÕMUS, TARK JA HEA. MUL 
EI OLE TIIBU. TIIVAD SAAN SIIS, KUI OLEN 
TEINUD MIDAGI HEAD. JÕULUDE AJAL LÄ-
HEN INIMESTE JUURDE HEAD TEGEMA. NII 
SAAN TIIVAD. 

KERTTU LEMBERG, 6. A. 
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Aastaring saab kohe ümber. Oma tege-
misi sätib iga inimene nii, et jõuluaeg 
oleks täielik puhkus jõulurahus.
   Enne jõule leiavad tee metsa paljud 
inimesed. Mõni läheb metsa jõulukuuse 
järele, saeb kuuse rinnakõrguselt maha, 
jättes loodusesse haava kõigile vaata-
miseks oma ”kultuurist”. Mõni võtab 
kuuse nii, et homme ei märka kuuse 
kadumist keegi. On neid, kes jalutavad 
oma perega niisama ja leiavad nõnda 
oma hingerahu, on neid, kes viivad 
metsa metsloomadele lisasööta. 
   Iga metsloom ja lind elab oma tavalist 
elu ikka edasi. Ka jõuluajal liigub Soon-
taga metsades ilvesepere, keda saadab 
raadiosaatjaga kaelarihm. Metssigadel 
on täie hooga käimas pulmatrall.  
   Soovime, et iga inimene vaataks enda 
sisse ja mõtleks oma tegemiste ja käitu-
miste üle järele. Soovime, et igaüks lei-
aks jõuluajal rahu iseendas ning pakuks 
seda ka kõikidele meid ümbritsevatele 
kaaskodanikele.

Jõulurahu soovib jahimees AARE JAAMA

Jõulurahu ka 
metsa !

Kadripäeva tähistati Nõuni kandis kadri-
simmaniga. Rahvast tantsutas Margus 
Põldsepp ja Kadri G.Laube lõõtspillidel 

ning Marju Varblane viiulil. Koos õpiti uusi ja 
põnevaid tantse nagu näiteks ingliska, aleksandri 
valss, šterni polka ja kolme paari.
   Jõuluaeg algas mõnusa lume ja suure ootusä-
revusega. Advendipühapäevadel ootas jõulueh-
tes Nõuni kultuurimaja nii väikseid kui suuri 
päkapikke, et koos tähistada advendiaega. 
Mõni päkapikk tuli kepseldes, mõni autoga, 
aga mõni lausa tiliseva aisakella helinal hobu-
se ja saaniga.Siinkohal suur aitäh Otepää vana-
muusika ansamblile väga toreda  kontserdi eest! 
Eakate jõulupidu oli igati lõbus ja mõnus. Heino 
Tartese ja tema sõprade seltsis tantsides ja laul-
des möödus aeg imekiiresti. Ees on ootamas 

aastalõpu-pidu. Muusikalist külakosti toob Uno 
Kaupmees. 
   Aasta lõppedes on hea meenutada, mis on 
korda läinud ja mis on siiralt heameelt valmis-
tanud. Meil on fantastilised noored, tegusad täis-
kavanud ja ülitoredad eakad. Meil on toetajad 
– vallavalitsus, kohalikud firmad, seltsid. Meil on 
kordaläinud projektid – Kultuurkapitali poolt 
rahastatud eakate päeva tähistamine ja jõulu-
aja toimetamised lastele. Algamas on Kohaliku 
Omaalgatuse rahastatud projekt, mille käigus 
on kultuurimajale OÜ Nõuni Puit poolt valmis-
tatud uued lauad. Ees ootavad käsitöökursused, 
fotograafiakursus.
   Kaunist algavat jõuluaega ja edukat uut aastat 
teile kõigile!

MARIKA VIKS, KALEV LÕHMUS

Rõõmsa tujuga kadri-
päevast jõuludeni

Alates uue kooliaasta algusest on Nõunis 
toimunud palju huvitavat lastele ja noortele. 
Paar korda nädalas käiakse koos Nõuni kul-
tuurimajas ja arutatakse koolipäeva sündmu-
si, mängitakse, joonistatakse ja tehakse muud 
huvitavat. Noori lõbustab koroona, pinks ja 
loomulikult krõpsuklotsid. Laste joonistused 
tulevad lõbusad ja ehivad kultuurimaja seinu. 
Kõike tehakse üheskoos. Osaletakse UNISEFi 
projektis „Väike heategu“ ja müüakse jõulu-
kaarte.
   Ühel kolmapäeval käisid kõik vabatahtlikud 
Nõuni Puidus abis linnumaja valmistamisel. 
Linnumaja sai suur ja ilus ning kaunistab 
nüüd kultuurimajaesist. 
   Advendipühapäevadelgi käidi koos. Joonis-
tati sõpradele ilusaid kaarte ja vaadati külalis-
teatri etendust „Jääpirukas“, nauditi glögi ja 
piparkooke. 
Pühapäeval toimus kultuurimajas laste jõulu-
pidu, kus esinesid ka Nõuni noored laulude 
ja näidendiga. Etendus võeti hästi vastu ja 
rahvast oli palju. Kuna saal oli häid lapsi täis, 
käis ka jõuluvana. Jõulupeole järgnes disko, 
et enne koolinädalat veel lõbusalt rokkida.
   Siiamaani on olnud noortel palju huvitavaid 
ideid, alates võrkpalli võistluste korraldami-
sest kuni loomaaia loomiseni Nõuni külasse. 
   Paljud ideed ootavad ka peatset täitumist. 
Oleme valmis ootama uusi ja häid uudiseid!

Nõuni Noorteklubi liige KERTU KULASALU

Noored Nõunis

INGEL

ELAS KORD ÜKS INGEL. TA SILMAD SÄRA-
SID. TA RIIDED OLID KULDSED, JUUKSED 
TUMEDAD.  INGEL LENDAS ÜHE LAPSE 
JUUREST TEISE JUURDE JA SOOVIS NEILE 
KÕIGILE HEAD. 
   TA ELAS INGLITE LOSSIS. TA LENDAS 

KUU ÜMBER. 
KUI TA KOJU 
TULI, HAKKAS 
TA TEISTE ING-
LITEGA MÄNGI-
MA. TA OLI HEA 
INGEL, SEST 
VALVAS LASTE 
UND. 

ANDRE LÕHMUS, 
7. A. 

KINGITUS VÄIKSEMALE 

ON ÕHTU. VÄIKE INGEL UNISTAB, TA TA-
HAB OLLA SUUR. SIIS SAAB TA JÕULUDE 
AJAL LASTELE MAIUSTUSI VIIA. VÄIKESELE 
INGLILE MEELDIVAD RÕÕMSAD LAPSED. 
PRAEGU ISTUB TA OMA PILVE PEAL. TA 
VAATAB TÄHTI JA KUUD NING IMESTAB 
KUI ILUSAD NEED ON. 
   ÄKKI ILMUB TEMA JUURDE INGEL TRIIN. 
TRIIN ON VÄIKESE INGLI SÕBER. SUUR IN-
GEL TOOB VÄIKESELE SÜDAMEKUJULISE 
KÜPSISTE KARBI. 
   VÄIKE INGEL RÕÕMUSTAB. 

TRIIN TIIMANN, 7. A. 

INGEL 
AKNA TAGA 

ON JÕULUÕHTU. TÄHT VALGUSTAB 
INGLILE TEED. INGLIL ON KÄES KINGI-
TUS. TA JÕUAB ÜHE AKNA JUURDE 
JA VAATAB AKNAST SISSE. TOAS ON 
KUUSK. KUUSEL ON PUNASED EH-
TED. AGA KUUSE ALL POLE KINGITU-
SI. INGEL OTSUSTAB PANNA KUUSE 
ALLA KINGITUSE. 
    ON JÕULUD – RÕÕMSAD PÜHAD. 

GRETTEN GELIS VESSO, 7. A. 

LAULVAD INGLID  

SUUR TÄHT VILGUB. KOLM INGLIT 
LAULAVAD. NAD TEEVAD PROO-
VI. JÕULUÕHTUL LÄHEVAD INGLID 
PEOLE, MIS TOIMUB PEAINGLI PILVE 
PEAL. VÄIKESED INGLID OOTAVAD 
VÄGA PIDU, SEST NEILE MEELDIB 
ESINEDA. PÄRAST ANNAB PEAINGEL 
IGALE ESINEJALE KINGITUSEKS TÄ-
HEKESE. TÄHEKESEGA SAAB MÄN-
GIDA JA MÄNGIDES OODATA UUT 
JÕULUAEGA. 

ANGEELIKA HELIMETS, 7. A. 

Oli projektiaasta

Lõppes projekt „Hellenurme paisjärve ter-
vendamine“. Euroopa Regionaalarengu Fondi 
Riikliku arengukava meetme 4.2 “Keskkonna-
infrastruktuuri arendamine” toetust kasutati 
5,5 ha suuruse paisjärve puhastamiseks, 7 ha 
ulatuses kaldavööndi korrastamiseks, paisjärve 
ökoseisundi parandamiseks, järve kasutusvõi-
maluste avardamiseks, suurvee ohutu läbilask-
mise tagamiseks, aga samuti paisjärve suubu-
va jõesängi ja ojade ja nende kallaste korras-
tamiseks. 
   Ehitustööde järgselt suurenes paisjärve kesk-
mine sügavus 1,1 m võrra, s.o. 2,45 meetrini. 
Projekti tegevuste järgselt suurenes normaal-
paisutusaegne veemaht 70 000 m³-lt ca 135 000 
m³-le, ehk ligi 2 korda. Projekti lõplikuks mak-
sumuseks kujunes 3,1 miljonit krooni, millest 
kohaliku omavalitsuse ja kaasfinantseerijate 
osalus oli 774 000 krooni.
 Jätkus projekt „Palupera valla eakate ak-
tiivse ühiskondliku tegevuse jätkamine” 
(Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu 
Nõukogu toetus 36 000 krooni) – õppereis 
Hiiumaale, lapitehnika ja aiakaunistuste val-
mistamise kursus, koolituspäev ravimtaimede 
kogumisest ja toimest, emadepäeva ja eakate 
päeva tähistamine, jõulupäeva läbiviimine.
 Lõppes projekt „Hellenurme mõisapargi 
rekonstrueerimine“ (KIK SA toetus 140 000 

krooni, omaosalus 38 000 krooni). Hellenurme 
mõisapargi jalgteed said valgustuse.
 Osaletakse projektis „Nõuni looduskes-
kuse hoone rekonstrueerimistööde tööpro-
jekti konstruktiivse osa koostamine” RAK 
meetme 3.6 „Kohaliku initsiatiivi arendami-
ne – Leader-tüüpi meetmes“ (MTÜ Valgamaa 
Partnerluskogu toetus 79 000 krooni, omaosalus 
27 000 krooni). Täieliku tööprojekti koostamist 
rahastab Palupera vald 2008. aastal.
 Valmis Hellenurme reoveepuhasti rekonstru-
eerimistööde tööprojekt. Ehitustöödega alusta-
takse 2008. kevadel. 
 Valmis Palupera mõisahoone katuse res-
taureerimise tööprojekt. Töö tellis ja rahastas 
Palupera vald, summas 29 500 krooni.
 Restaureeriti Hellenurme mõisahoones asu-
vaid lasteaia ruume (seoses lasteaia laiendami-
sega) kohaliku omavalitsuse toetusel, kokku 158 
000 krooni ulatuses.
 Alustati Rõngu-Otepää-Kanepi maantee (T-
71) rekonstrueerimist. Palupera vald osaleb pro-
jektis omaosalusega 1,5 miljonit – tänavavalgus-
tus ja bussiootepaviljonid Palupera külas.
 Rekonstrueeriti Hellenurme tuletõrje veevõ-
tukoht Hellenurme paisjärve ääres.
 Uue kruusakatte sai osa vallateid. Rekons-tru-
eeriti mitu truupi ja paigaldati liiklusmärke.

järgneb
Vallavanem TERJE KORSS

Palupera vald ja aasta 2007
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Palupera vallas loetakse 
kõige rohkem

5. detsembri Postimehes on lugeda, et 
kõige rohkem raamatuid neelatakse Val-
gamaal Palupera vallas, kus see näitaja 
olevat üle 65. St., eelmisel aastal laenu-
tati Palupera valla raamatukogudest ühe 
elaniku kohta üle 65 raamatu. 
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Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SÜNNIPÄEVAD  

jaanuaris

Sangaste vallavalitsus õnnitleb 
jaanuarikuu sünnipäevalapsi!

Linda Mõts  91 
Arnold Rebase  85 
Olev Sarapuu  79 
Õie Tamm  78 
Helgi Kübarsepp  78 
Hilda Reisberg  78 
Aino Karask  76 
Hendrik Vaher  75 
Veera Loomik  74 
Helgi Tamm  74 
Vambola Savi  74 
Viivi Stenov  74 
Rein Kompus  72 
Liivi Rästas  72 
Leili Pleesmann  70 
Leili Roosild  69 
Elgi Lõiv  68 
Malle Areng  66 
Valentina Niklus  66 
Eve Tamm  65 
Tiit Lepa  64 
Arri Eberling  64 
Imbi Rosenberg  64 
Arvo Vaher  62 
Liia Kerson  60 

Jaanuaris saab teoks järjekordne, III Sangaste 
Mälumängu esimene voor. Kahel eelmisel aastal 
on võistlejaid piisavalt olnud, kuid alati on rõõm 
kohtuda ka uute mälumänguritega. Reeglid on 
endised: küsimused on Eesti, Valgamaa ja Sangaste 
kohta. Kokku on kolm vooru – jaanuaris, veebruaris 
ja märtsis reede õhtuti. Täpse aja teatame, kui oleme 
saanud osavõtjate nimed.

   Nii et palun kõik mälumänguhuvilised – 
ootame teid osalema ja talviseid õhtuid sisus-
tama. Võistkonnad on kaheliikmelised. Infot 
ja registreerida saab telefonidel 7690 471 (Tiiu 
Ivask) ja 7690 494 ( Sangaste raamatukogu). 
Registreerida saab 10. jaanuarini.

Korraldaja TIIU IVASK

Algavad III Sangaste Mälumängud

Ilus vaikne talveõhtu,
tasa langeb lund.
Toas piparkoogilõhnad,
hiline on tund.

Küünlad süüdatud ju kuusel,
ehted sädelemas seal…
Südamesse asund tunne 
imelisim ilma peal.

Mõtted rändama nüüd läevad…
Tervitavad sõpru kõik
sellel aasta kaunil päeval,
mil imesidki näha võib.

Haldjaid, ingleid alla laskub
ehtehelgis säravas
Nende saatel sisse astun
Uue aasta väravast.

Valve Sprenk

Käesolevaga tahame anda edasi 
oma lugupidamisavaldused ja 

õnnitlused aktiivsele 
vallakodanikule 

Hiivi Sirelile tema 
väärikal juubelil!

  
 Täname ja tunnustame 
tehtud tööd 
rahvakultuuri valdkonnas.

Õnne ja edu ning 
jätkuvat rivisolekut!

Sangaste vallavalitsuse 
nimel vallavanem 

Kaido Tamberg

Kontsert-jumalateenistus 
Sangaste kirikus

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

Käes on jõulukuu, õrn lumevaip katab maad. 
Vaatan aknast välja ja ootan, kas näen oma 
kitsekesi „oma“ kitsekesi metsa ääres söö-

mas. Päevad lähevad ja ma ei näe neid. 
   20 aastat tagasi jalutasid meie maja lähedal põdrad, 
suvel tuhnisid metssead kartulipõldu ja metsa ääres 
sõi 16 pealine kitsekari. Nendele kõigile jätkus toitu 
ja inimesed ei olnud nendele tigedad. 
   Põtru meil enam ei näe. Möödunud aastal hoia-
tasin üht jahimeest (kes lasi mu kodu lähedal lahti 
kaks jahikoera), et siinsamas minu metsas elavad 
kaks kitse. Kui need kaovad, annan ta üles, sest mul 
oli ta auto number ja temal ei olnud luba mu metsas 
jahti pidada. Leidsime kokkuleppe ja ta lahkus.
   Tänavu novembris ajas aga jahikoer kitsed mu 
metsast välja. Metsa taga käis kaks püssipauku ja 
peale seda ma enam kitsekesi näinud ei ole.
   Veidi hiljem rääkis naabrimees, et Jaanimäel olid 
jahimehed ja paugutasid. Kitsed olid käinud tema 

õunaaeda õunu sööma.
   Meie, pensionärid, elame koos oma looduse 
ja loomadega, naudime ja armastame seda.
   Tahaks teada, mis sunnib jahimehi nii vähe-
seks jäänud metsloomi maha laskma ja mis 
tundega neid sööma?
   Jah, vahel teevad metsloomad ka meile 
pahandust, süües ära männi ja kaseladvad või 
alles istutatud kuused. Mis on aga mets ilma 
loomata? Niigi on looduslikud heinamaad niit-
mata, sest paljudes taludes ei ole enam lehma, 
hobust, siga ega lammast. 
   Laske siis metsas elada kitsedel, süüa seda, mis 
nendele jäetud. Las jääda mets oma loomadega 
meie loodust kaunistama. Las vanake vaatab 
loodust läbi akna, noored tehku tervisejooksu 
ja pensionärid kepikõndi.

Tervist kõigile ja häid pühi soovib kõigile LAINE PAAP

Las jääda ükski mets
kitsedele alles…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 raamatuko-
gudes ning valla kodulehel (www.sangas-
te.ee ).   Arengukava avalik arutelu toimub 
27. detsembril kell 18.00 vallamajas.

Sangaste vallavalitsus

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

Sangaste vallavalitsus

Armas vallarahvas!
Hingeilu ja elurõõmu
sisemist rahu ja sooja tuba
armastust ja heaolu 
tervist ja teotahet 
ilusaks jõuluajaks, 
lõbusaks aastalõpuks 
ja soovidekohaseks uueks aastaks!

Sangaste vallavolikogu ja vallavalitsus!

Aastalõpu pidu Kuigatsi 
külamajas teemal 
“Tagasi juurte juurde” 

toimub 28. detsembril algusega 
kell 20.00.

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

On möödunud üks aasta ja käes taas jõuluaeg. 
Loodus on muutunud vaikselt rahulikuks ja nii 
peaksime meiegi aja maha võtma. Nüüd on mahti 
vaadata tagasi ja pisut mõelda olnule. Teha kokku-
võtteid, koguda jõudu, energiat ja rõõmu edasirüh-
kimiseks.
   Nii see aastaring käib. Alati meenub seoses jõulu-
dega üks pildike nõukogudeaegsest lapsepõlvest 
– kui vanaema istus ühel detsembrikuu pärastlõu-
nal küdeva pliidi ees ja lausus: „Täämpa om jõulu-

laupaa“. Jõulud olid ootamatult kätte jõudnud. 
Raadiost otsiti soome laine üles ja kirikulau-
lud vallutasid kogu maja. Imelik ja veidi pidu-
lik tunne oli.
   Kohe-kohe on taas jõululaupaa. Võtkem 
siis aega kuulamiseks, rääkimiseks, mõtiskl-
emiseks!

Head pühadeaega soovides,
Sangaste Vallavolikogu esimees ALDO KORBUN

Hea Sangaste valla rahvas!

Kui sõbral on 
raske
Meil on nagunii koguaeg kiire. Aastalõ-
pu virr-varr ning kaupluste kiiskavad ja 
kutsuvad vaateaknad mõjuvad inimese-
le kui hüpnoos.
   On alanud aktiivne toetustekampaa-
niate aeg. Ja paljud toetavad ka. See 
on muidugi tore ja südantliigutav. Aga, 
millal sa helistasid oma sõbrale? Millal 
temaga viimati kohtusid? Tead sa, kui 
raske tal on või kui hästi tal läheb? 
   Vaata korraks enda ümber ja mõtle, 
kes on need sinu lähedased, kel just 
praegu võib sind vaja minna. Leia aega 
öelda: hoolin, toetan, kallistan.

Sõbralikku pühadeaega!

MERLE TOMBAK
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Jõulud on aeg, mil oleme perega koos, 
leiame aega sõprade jaoks, meenutame 
mööduvat aastat. Jõulude ja aastavahetuse 

melus peame leidma aega mõelda ka sellele, 
et minu pere saaks veeta jõulud ohutult.
   Kahjuks juhtub ka jõulude ja aastavahetu-
sel traagilisi tuleõnnetusi, kuna sel ajal kasu-
tatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld ja 
inimeste tähelepanu on peomeeleolus haju-
tatud.
   
On mõtlemapanev, et käesoleval aastal on 
Valgamaal tules hukkunud 7 inimest. Nad 
olid kellegi pereliikmed, lähedased, sõbrad… 
Enamuse traagiliste tuleõnnetuste põhjus-
eks on hooletu ümberkäimine lahtise tulega, 
vananenud ja korrast ära elektrijuhtmed ja 
–seadmed ning eluruumides suitsetamine. 
Seepärast ei tohi me peomeeleolus unusta-
da ohte, mis meid ümbritsevad, kui kaota-
me valvsuse. 
- Järelevalveta jäetud küünlast võivad 
kergesti süttida küünlale lähedal asuvad 
esemed. Paiguta alati küünlad mittesütti-
vale alusele.
- Püüa vältida elektriseadmete ülekoor-
mamist, samuti kontrolli elektrijuhtmete 
korrasolekut. Koduses tuleohutuses on see 
äärmiselt oluline.

- Ilutulestik on silmale ilus vaadata ja loob 
meeleolu seni, kuni seda kasutatakse õigesti 
ja ohutult. Järgi alati ilutulestiku kasutusju-
hendit ning vaata, et lapsed oleksid kindlasti 
ohutus kauguses.
- Kütmisega ei maksa liiale minna. 
Mõõdukas ja õige kütmine teeb kindlasti 
toa soojaks.
- Ka toiduvalmistamisel tuleb jälgida, et 
toit ei läheks kõrbema ning kuuma pliidi 
lähedale ei unustaks süttivaid asju, näiteks 
rätikut, pajalappe, salvrätte jms.
- Jõulupuud ehtides vaata hoolikalt, kuhu 
paigutad küünlad, ehted ja elektriküünlad.

Kui hoolid endast ja oma lähedastest, ära suit-
seta siseruumides. Ära unusta, et ka lemmik-
loomad on pereliikmed, kelle ohutuse eest 
oleme vastutavad. Kui peaks juhtuma tuleõn-
netus, helista kohe hädaabinumbril 112.
   Ja parim jõulukingitus on väike elupääst-
ja – suitsuandur, et näidata hoolivust oma 
lähedaste ja enda suhtes. 

Rahulikku ja ohutut jõuluaega!

Lõuna-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö büroo ERKI 
REMMELKOOR

Tänavune aastalõpp on ehk mitmest va-
rasemast vaiksem ja rahulikum. Selleks 
annavad põhjuse eelmise aasta sügisel 

Lõhkematerjaliseaduses tehtud muudatused, 
mis annavad kodanikele rohkem kindlust, 
et nende öörahu ja lemmikloomade närve 
ei riku paugutite kärgatused ega raketipra-
gin. Seaduse muutmise eesmärk oli piirata 
häirivate ja ohtlike toodete kättesaadavust 
ning tagada nende kasutamise kõrghooajal 
avalik kord.
   Uuendatud seadus kaitseb jõuluaegset 
rahu varasemast tõhusamalt: tehisvälkude 
ja -kõuemürinate kättesaadavust on oluliselt 
vähendatud ja rahurikkujate või nende soosi-
jate karistamist hõlpsamaks muudetud

Tähtsamaid nõudeid

Esiteks. Mistahes heliefektiga pürotehnilist 
toodet on lubatud kasutada vaid ajavahemi-
kul 27. detsembrist 1.jaanuarini, muul ajal 
vaid vastava kohaliku omavalitsuse loal. 
Vastav luba antakse vaid vastavat kutsetun-
nistust omavale inimesele, juriidilisele isikule 
või vähemalt 21aastasele isikule tema oma 
vastutusel vajalike ohutusnõuete täitmisel. 
   Teiseks. I ja II klassi pürotehniliste toode-
te jaemüük on keelatud 1. novembrist 26. 
detsembrini. 
   Müügikeeld ei kehti ainult sellistele üksi-
kutele pürotehnilistele toodetele, mille
kasutusloas on vastav lubav märge.
   Kindlasti peab järgima pürotehnilise toote 
kasutusloale märgitud vanusepiirangut ja 
müügiaja erisust. Ega saabuva aastavahetu-
se tõttu ei pea sünnipäeva pürotehnilised 
tordikaunistused ostmata jääma ja lihtsamad 
lauavulkaanid saab kätte ka keeluajal.
   Vanusepiirangu järgimisega on aga igal 
aastal probleeme, sest müügipunktide 
müüjad kipuvad müüma tooteid ka sellistele 
noortele, kes omapäi tegutsedes endale liiga 
võivad teha. Paukuvad asjad on poisikestele 
ajast aega huvi pakkunud. Alguses süütuna 
näivad paugutid ammenduvad kiiresti ja 
siis otsitakse vahendeid märksa suurema 

mürtsu tegemiseks. Poest sellist kraami osta 
ei saa, kuid nutikamad kombineerivad selle 
kokku erinevatest pürotehnilistest toodetest. 
Tulemus on kurvastav. Viimasel paaril aastal 
on mitmed mehehakatised aastavahetuse 
aegadel tõsiselt viga saanud. Sedasorti muret 
ja pisaraid saab vältida, kui lapsevanemad 
tunnevad huvi, millega nende järeltulija tege-
leb, miks on tal taskus tulemasin või tikud, 
miks on jopesse augud tekkinud. 
   Varasematel aastatel on politseioperatsi-
oonide ajal silma hakanud, et paljud vane-
mad ostavad oma lastele ise pürotehnilisi 
tooteid või kingivad neid asju lastele jõulu-
vanad. Sisuliselt on see sama, kui lapse-
le kätte anda relv ja öelda, et vaata ise ette, 
mida sellega teed. Kui alla 12- või 14aastane 
laps paneb toime õigusrikkumise, karistatak-
se selle eest vanemaid, kuid tähelepanuta ei 
jäeta ka last.

Kokkuvõtvalt

Heliefektiga toodete (paugutite või vilega 
rakettide) kasutamine kella 23.00–07.00ni 
keelati tiheasustusaladel või asulates muul 
ajal kui uusaastaööl. See keeld ei kehti ainult 
siis, kui kohalik omavalitsus on andnud ilutu-
lestiku korraldamiseks loa. 
   Pürotehnikat võib müüa ainult selline 
ettevõtja, kellel on registris märge vastava 
toote klassi ja allklassi müügiõiguse kohta. 
Pürotehnilist toodet ei või võõrandada – 
müüa, kinkida, auhinnana jagada avalikel 
üritustel. Samuti on keelatud pürotehnika-
toote selvemüük. Erandiks on ainult osa I 
klassi ja allklassi T1 ja T3 kuuluvad tooted 
(nt tikud).
   Karistused pürotehnilise toote väära kasu-
tamise, müügi, käitlemise ja muude nõue-
te rikkumise eest küündivad füüsilise isiku 
puhul 18 000 kroonini ja juriidilise isiku 
puhul kuni 50 000 kroonini.

Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse komissar 
ALLEN LEEGO

Jõulud on hoolimise aeg

Lahingumüra tänavatel 
ei sobi jõuluaega

Lõppemas on taasiseseisvunud Eesti kõige 
edukam põllumajandusaasta. Arvutused 
näitavad, et põllumees sai tänavu kuni 

kolme aasta kasumi. Eesti teraviljatoodang 
ulatus 905 000 tonnini eelmise aasta 680 000 
tonniga võrreldes. Teravilja kokkuostuhinnad 
on 60-100% kõrgemad kui mullu. Ka piima 
kokkuostuhind on keskmiselt 1 krooni võrra 
kõrgem. Kokkuostuhindade reaalkasv ületab 
inflatsiooni. Selle põhjuseks on maailma rahvas-
tiku jätkuv suurenemine koos toidupuudusega 
kolmandates riikides, üleujutused, ikaldused ja 
põuad tööstusriikides ning bioenergia sektori 
täiendav nõudlus taastuvatele toormetele. Mõ-
nevõrra keerulisem on olukord sea- ja linnuliha 
tootjatel, kes kasutavad teravilja söödaks, sest 
liha kokkuostuhinnad ei ole tõusnud.
   Rõõmustav on see, et Euroopa põlluma-
janduspoliitika toob Eesti põllumajandus-
se aastatel 2007-2013 ca 30 miljardit krooni 
abirahasid: sellest 13,5 miljardit krooni otse-
toetusi, 14,4 miljardit krooni maaelu aren-
gukava (MAK) raames jagatavaid toetu-
si ja 1,662 miljardit krooni kalandustoetusi. 
Põllumajandus ja maaelu on Isamaa ja Res 
Publica Liidu üks prioriteete ning seepärast 
on järgmise aasta eelarves suurendatud ELi 

otsetoetuste kaasfinantseerimist Eesti riigi 
eelarvest koguni 250 miljoni krooni võrra – 
so. liitumislepingus lubatud maksimumini. 
   Maaelu ja maaettevõtluse mitmekesistami-
se meetmetega jõuab Eesti küladesse järg-
misel aastal ca 860 miljonit krooni MAKi 
toetusi, koos LEADER programmiga isegi 
rohkem. Maaelu Edendamise Sihtasutuse 
kaudu on lisaks võimalik teenindada maaet-
tevõtlust kuni 600 miljoni krooni laenude ja 
1,5 miljardi krooni suuruse riiklike garantii-
de portfelliga. 
   Põllumajandusministeeriumi kaasabil 
loodame järgmisel aastal saada suuremat 
selgust ka maareformi lõpetamist. Hetkel on 
põllumajanduses ligemale 140 000 ha sellist 
põllumaad, mis on koormatud kas ajutiste 
maakasutuslepingute, ajutiste rendilepingu-
te või kasutusvaldustega. 
   Novembri lõpus andis Euroopa Komisjon 
heakskiidu Eesti maaelu arengukavale, mille 
rakendamiseks peab põllumajandusministee-
rium välja töötama üle kolmekümne erine-
va määruse. Neid meetmeid ja abirahasid ei 
suunata ainult põllumajanduse konkurent-
sivõime tõstmiseks, vaid on mõeldud kogu 
maaelu arendamiseks. 
   Kurtmise ja hädaldamisega on maaelu-
le loodud negatiivne maine ning peletatud 
noored maalt eemale. Seepärast on põlluma-
jandusministeerium orienteeritud lahendus-
te otsimisele. Soovime Eesti maaelule anda 
optimistlikuma ja nooruslikuma näo. Olen 
kindel, et koostöös põllumeeste ja maarahva-
ga suudame Eesti maaelu pöörata tõusuteele. 
Loodan, et lõppev aasta oli Eesti põllumajan-
duse „kuldajastu“ esimene aasta ning meil on 
põhjust rõõmustada ka järgmistel aastatel.
   
Rahulikku jõuluaega ja kaunist aastavahetust 
kõikidele peredele.

Eesti põllumajandus on 
tõusuteel

Arenenud riikide elanikkonna vana-
nemine on tõsiasi ning ka Eestil ei 
ole sellest pääsu. Isegi praegune suur 

sündivus ei peata meil kõrgemaealiste põlv-
konna osakaalu suurenemist. Seega kahaneb 
töölkäijate osakaal ühiskonnas ning edaspidi 
on riigil vähem raha pensionide maksmiseks. 
Selliste demograafiliste arengute puhul on 
täiesti loomulik, et igaüks paneb enda tulevase 
pensionipõlve tarbeks midagi kõrvale.
   Eestis on läbi viidud pensionireform, mille 
eesmärk on innustada inimesi pensioniks ise 
raha koguma. Riik on hästi mõistnud elanik-
konna vananemisest tulenevaid karisid vana-
duspuhkuse finantseerimisel. Positiivse tule-
musena on meie 650 000 töötavast inime-
sest II samba ehk kogumispensioniga liitu-
nud 553 000.
   Siiski ulatub riigipensioni saavate ning 
ühtlasi II sambaga liitunute sissetulek vana-
duspuhkusele jäädes vaid 40 %ni viimasest 
palgast. Sobivaks tasemeks on SEB Eesti 
Ühispanga hinnangul 75 %, mis lubaks 
pensionäril elatustaseme säilitamist enam-
vähem harjunud tasemel. Üheks võimalu-
seks säilitada senised tarbimisharjumused on 
vabatahtlik kogumispension ehk III sammas. 
Sellega liitunuid on 122 000 ehk vaid ligikau-
du viiendik töötavatest inimestest.
   III sambaga liitumist tasub kaaluda, kuna 

riik pakub sinna investeerinud inimestele 
maksusoodustusi. III sambasse paigutatud 
summa saab nimelt kalendriaasta tuludest 
maha arvata. Ehk teisisõnu, investeeringu 
arvelt tagastab riik tulumaksu tingimusel, et 
investeeritav summa ei ületa 15 % inimese 
kalendriaasta tuludest. 
   Seega on igati mõistlik paigutada kolman-
dasse sambasse veel sel aastal kuni 15 % sisse-
tulekutest. Seeläbi on võimalik järgmise tulu-
deklaratsiooniga investeeringult tagasi saada 
22 % ehk praeguse tulumaksumäära võrra.
   Mida peavad tegema aga inimesed, kelle 
pensionipõli ei ole enam aastakümnete 
kaugusel? Tegelikult on vabatahtlik pensio-
nifond tulus maksusoodustustega investeeri-
misvõimalus ja seda isegi 50- või 55aastastele. 
Nimelt võib iga üle 55aastane isik temale 
kuuluvad III samba pensionifondi osakud 
maha müüa tulumaksu soodusmääraga 10 
% tingimusel, et need osakud on talle kuulu-
nud viis aastat.
   Juba täna tuleb hakata mõtlema sellele, et 
igaüks meist peab tulevikus saama hakka-
ma ja ainuke viis seda saavutada on vaid läbi 
tasakaaluka finantsplaneerimise, mitte aga 
meeletu tarbimisega, nagu täna kombeks. 
Pensionisüsteem pakub investeerimiseks 
Eestis päris häid võimalusi.

MAIRI TRUMSI

Kolmas pensionisammas 
toob maksusoodustuse

Põllumajandus-
minister HELIR-

VALDOR SEEDER
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ALLAN BROK
18.06.1946 - 12.12.2007

Las küünalde sära mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Sügav kaastunne Kerstile 
lastega, kalli abikaasa ja isa

AARNE STEINBACHI
surma puhul.

Perekonnad Kõiv ja Orasson.

Mälestame sügavas kurbuses 
meie keskelt igaveseks lahkunud 

väga sõbralikku ja abivalmis

AARNE STEINBACHI
Avaldame kaastunnet lahkunu 

perele.

Otepää Naisseltsi naised

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

Firma ostab ehitusloaga krundi 
jaanuaris, kiire! 5158 137

Üüritakse 1-3toal. kort. maja, toa. 
7663 700

Üürin korteri või majaosa Ote-
pääl, võib ka pakkuda Otepää 
lähiümbrust. 5107 556.

Soovin ära anda suure õuekoera 
kutsikaid. Tel. 5364 1719

Soovin osta vanema maja Ote-
pääl või talukoha või maatüki 
kuni 10 km kaugusel Otepääst. 
Tel. 5622 6964, maka@hotmail.
com

K U U L U T U S E D

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Haldag UÜ

  Arvutite REMONT,      
hooldus, müük. 

  Arvutikoolitus. 
  Arvutite hooldus 

firmadele.

Info tel 5535 498 
hallar@haldag.com

www.haldag.com

Otepää Kaubanduskeskuse 

APTEEK
Lipuväljak 28, Otepää

E-L 9-19;  P 9-16

Kliendikaardiga soodusretseptiravimid

10% soodsamad!

Toffer OÜ 
asukoht Valga maakond,   
 Puka vald 
VÕTAB TÖÖLE 

sekretäri, 
palk 7000 EEK (bruto)

Kontakt: tel. 5333 
8042, 6212 821, e-mail: 
kiko@kiko.ee
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Otepää Kinnisvara 
Inna Velt

OST, MÜÜK, 
HINDAMINE, ÜÜRI-

MINE, KONSULTATSIOON

Mäe tn 11, Otepää 67403
Gsm 5158 137; tel/faks 7663 700

e-post: innavelt@hot.ee
www.okv.ee

Ilusaid pühi ja kõikide soovide 
täitumist uuel aastal!

On elu lühike, on ainult viiv,
kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib…

Mälestame alati rõõmsameelset 
sõpra

AARNE STEINBACHI
ja tunneme kaasa omastele.

Otepää Raamatukogu

Südamlik kaastunne Kristale 
perega armsa ema

RUTH TARI
kaotuse puhul

Otepää Gümnaasiumi 
algklasside õpetajad.

Südamlik kaastunne Krista 
Suntsile kalli

EMA
surma puhul

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Siiras kaastunne Kristale ja 
Helkenile perega kalli ema, 

ämma, vanaema

RUTH TARI
Surma puhul.

OÜ Otepää Oskar

VELLO PIKKER
10.10.1933 - 07.12.2007

SILVIA- KOIDULA SEPP
05.08.1931 - 05.12.2007

HILJA KROONBERG
29.12.1932 - 09.12.2007

MATI SOE
21.04.1947 - 14.11.2007

SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS 
kuulutab välja avaliku konkursi

JUHATAJA
ametikohale

Juhataja ametikoha eesmärk on Otepää tervisekeskuse töö 
korraldamine ja juhtimine, sihtasutuse esindamine vastavalt 
õigusaktides ettenähtud pädevusele, Otepää Tervisekesku-
se valduses oleva vara säilimise ja otstarbeka kasutamise 
tagamine.

Nõuded kandidaadile:

kõrgharidus (soovitavalt majanduse või meditsiini eriala), 
juhtimisalased teadmised ja oskused,
juhtimistöö kogemus. 

Kandidaadilt ootame:

korrektsust asjaajamises,
head suhtlemisoskust,
valmisolekut meeskonnatööks.

Kasuks tuleb:
eelnev töötamine meditsiini- või sotsiaalala. 

Omalt poolt pakume:
huvitavat ja vastutusrikast tööd, 
arenguvõimalust. 

Kandideerimiseks saata hiljemalt 15.01.2008.a 
oma sooviavaldus aadressile: 
SA Otepää Tervisekeskus, Tartu mnt.2, 67404 OTEPÄÄ märgusõ-
naga „Konkurss” või e-maili aadressile oteptervis@hot.ee.

Lisainfo tel: +372 5059 216

Pangabuss

Bussis saad: 
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta  
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida erinevaid lepinguid 
• head nõu pangateenuste kohta

Pangabussi sõiduplaan: www.hansa.ee, 
küsi lisa 6 310 310. Näeme siis.

Kõik oma rahaasjad saad Sa korda ajada pangabussis!

Puka linnavalitsuse juures
peatub pangabuss 2008. aastal üle nädala 

neljapäeviti kell 9.00–10.00 
(10. ja 24. jaanuar, 7. ja 21. veebruar, 6. ja 20. märts, 

3. ja 17. aprill, 1., 15. ja 29. mai, 12. ja 26. juuni)

Ilmub alates aastast 2006 kaks korda kuus.

Lehes saab avaldada  kuulutusi ja reklaame. 

2007. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg  290x380 mm 5000 kr
½ lk          142x380, 290x190  2500 kr
1/3 lk        290x130, 93x380  1750 kr
 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 1300 kr
1/8 lk        93x144, 142x95, 290x46     700 kr
1/12 lk      93x95, 190x46, 44x190    500 kr
1/24 lk      93x46, 44x95    300 kr
1/48 lk      44x46   150 kr
Hindadele käibemaksu ei lisandu. Kordusreklaami avaldamisel 
on soodustus 10%. 

 reakuulutus maksab 20 krooni rida.
 leinakuulutus 40 krooni, koos salmiga 60 ja
 koos fotoga 100 krooni. 
 Reklaame Otepää Teatajasse saab saata e-kirjaga aadressil: 

teataja@otepaa.ee. Kuulutusi samal aadressil või postiga Lipu-
väljak 13, Otepää 67405. Kuulutusi võtavad vastu ka Otepää, 
Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsused.

KONKURSS
MTÜ Hellenurme Mõis kuulutab välja konkursi põhikirjaliste 
ülesannete täitmisel vaja-mineva transportteenuse osutaja 
leidmiseks (lasteaed, hooldekodu, majandusveosed). 
Tasustamine sõidupäeviku alusel. 

Kilomeetri hinnapakkumine, koos pakutava teenuse iseloo-
mustusega (sõidukid jm.) esitada hiljemalt 4. jaanuar 2008. a. 
aadressil 67514 Valgamaa Hellenurme sjk. MTÜ Hellenurme 
Mõis, märgusõna “Mõisa transport”. 

Info tel. 5087 113 (Vambola Sipelgas). 

Teatrirahva tänu

Kõik see mis, Otepää teatri 
50. sünniaastapäeval ja 
Kalju Ruuveni mälestusele 
pühendatud teatripäeval 
teoks sai sündis meie 
toetajate abiga.

Täname Otepää vallavalit-
sust, Eesti kultuurkapitali ja 
Otepää lihatööstust 
eesotsas Maie Niiduga.

MTÜ Otepää Teater direktor 
Margus Möll

Sangaste vallavalitsus 
tänab Otepää Teatajat 
meeldiva koostöö 
eest ning soovib

nobedat sulge ja 
lennukaid ideid 
uueks aastaks!



21. detsember  200712

Lipuväljaku tänav on suletud 21.12 alates kella 21.00st 
    kuni 22.12.2007.a kella 21.00ni;
Keskväljak on suletud:
Konsumi poolne teeots (kuni parkla sissesõiduni) 
21.12 alates kella 21.00st kuni 22.12.2007.a kella 21.00ni;

Audentsese spordikooli poolne teeots 21.12 alates kella 21.00st
     kuni 22.12.2007.a kella 21.00ni;
Valga maantee lõik suletud alates Konsumi teeotsast kuni  
 külastuskeskuse teeotsani 22.12. alates kella 8.00st kuni  
  8.30ni.

Sel ajal toimub ümbersõit marsruudil 
 külastuskeskuse esine-Tartu mnt-Mäe tn-Nüpli tee-
 Valga mnt.

Linnamäe poolne Valga mnt. äärne parkla on suletud 21.12. 
alates kella 21.00st kuni 22.12.2007.a kella 10.00ni.

Vaata ka liiklusskeemi

Liiklus Talvepealinnas

21. ja 22. detsember kehtib linnas alljärgnev 
liikluskorraldus:

22. detsembril 2007
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Tähetorni kalendri järgi algab talv

Talvekoidik Otepääl
muusikaline valgusetendus, hommikukohv,
talvepealinna tiitli üleandmine ja lipu heiskamine

Kell 10.00

Jõulukuuskede keskuse rajamine
Eesti linnad ehivad oma jõulukuused Otepääl

Jõuluturg

Kultuuriprogramm

Otepää karaokeässa valimine

Lõbusõidud ATV-ga

käsitöö, jõulutoidud ja muud jõulukaubad. Kui sul on
head kaupa jõululauale või kingikotti, helista turumamslile
53326679 või 7655423. turg avatud 7.30 - 18.00

Päeva juhib 2005.a. jõuluvanade maailmameister
LEINO EINER

koos jõuluvana Äffyga
jõuluvana kingikotti rikastavad Otepää ettevõtted

Kell 19.00

Talvine tantsupidu 
kus Erich Krieger, Are Jaama, Leino Einer teil
naha kuumaks kütavad

Keskväljakul

Kultuurikeskuses

lisainfo: Sirje Ginter, Otepää Valla Kultuurijuht 50 97795

Kell 13.00

Aastalõpu
varieteeõhtu

Wonderful Christmas Time
Viru varietee tantsijatelt

Laulab Vaike Hannust-Saul

Pilet 200.-EEK sisaldab suupisteid ja vahuveini

Laudade ettetellimine alates 10.dets. Tel. 5097795

tantsuks
Peep Mandre ja Anatoli Krivorukovi ansambel

27. detsembril kell 19 Kultuurikeskuses

KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

22. detsember  8.00 Otepää.  Talvepealinna avamine
22. detsembril 19.00 kultuurikeskuses TALVINE TANTSUPIDU
 Erich Krieger, Are Jaama ja Leino Einer. Tasuta.
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. Vajadusel 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 mälestused endast. Pidulik õhtu  ”Viru” 
varietee tantsijatega, tantsu ja hea seltskonnaga. Laudade ettetellimine ala-
tes 10. dets. tel. 5097 795. Pilet 200.-, mis sisaldab suupisteid ja vahuveini.   
Sirje Ginter, 509 7795, sirje.ginter@otepaa.ee

29. detsembrini Hotellis ”Murakas”. Otepää ajalooliste fotode näitus Otepää Günaasiumi 
kauaaegse direktori ja koduloo-uurija Heino Mägi erakogu paremad pildid 
Otepääst eelmise sajandi algusest  Priit Kongo Telefon: 504 4403

5.-6. jaanuaril 9.00  kultuurikeskuses Otepää Naisseltsi ja Uudenmaan Martad 
 (Soome) koostööprojekt (juht Triinu Kartau) “Üks kõigi, kõik ühe eest” endise 

Kuigatsi kooli orbude rühmale. Kutsetega.
9. jaanuar      19.00  kultuurikeskuses noorte kultuuriklubi DISKO vol.2 “ZUMIN”.
11. jaanuar    19.00  kultuurikeskuses isetegevuspidu “Elu Eestis läbi aegade”. Lustakad ettekan-

ded Otepää kollektiividelt. Tants. Tasuta.

Tähelepanu kõigile!
Vastavalt avaliku korra eeskirjale on ilu-
tulestiku korraldamine keelatud ilma 
vastava loata. 
   Samuti pole lubatud ilutulestiku korral-
damine ja muu pürotehnika kasutamine 
ajavahemikul 24.-26. detsember.

Esmakordselt võisteldakse üle suve saepu-
ru all säilitatud lumel. Kavas on vabatehni-
kasprindid. Võistlusteks valmistati 1,3 km 
pikkune rada.

22. detsember
10.00 N20, N23 ja NAISED kvalifikatsioon. 
10.15 M20, M23 ja MEHED kvalifikatsioon.
13.00 Algavad finaalsõidud.
13.55 Autasustamine

Eesti MV suusasprindis 
t o i m u v a d  l a u p ä e v a l 
Tehvandil

M I T M E S U G U S T

VALLA EAKATE JÕULUPIDU

lisainfo: Sirje Ginter 
Otepää Valla Kultuurijuht 

50 97795

Kontsert ja tantsumuusika

ansambel LAINE
ja

BORIS LEHTLAAN
esinevad

OTEPÄÄ
     KÕHUTANTSIJAD

tasuta
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kõiki on palutud pidulauda

Helle Kuldmaa ootab transpordiga 
kell 12.30
Sihva kaupluse juures

Lisainfo: Sirje Ginter 50 97795
Otepää Valla Kultuurijuht


