
Talvepealinna avapidu algas 
varahommikuse ilutulestikuga
Laupäeval, 22. detsembril 
kell 8.08 saabus talv ja väi-
kelinnast Otepääst sai taas 
Eesti talvepealinn. 
   Eelreklaamis oli lubatud 
uutmoodi pidustusi. 
Varasematest erinevad need 
pidustused olidki. 
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

Oma osa oli muidugi talve alguse 
kellaajal. Kui esialgu võis karta, et 
paljud ei viitsi nii vara kohale tulla, 
oli tegelikkus rõõmustav. 
   Tähtsa toimingu alguseks oli 
keskväljakule kogunenud hulgali-
selt linnarahvast, tuli laadalisi, turis-
te ja jõudsid kohale paljude linnade 
esindused. 
   Mis oli teistmoodi? Talvepealinna 
tiitli kättesaamine on Otepääl alati 
toimunud pidulikult. On peetud 
kõnesid, toodud kingitusi, heisatud 
lipp ja korraldatud kontserte. 
Mõnikord veeti kingituseks isegi 
koorem lund vallamaja ette.
   Aga kunagi varem ei ole pidu kest-
nud hommikust õhtuni. Ja kuna-
gi varem pole nähtud nii paljude 
linnade esindusi suure jõulukuu-
se ümber oma väiksemaid kuuski 
ehtimas. Lisaks oli kogu keskväl-

jak muutunud suureks laadaplat-
siks, mida ääristasid müügikohad 
ning telgid. 
   Talv tuli taas ilma lumeta ja küla-
lised ei pidanud paljuks seekordki 
natuke lund kaasa tuua. Alustuseks 
andis Tallinna linnasekretär 
Toomas Sepp valitsussaua ning 
lumeämbri Otepää vallavanem 
Aivar Pärlile. Seejärel algas ilutu-
lestik, mida korraldajad hinda-

sid aasta parimaks muusikaliseks 
valgusetenduseks. Rahul olid ka 
pealtvaatajad. Taevasse lendava 
tuledemängu taustal kerkis vardas-
se talvepealinna lipp, mille heiskas 
volikogu esimees Aivar Nigol. 
   Kui Otepääd olid tervitanud ka 
kevadpealinna Türi ja suvepealin-
na Pärnu esindajad, algas laat ja 
kultuuriprogramm. Päeva vedas 
jõuluvanade maailmameister Leino 

Valgamaa Vapimärgi 
ja Teenetemärgi kan-
didaatide esitamine

Kui Suur Tunnistaja Otepääl käis...

ARVO SAAL

AILI MIKS

Südames on soov tunnistada, et mõnede 
inimestega kohtumine jääb eriliselt meelde. 
Ja mitte sugugi selle pärast, et neid on nende 
elutöö eest igavesti elavaiks kuulutatud. Hoopis 
nende siiruse ja lihtsuse, tavainimestele omaste 
joonte pärast. Nii võib kuulus ja kauge kasva-
da omaseks, tema lahkumine olla jahmatav ja 
kurvastav. Korraga puruneb kildudeks kujutlus, 
nagu peaks üks Suur Tunnistaja, Kaasteeline ja 
Lõimehoidja elama igavesti...
   Õnneks on tema pikast elust ja elutööst meie 
kõigi jaoks raamatud – igavesti elavad. Ja seda 
mitte ainult meie väikeses Eestis, vaid ka laias 
maailmas. 
   Meie kirjanikeperest enimtõlgituna on Jaan 
Krossi raamatuid ilmunud 22 riigis ja keeles.

Meenutame

Aastavahetuse eel helistas endine kauane 
Otepää raamatukogu juhataja Meeta Sõna. Ei 
saa meenutamata. 
   “Ega kolm aastakümmet tagasi Kross nii suurelt 
tunnustatud veel ei olnud,” on vestluskaaslasel 
meeles. “Aga lugejate soovi me Kirjanike Liitu 
edasi andsime, ja nii see kirjanikepaar meile 

külla tuligi. Kohapealt oli tollane raamatuühin-
gu esimees ja ajakirjanik Miks õhtut juhtima 
panna – ja nii üks tuntud kirjanikepaar meie 
väikelinna kultuurilukku jälje jättiski.”
   Mäletan, et kohtumisõhtu ettevalmistamise 
aegadeks kogusin lauanurgale kõik olemasole-
va kahest kirjanikust. Oli südamevärinat, nagu 
riigieksami eel. 
   Otepää kultuurimaja saali olid kogunenud 
raamatuhuvilised kohtumisele abielupaarist 
kirjanike Jaan Krossi ja Ellen Niiduga. Kõige 
enam küsiti ja arutleti teemal, kuidas kirjanik 
Kross oma ajaloolisi tegelasi leiab, kuidas ta 
suudab end mõelda 16. sajandisse ehk romaa-
nis “Kolme katku vahel” käsitletud aegadesse? 
   Krossi esimesest luulekogust “Söerikastaja” 
(1958) oli siis juba möödas ligi kakskümmend 
aastat. Lisandunud oli mitu uut kogu, mis luule-
uuendusliku suuna ehk vabavärsi meistrile oli 
toonud mitu kodumaist autasu, nii nagu ka 
tema mitmed ajalooteemalised novellidki.

Põnevamat kitsamast ringist

Ellen Niit oli rohkem naislugejate küsimuste 
haardes. Üks huviteemasid, kuidas küll kaks 
kirjainimest oma tööaega jagavad, kust võtab 
pereema ja koduhoidja aega loometööks?

Kohvilauas olid teemad elust enesest. 
   Jaan Kross tunnistas, et pere on neil suur: tema 
(Elleni), minu (Jaani) ja meie lapsed. Ellen Niit 
illustreeris näitega, kuidas sööögilauas tekkinud 
küsimus, miks igaühele ainult üks praemuna 
taldrikule on pandud. “Rohkemaks pole raha,” 
kostnud ema. “Võtke pangast,” soovitas Märten. 
“Ei ole sealgi,” rääkinud isa. “Võtke siis raha-
august,” kõlanud paljulugenud poisi soovitus.
   Ellen Niit kirjeldas oma loometööd: luuletused 
võivat sündida ka söögitegemise juures, pere-
le lauda kattes või Jaanile kirjutuslaua nurgale 
kohvitassi viies.
   Eesti keele asjatundjaks kuulutas Jaan Kross 
aga oma pere õrnema poole. “Ellen on ju filo-
loog, mina ainult jurist!” lisas kinnituseks.
   Kultuurimaja trepile külalisi saatma läinud 
õhtujuht huvitus, mis Otepäält meelde jääb.
   “Öö Otepääl,” oli Jaan Kross kiire vastama. 
“Ja teie linna ainuke võõrastemaja. Kogu öö ju 
sadas. Pidin tõusma ja kogu aeg Elleni voodit 
vihma alt uude paika nihutama.”
   Mõttepausi järel: ”Kui oleksin siin linnapea, 
laseksin mõnel vene kindralil kaevata Moskvasse. 
Siis saaks võõrastemaja uue katuse!”
    “Aga õhk on teil hea – nagu kõrgmäestikes! Ei 
anna Tallinna omaga võrreldagi,” lohutas Ellen.  
Oli 11. aprill 1975.

Einer. 
   Ostmise-vaatamise ajal pakkusid 
Otepää naisseltsi liikmed tasuta 
kuuma karusuppi.
   Kell 10 algas jõulukuuskede 
ehtimise võistlus, milles 13 linna 
esindused näitasid oma leidlik-
kust. Kasutada võis vabalt valitud 
vahendeid, käiku läksid nii plasti-
kust kohvitopsid kui ka helkurid, 
siniseks ja valgeks värvitud kuuse-
käbid, kommid ja palju muudki. 
Võru keeras kuusele ümber traadist 
võru, põlvakad aga koguni okas-
traadi.
   Neid ehitud kuuski senini imet-
leda. Ehteid on küll jäänud vähe-
maks. Esimestena kadusid Otepää 
vallavalitsuse ehitud kuuselt helku-
rid, loodetavasti võeti need eesmär-
gipäraseks kasutamiseks.
   Meelelahutusi oli kogu päevaks. 
Õhtu jätkus Otepää kultuurikesku-
ses, kus esinesid Erich Krieger, Are 
Jaama ja Leino Einer.
   Aasta viimane nädal jätkus Otepääl 
sama hoogsalt. Korraldati mitmeid 
pidusid, mille järel öeldi valla uue 
kultuurijuhi Sirje Ginteri kohta 
palju kiidusõnu. Ta on uute ideede-
ga rikastanud Otepää kultuurielu. 
Näiteks valla eakate peol osalenute 
suust võis kuulda, et nii toredat ja 
rahvarohket pidu polevat Otepääl 
varem olnudki.

Valga maavalitsus ja Valgamaa Omava-
litsuste Liit ootavad taotlusi maakonna 
teenetemärkidele hiljemalt 18. jaanuariks 
2008. a. Teenetemärgid antakse üle Ise-
seisvuspäeva aktusel.
   Kandidaate on õigus esitada maakon-
na valla- ja linnavalitsustel ja volikogudel, 
Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, 
erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, 
klubidel ja eraisikutel. Taotlused tuleb 
esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga 
maavalitsusele (Kesk 12, 68203 Valga, e-
post: info@valgamv.ee). Taotluse vorm 
ja lisainfo on Valga maavalitsuse kodule-
heküljel www.valgamv.ee.
   Valgamaa teenetemärgid asutasid Valga 
maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste 
Liit 2007. aastal maakonna inimeste tun-
nustamiseks. 

Loovuse laager eri-
listele noortele
Otepää Kultuurikeskuses rakendus 4.-6. 
jaanuaril projekt “Loovuse laager eriva-
jadustega noortele”, kus osalesid orbude-
kodu endised kasvandikud. Kutsutud olid 
ka Otepää sotsiaalkodu noored, kes kah-
juks siiski meiega ei ühinenud.

   

Projekti läbiviimiseks saadi raha Hansa-
panga projektikonkursilt “Tähed särama” 
ja Soome Uudenmaa Martadelt.
   Reedel oli tutvumisõhtu. Laupäeval te-
geleti loovusmängudega, tehti klaasimaali, 
mille käigus valmisid suured kunstiteosed. 
Enne lõunat käidi talverõõme nautimas 
Snowtubingus. Hiljem õppisid noored 
ühe Põhja-Ameerika seltskonnatantsu ja 
linetantsu, millega olid nõus ka järgmisel 
päeval esinema. 
   Näitleja Veikko Täär tegi nii draama- kui 
ka naeruteraapiat. Noored olid sellest 
väga vaimustuses ja kutsusid teda ka suvi-
sesse laagrisse. Õhtu lõppes naerukilgete 
saatel, kui mängiti õhupallidega võrkpalli.
   Pühapäeval käidi Kuutsemäel, kus kõik 
said sõita nii mäesuuskadega kui ka lu-
melauaga (pildil). Laagri lõpetamisel said 
osalejad aukirja, väikesed meened ja natu-
ke magusat põske pistmiseks. Tänati kõiki 
abistajaid ning esitati õpitud tantsud.
   Nende päevade jooksul kogesid noored 
palju uut ja huvitavat ning kindlasti on 
mida meenutada. Ma pole veel nii aktiiv-
seid, sõbralikke, toredaid ja tegutsemisin-
du täis noori kohanud. 
   Suur tänu Aare Tammele, Kuutsemäe 
töötajaile, Veikko Täärile, Otepää vallava-
litsusele ja Otepää naisseltsile, kes aitasid 
kaasa projekti läbiviimisele. Kõige rohkem 
tänan Otepää naisseltsi esinaist Riita Aa-
derit, kes mind igati toetas ja abistas.

Projektijuht TRIINU KARTAU
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(In memoriam Jaan Kross 19.02.1920 - 27.12.2007)
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 25. jaanuaril.

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.

SÜNNID

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

LUGEJA KIRJUTAB Head nõu ja lahket sõna KULTUURIÜRITUSED 
Otepääl

Otepääl on üks kindel paik ja teada inimene, 
kellelt alati saab head nõu. See on väike aian-
dus-käsitöökauplus Anni Butiik Pühajärve teel, 
kus leti taga seisab naerusuine ja sõbralik Rii-
ta Aader.
   Kuigi ise olen verepoolest viiendat põlve 
aednik – mu vana-vanaisa Robert tuli Saksa-
maalt koos mõisahärraga Otepää lähistele 
Anne mõisa aednikuks enam kui sada aastat 
tagasi. Mul jäi arguse tõttu aianduskooli as-
tumine ära, seetõttu jääb ka uute lillesortide 
soetamisel aianduslikke teadmisi vajaka.
   Aga kus häda kõige suurem, seal abi kõige 
lähemal. Tuleb võtta vaid ühendust Riita 
Aaderiga. Tema on õppinud aiandust Räpinas 
ja saanud lisatarkust Eesti Põllumajanduse 
Akadeemiast. Peale selle töötanud tegevaed-
nikuna mitmes aiandis. Ja tema koduaed on 
nagu mini Botaanikaaed.
   Riita käest saavad inimesed igal ajal, eriti 
aga kevadel seemnete ja juurikate müügi ajal, 
erialast nõu. Tema teeb seda ikka heatujuliselt 
ja naerulsui, andes lahkelt edasi juba ise ära-
proovitud nippe. Ta on üldse üks säravamaid 
inimesi, keda tean.

   Poejuahtaja ameti kõrvalt saab Riita edu-
kalt toime ka 44liikmelise Otepää Naisseltsi 
esinaisena. Korraldatakse puhkeõhtuid, semi-
nare, konverentse, koolitusi ja ekskursioone. 
Väga hästi on korraldatud igasuvine käsitöö-
laat kultuurimaja pargis. Samuti emadepäeva 
tähistamine ning jõulupeod küll naisseltsi 
liikmetele, küll oma endistele hoolealustele 
Kuigatsi lastekodust, keda nüüd aidatakse 
iseseisvasse ellu sulandumisel.
   Järgmise aasta suurürituseks tuleb Otepää 
Naisseltsil aga korraldada Lõuna- ja Kagu-
Eesti maanaiste suvepäev kaunis Otepää loo-
duses.
   Aga kõige tähtsam on tema panus Otepää 
naisseltsi rajamisel ja selle tegutsemisel juba 
enam kui 16 aastat. Ta selle alustala ja hing 
ning aktiivne eestvedaja. Naisseltsi töö on 
raske ja mahukas ning haarab selle tegija 
endasse kogu ihu ja hingega. Eriti kui on te-
gemist sellise pühendunud inimesega nagu 
Riita Aader.
   Jõudu talle edaspidiseks!

SILVIA LÄNIK

2005. aastal alustati reoveepuhasti rekonst-
rueerimisega. 2006. aasta lõpuni oli Otepää 
Veevärk vabastatud saastetasudest, 2007. 
aastast peame aga maksma kõrgendatud 
tariifide järgi. Saastetasu määrad suurene-
vad igal aastal 20%.
   Rekonstrueeritud reoveepuhasti eks-
pluatsioonikulud olid 2007. aastal ligi 900 
000 krooni. Seda kulutust varem ei olnud. 
Keskmiselt teeb see 10 krooni 1 m³ reovee 
kohta. Selle raha peab AS Otepää Veevärk 
kuskilt tagasi saama. Samuti on tõusnud 
kütte ja määrdeainete, kemikaalide ning 
materjalide hinnad.   
   1. jaanuarist tõusis vee erikasutuse tasu, 
ning veeproovide tava- ja süvakontrolli 
analüüside tegemise hinnad 20%. Ka heit-
vee saasteainete pinnasesse juhtimise saas-

tetasude määrad tõusid 20%. Samuti kalli-
nevad sisseostetavad teenused: valve, sead-
mete remondikulud, kindlustusmaksed.  
   Raha oleks ka veel vaja investeeringu-
teks. Praeguses hinnatõusus aga seda ei ole 
arvestatud. Seega peame ise kuidagi hakka-
ma saama.

Investeeringud, mis on tehtud 
2006.-2007. aastani

1. Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine 
9 991 439 krooni, sh. KIK 7 013 729, vald 
2 302 000 ja AS Otepää Veevärk 675 710 
krooni.

2. Õuna tn. vee- ja kanalisatsioonitrass 
   251 047 krooni (liitumistasudest laekus 

88 983).
3. Piiri tn. vee- ja kanalisatsioonitrass 
 431 210 krooni (190 678).
4. Keskuse küla vee- ja kanalisatsioonitrass 

316 622 krooni (330 424).
5. Pärna tn. vee- ja kanalisatsioonitrass 
 156 377 krooni (73 729).
6. Kastani tn. vee- ja kanalisatsioonitrass 
 237 230 krooni (83 898).
7. Võidu tn. vee- ja kanalisatsioonitrass 
 170 958 krooni (35 593).
8. Vahe tn. vee- ja kanalisatsioonitrass 
 439 043 krooni (144 315).
9. Hurda tn. vee- ja kanalisatsioonitrass 
 21 426 (15 000).
10. Palupera tee vee- ja kanalisatsioonitrass 

1 766 310, millest KIKi osa 1 448 910 ja 

Miks tõuseb vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind?

AS Otepää Veevärgi omaosalus 317 400 
krooni.

11. Külastuskeskuse vee- ja kanalisatsioonit-
rassi jätk 45 822 krooni.

12. Reoveepuhastusjaama mudakäitluse väljak 
2 352 701, KIKi osa 1 890 935 ja AS Otepää 
Veevärk 461 716 krooni.

13. Katlamaja laadimisplats 107 542 krooni.
14. Auto Mazda MPV soetamine 113 553 

krooni.
15. Traktorihaagis reoveepuhasti tarbeks 
 72 700 krooni.
16. Bensiinimootoriga pesur reoveepuhasti 

tarbeks 42 439 krooni.
17. Keskkatlamaja kütteladu 54 402 krooni. 
   
Eeltoodust on ilusti näha, et ainult liitumis-
tasutest ei ole võimalik rajade uusi trasse 
ilma Otepää valla, AS Otepää Veevärk ning 
KIKi abita.
   Leian,et AS Otepää Veevärk ei ole küll 
teinud liiga oma klientidele, tõstes vee- ja 
kanalisatsioonitariife. Linnainimene on 
harjunud kõikide mugavustega, aga mida 
peab tegema maainimene? Tema peab 
endale ise rajama sahtkaevu või puur-
kaevu (maksab 100 000-400 000 krooni). 
Samuti peab ta hoolitsema oma olmeheitve-
te äraveo eest (3,5 m³ olmeheitvee äravedu 
maksab 354 krooni, millele lisandub veel 
kilomeetri tasu väljaspoole linna).
   Soovin teilt mõistvat suhtumist hinnatõu-
su.

AS Otepää Veevärk juhataja ENN SEPMA

Lustakas stiilipidu 11. jaanuaril kell 19.00 
Otepää Kultuurikeskuses. Esinevad peolvii-
bijad ise. Lauake katab ennast ka ise, töö-
tab puhvet ja tantsuks ansambel “C- duur” 
Abjast.
   Kontakt: Sirje Ginter, e-post:
 sirje.ginter@otepaa.ee, tel. 509 7795.

Otepää isetegevuskollektiivide 
uusaastapidu “Elu Eestis läbi 
aegade”

Vana Baskini teatri etendus “Pepsie”, lavas-
taja Eino Baskin. Peaosas Marika Korolev. 
Mängivad Liina Tennosaar, Tõnu Kilgas, 
Vello Janson, Toomas Tross. 
   Piletid 125.-/ 100.- krooni müügil kultuuri-
keskuses 9-14 (Ene tel. 5615 3357) ja turis-
miinfokeskuses.

Kontakt: Ene Raudsepp,  tel. 5615 3357.

Lp. Invaühingu liikmed
Koosolek on 24. jaanuaril kell 11.00 
Lipuväljak 13, tuba 101.
Päevakorras 2007. aasta kokkuvõte, 
2008. aasta tegevusprogramm. 
Kohvilaud.

Planeeringud Otepää vallas

Lõppenud on Suure-Meema kinnistu detailplaneeringu, 
Juhani kinnistu detailplaneeringu, Tiigipõllu kinnistu de-
tailplaneeringu ja Köstrimäe kinnistu detailplaneeringu ava-
likud väljapanekud.
   Teatame avaliku arutelu toimumisest 18. jaanuaril 2008 Otepää 
Vallavalitsuses. Suure-Meema kinnistu detailplaneeringu avalik 
arutelu toimub kell 9.00, Juhani kinnistu detailplaneeringu 
avalik arutelu toimub kell 10.00, Tiigipõllu kinnistu ja Köstrimäe 
kinnistu detailplaneeringute avalik arutelu toimub kell 11.00.

Riho Leopard   25. detsember
Johannes August Johanson    1. jaanuar

PLANEERINGUD

Otepää vallavalitsuses

 Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 
0,4 kV kaabelliinile Vidrike külas Künka maaüksusel.
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Donni mas-
talajaama ning 0,4kV liinide püstitamiseks Ilmjärve külas seoses 
Silla maaüksuse liitumisega; Hilja Kulbinile üksikelamu püstita-
miseks Otepää külas Unimäe maaüksusel; Marina Lehismetsale 
üksikelamu rekonstrueerimiseks Otepää linnas Palupera tee 7; 
Otepää Vallavalitsusele reoveepuhasti ja kanalisatsioonitras-
side rekonstrueerimiseks Sihva külas; Indrek Tiidole sauna 
püstitamiseks Kaurutootsi külas Veske III maaüksusel; Indrek 
Tiidole sauna püstitamiseks Kaurutootsi külas Veske maaüksu-
sel; Jüri Pärnikule elamu püstitamiseks Vidrike külas Köörimäe 
3 maaüksusel; ASle Facio Ehitus konverentsihoone püstitami-
seks Nüpli külas Kolga Puhkebaasi maaüksusel.
 Otsustati määrata projekteerimistingimused suvila ehitus-
projekti koostamiseks Truuta külas Alliku kinnistule; elamu 
ja kahe abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks 
Kaurutootsi küla Lõuna Piirindumäe kinnistule; elamu ja kahe 
abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks Kaurutootsi 
küla Põhja Piirindumäe kinnistule; elamu ja kahe abihoone 
püstitamise ehitusprojektide koostamiseks Kaurutootsi küla 
Üla Piirindumäe kinnistule; elamu ja kahe abihoone püsti-
tamise ehitusprojektide koostamiseks Kaurutootsi küla Oja 
Piirindumäe kinnistule; elamu ja kahe abihoone ehitusprojek-
tide koostamiseks Kaurutootsi küla Piirindumäe kinnistule.
 Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 
312 eksemplari aabitsaid, õpik- tööraamatuid ning õpikuid 
summas 30 204,45 krooni.
 Otsustati jagada Vallimäe katastriüksus.
 Otsustati pidada võimalikuks Margus Vähi omandis oleva 
eramu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Otepää vallas Vidrike külas asuva Männiku kinnistu detailp-
laneering.
 Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää valla tänavavalgus-
tusüsteemi käidu korraldamine” hanketoimingute läbiviimise 
komisjoni otsused.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha Otepää valla elanikele 
detsembrikuus 2007.
 Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadusest 
tingitud lisakulude kompenseerimiseks kolmele vallakodani-
kule.
 Otsustati sõlmida vallakodanikuga sotsiaalkorteri üürileping 
kehtivusega 1 aasta.
 Otsustati kehtestada 1. jaanuarist 2008. a. Otepää valla mu-
nitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuseks 1-4. klass 
14,00 krooni, 5.-9. klass 15,20 krooni, 10.-12. klass 16,30 krooni. 
Kehtestada 1. jaanuarist 2008 Pühajärve Põhikooli lasteaiarüh-
mas toidupäeva maksumuseks 20,00 krooni. Katta Otepää val-
la eelarvelistest vahenditest kõikide Otepää Gümnaasiumis ja 
Pühajärve Põhikoolis 1.-9. klassis õppivate õpilaste koolilõuna 
maksumusest 10 krooni ja 42 senti. Katta lisaks alates 1. jaa-
nuarist 2008 Otepää valla eelarvelistest vahenditest Otepää valda 
sissekirjutanud 1.-4. klassi õpilaste koolilõuna maksumusest 3 
krooni ja 58 senti ja 5.-9. klassi õpilase koolilõuna maksumusest 
4 krooni ja 78 senti. 
 Otsustati teha Otepää valla 2007. eelarves muudatused.
 Otsustati anda luba AGK Sportdrive Rally Teamile korral-
dada 05.01.08.a ajavahemikul 13.00-18.00 Otepää valla haldus-
territooriumil Alaküla-Truuta teel avalik üritus AGK Drinking 
ralli 2008. 

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS ootab oma meeskonda 

SPORDIJUHTI.

Tööülesanneteks on spordihoone 
juhatamine ja valla spordiürituste 
korraldamine. Palk kokkuleppel. 

Tööle asumise aeg: nii pea kui võimalik. 
Avaldus ja cv palume saata: Otepää 
Vallavalitsus, Lipuväljak 13 67403 Otepää, 
Valgamaa või e-post: vald@otepaa.ee.

Lisainfo: 7664 800

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS ootab oma meeskonda 

HEAKORRASPETSIALISTI.

Tööülesanneteks on kogu Otepää valla
 heakorraga seonduv. 

Palk: 9000 krooni. 

Avaldus ja cv palume saata:Otepää Valla-
valitsus, Lipuväljak 13 67403 Otepää,
 Valgamaa või e-post: vald@otepaa.ee. 

Lisainfo: 7664 800

19. jaanuaril k.a. algusega kell 12.00 korraldab 
MTÜ Mäha Küla Arendus Otepää Golfiklubis

arutelu Mäha järve puhastamise projekti teemal. 
Oodatud on eelkõige Mäha järvega piirnevate kinnistute omanikud. 

Täiendav info tel. 5021 508, Jüri Kork.

Teater Otepää Kultuurikeskuses 
19. jaanuaril kell 19.00.

Esinevad Helin-Mari Arder ja Andy Fite 
(Eesti-USA-Rootsi).
Piletid 125.-/ 75.- müügil kultuurikeskuseses, 
Ene tel. 5615 3357 ja turismiinfokeskuses

Küünlapäevakontsert 2. 
veebruar kell 19.00 Otepää 
Kultuurikeskuses.

AMETLIK INFO

mailto:sirje.ginter@otepaa.ee
mailto:vald@otepaa.ee
mailto:vald@otepaa.ee
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Täname toetajaid

Pisikestest tegudest sünnivad suured kordaminekud

Pühajärve kooli 
tublimad

Otepää gümnaasiumi 
lastevanemate koosolek

Armastuse pärast Siberisse - 5

VIRVE KROLL

Jõudsime Taišetti

Seal käsutati meid vagunitest välja, viiekau-
pa rivvi, sõnad peale ja algas matk Taišeti 
“peresõlkasse”. See laager oli traataiaga 
pooleks jaotatud. Ühel pool mehed, teisel 
pool naised. Ja üllatus oli see, et kriminaali-
dest vangid said mingil moel naistele külla 
tulla, poliitilised aga mitte. 
   Meid viidi kohe sauna ja raseeriti altpoolt 
paljaks. Raseerijaks oli kaks meest, krimkadest 
“suukad”, nagu neid kutsuti. Naistel kästi alasti 
võtta ja tabureti peale seista. Mina sain teiste 
selja tagant läbi lipsata ja ennast ruttu riidesse 
panna. Nii jäi mul see alandus tundmata.
   Ühel pärastlõunal kõlas teiselpool traatae-
da võimas laul:

„Aeg sangarid kõik unustab 
Ja tandrid tasandab
Ja surnupealuusõdureist
Tuul veel vaid jutustab.“

See oli lihtsalt vapustav! Poisid laulsid väga 
hästi ja me olime kõik pisarais. Selgus, et meie 
mehi oli seal palju. Kui me neile plaksutama 
hakkasime, siis nad taipasid, et oleme eest-
lased ja tulid juttu ajama. Okastraat vestlemist 
ei seganud ja nii mõnedki said oma sugulas-
te kohta teavet.
   Barakk, kus me elasime, oli hästi suur. 
Ümber seinte olid kahekordsed narid ja keskel 
pikk laud. Toal oli ainult üks pisike aken ja 

uks. Akna all olevatel naridel oli väike vahe, 
kuhu mahtus pisike kapike. Teised narid olid 
kõik üksteise vastas. Ühel naril akna all magas 
vanaproua, rahvuselt venelane. Tal oli üks jalg 
põlvest saadik amputeeritud. Ta valdas ka 
saksa ja prantsuse keelt ning oli samuti poliit-
vang. Vangis oli ta olnud juba palju aastaid. 
Vanaproua ütles, et ma meenutavat talle tema 
pojatütart ja ta suhtus minusse väga soojalt. 
Vestlesime temaga saksa keeles, kuna seda 
oskasin ma paremini kui vene keelt. Istusin 
sageli tema juures. 
   Teisel naril tema kõrval magas üks varga-
plika, kes kandis kogu aeg ühte ja sama väga 
lühikest ja laia roosat kleiti ja roosat lehvi 
peas. Ma ei saanud aru, miks ta nii lapse 
moodi välja tahtis näha, ehkki minust oli ta 

palju vanem. 
   Ükskord, kui baraki põrandat hakati pese-
ma ja kõik välja aeti, palus vanaproua, et mind 
talle seltsiks jäetaks. Koristaja lubas. Kui me 
seal vestlesime, märkasin järsku ühte varga-
plikat, kes baraki uksest sisse hiilis ja kohe 
naride alla roomas. Meie, uustulnukad, maga-
sime kõik naride all põrandal, mujal ruumi 
ei olnud. Plika roomas lätlaste asjade juurde, 
võttis sealt lakk-kingad ja peitis hõlma alla. 
Kui ta tagasi hakkas roomama, meie pilgud 
kohtusid ja siis ta näitas mulle käega, et ma 
vait oleksin, või ta lõikab mul kõri läbi. Ja ma 
ei julgenudki kellelegi öelda, et nägin seda 
vargust pealt.
   Kohe pärast vargaplika väljumist sisenes 
barakki üks normaalse välimusega noormees, 
heitis meie kõrval olevale narile selili ja jäi 
meid silmitsema. Varsti sisenes barakki ka see 
vargaplika, kes vanaproua kõrval magas. Ta 
tuli poisi juurde, tõstis oma kleidi üles ja istus 
poisile peale. Ma ei saanud aru, mida nad seal 
teevad ja jäin neid üksisilmi vaatama. 
   Järsku see vanaproua pigistas mu kätt ja 
pead raputades sosistas, et ma sinna ei vaataks. 
Siis ma lõpuks taipasin ja mul oli väga häbi. 
Hiljem hakkas see noormees, ta nimi oli Vova, 
mulle külge lööma ja tahtis mind oma laagri-
naiseks. Suutsin talle aga üsna kiiresti selgeks 
teha, et olen süütu tüdruk ja laagris ei hakka 
ma kellegi naiseks. Ta ise oli platnoi ja leppis 
sellega. Ainult hoiatas, et ma kellegagi käima 
ei hakkaks, vastasel juhul saadab ta mu tram-
vai alla, st mitu meest vägistavad. 

2007. aasta oli Otepää gümnaasiumi suurele 
kooliperele mitmes mõttes eriline – jõudsime 
väärika 100. verstapostini meie kooli ajaloos. 
Oli palju muudki, mida kõrgelt väärtustada. 
Üks tuntud luulerida ütleb, et hea töö on nagu 
ilus laul, kus sees ei ole liigseid sõnu.  
   Igapäevane töö on nii tavaline, et me ei pea 
alati vajalikuks sellest rääkida ega iga korda-
minekut avalikult kiita. Ometi on Otepää 
gümnaasiumi 518 õpilase ja poolesaja peda-
googi möödunud aastale tagasi vaadates 
meeldiv tõdeda, et meil on, mille üle rõõmu 
tunda.
   Iga kooli näitajaks peetakse eelkõige õpitu-
lemusi. Kohati on see küll vaieldav, sest kooli-
sisene hindamine ei pruugi alati olla riigi-
tasandile vastav. Kuid meil on põhjust selg 
sirgu lüüa mõlemast vaatenurgast. 2007. 
aasta riigieksami tulemuste põhjal koostatud 
vabariiklikus koolide pingereas oleme 365 
kooli hulgas 53. kohal ning Valga maakon-
na gümnaasiumitest kõige kõrgemal posit-
sioonil. Kuigi 100pallilisi eksamitulemusi on 
meil olnud varasematelgi aastatel, rõõmustas 
Ott Kartau oma eesti keele maksimumtu-
lemusega taas kogu kooliperet. Hetkel õpib 
meie koolis ainult viitele 57 ja neljadele-viite-
le 131 õpilast.

Ainealase tööga on vabariigis silma paist-
nud palju õpilasi ning nende juhendajaid. 

Koolimeedia konkursil pälvisid silmapaistva 
II koha 3 raadiosaadet, mille olid võistlusküp-
seks valmistanud Kerli Adov, Kadi Reha, Erki 
Parik (kõik XII klassist), Martin Meema (XI), 
Anneli Ruusna, Kristi Kaarna, Ott Kartau, 
Gertu Võsu (eelmise aasta vilistlased). 
   Vabariikliku Koidulauliku luulekonkursi 
eelvoorus pälvis laureaaditiitli Merike Ennok 
(XI) ning auhinnalised kohad Katrina Ojavee 
(V), Kadi Reha, Kerli Adov (XII). Emakeele 
olümpiaadil esindas meie kooli XI klassi 
õpilane Triin Tigane. Karjääriteemalise essee-
konkursi auhinnalise koha pälvis praegune 
abiturient Erki Parik.
   Keemia vabariiklikul olümpiaadil sai III 

koha Margot Sepp (XI) ja „Nuputa” võistlu-
sel II koha Maiko Plinte, Diana Vähi, Katrin 
Helena Kuslap (VIII). Üleriigilisel õpilas-
te ajalooalaste uurimistööde võistlusel 
said raamatupreemia Merike Ennok, Gerli 
Luhtaru (XI) ning Maarit Stepanov (VIII). 
Eriliselt tuleb aga märkida, et noorte leiuta-
jate konkursi noorema astme autasu pälvis 
Geitrud Jäär (III).

Suvel toimunud koolinoorte laulu- ja tant-
supeost pääsesid osa võtma kõik meie 

kooli vastavad kollektiivid: mudilaskoor (I 
kategooria, juhendajad Vilve Maide ja Pille 
Möll), lastekoor (I kat., Eve Eljand), poistekoor 
(I kat., Eve Eljand ja Vilve Maide), rahvatant-
surühm (kõrgem kategooria, Kaire Ojavee), 
võimlemisrühm (Kerri Rauk). Eesti Vabariigi 
lastekoori on valitud laulma 10 tütarlast ja 
vabariiklikku poistekoori 7 noormeest. Tore, 
et just meie koolis on kanda kinnitanud vaba-
riiklik lauluvõistlus „Viis viimast”.
   Iseenesestki mõistetavalt oleme maakon-
nas talispordialadel parimad. Kõikide tublide 
sportlaste üleslugemiseks kuluks vähemalt 
lehekülg. Olgu siin toodud vaid need noored, 
kes 2007. aastal said kõige rohkem pjedestaali-
kohti vabariiklikel võistlustel: Anette Veerpalu, 
Keidy Kütt, Maribell Tamm, Liis Kalda, Triin 
Ojaste, Andreas Veerpalu, Marko Liiva, Keio 
Kütt, Siim Lehismets, Jürgen Mõttus.
   Maikuus said teoks meie kooli olümpia-
mängud, millest osavõtt oli aktiivne ning esin-
datud oli seitsme ala kõrval kaks põnevat 
– sumo ja puššpall.
   Möödunud aasta pühendasime eelkõi-
ge kooli auväärsele 100. sünnipäevale. 
Koolikollektiivi ja vilistlastest toetajaskonna 
ühistööna sai see etapp väärikalt läbitud. 
   Juubeliks ilmus kooli mälestusteraamat „100 
aasta koolikillud” ning õpilastööde kogumik, 
valmis mitmeid koolisümboolikaga meeneid, 
millest ehk kõige suurem tähendus on oma 
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kooli mütsil. Selle kandmist peame suureks 
auasjaks. Tähelepanu väärib seegi, et just 
suure tähtsündmuse nimel alustas koostööd 
kooliteatri põnev seltskond- õpilased/õpeta-
jad, kes tõid lavale omaloomingulise näite-
mängu „Sada tera õnnelaekas”.
   Isetegemise rõõm ongi vahest viimasel ajal 
meie kooli kõige silmatorkavamaks märksõ-
naks. Kui muidu olime harjunud, et pärast 
algkooli klassiväline aktiivsus kooliseinte 
vahelt kippus kaduma, siis viimane aasta 
kummutas selle müüdi täielikult. 
   X klassi noormees Toivo Tammekivi võttis 
ette julge tüki – otsustas töövarjupäeval uuri-
da lähemalt, mida kujutab endast Eesti täht-
saima politseiniku Raivo Aegi töö, ning tegut-
ses ühe päeva selle mehega koos. 
   Kooliraadio igapäevategemistele andsid 
vürtsi Willy Pastaku ja Tambet Leopardi 
kolmapäevahommikused raadioprogram-
mid. Ilmuma hakkas taas uues kuues kooli-
ajaleht Otu Tungal, peatoimetajaks Triin 
Tigane, keeletoimetajaks Erki Parik, küljen-
dajaks Heiki Saal ning ajakirjanikeks enamik 
meediaklassi tegusaid õpilasi. 

Jõulunädal ja jõulupidu näitasid, et meie 
õpilased, ka gümnasistid, on täis põnevat 

teotahet. Aasta viimasel peol astus eeskava 
numbriga üles lausa 12 klassi-kollektiivi, seal-
hulgas eranditult kõik gümnaasiumi-klassid, 
ning nende etteasted olid heal tasemel. Aasta 
viimasel koolipäeval üllatasid aga pedagoo-
gid õpilasi omatehtud jõulunäidendiga, kuhu 
kaasasid ka kooli hobikoori lauljad. Õpetajate 
ja õpilaste ühistegevus teeb heameelt ning 
näitab selgelt meie koolipere ühtsust.
   Eelpool kirjutatuga tutvunud lehelugeja 
saab ehk nüüd ka paremini aru, miks Otepää 
gümnaasiumi tegemistest ei ole lugeda igas 
Otepää Teataja numbris, sest leheveerud seda 
lihtsalt ei suuda lubada. Küll oleme aga uhked 
oma võimsamate kordaminekute üle, mis on 
sündinud õpilaste, lastevanemate, õpetajate 
ja kõikide tublide toetajate kaasabil. 

Otepää gümnaasiumi direktor AIVO MEEMA

Detsembrikuu viimasel nädalal, mida juba aastaid 
jõulunädalaks nimetame, toimus Otepää gümnaa-
siumis mitmeid põnevaid ettevõtmisi. Lisaks tradit-
sioonilistele jõulupidudele korraldati uhke jõululaat, 
kust võis osta ja ka söödavat kui muud praktilist. 
   Jõululoteriile andsid oma panuse tublid toetajad, 
kellele kuulub meie suur tänu: Oti pubi, kooli 
kohvik, Kersti Raudsepp, politsei, EÜP, Hansapank, 
i-punkt, Pühajärve SPA, Otepää Gümnaasium, 
Edgar, Imbi pood, Merle lillepood, Konsumi 
lillepood, Elva Tarbijate Ühistu, Ene Prants, Otepää 
raamatupood, Karupesa, Linna Apteek, Munamäe 
Apteek, Perejuuksur, EMT, Otepää Spordihoone, 
Tehvandi Spordikeskus, Postkontor, Tea Kriisa ja 
Pille Roomets.
   Nädala ettevõtmised said teoks tänu ISIC projek-
tile jt toetajatele.

OG huvijuht KERRI RAUK

17. jaanuar kell 18.00 toimub Otepää 
gümnaasiumis lastevanemate üldkooso-
lek kooli saalis.
   Alates kella 17.00 on lastevanematel 
võimalik kohtuda aineõpetajatega.
   Teemad: Ülevaade õppetööst – T.Aasa-
roht ja A.Vetka
   Kokkuvõte lastevanemate küsitlusest 
(kooli ja kodu koostöö) – A.Kompus 
   Politsei tähelepanekutest – M.Lill 

II veerandil õppisid hinnetele „väga hea“:
1.klass - Ekke Kaha, Laur Kangur; 2.klass - 
Karel Kaupmees, Liis Antsi, Hanna Liis Kiho; 
3.klass - Karl Kimmel, Priit Peterson, Joonas 
Rello; 4.klass - Ketryn Õun; 5.klass - Gen Alev, 
Merylin Tihomirova; 7.klass - Ina Mononen; 
8.klass - Keity Kimmel, Gertrud Leopard; 
II veerandil õppisid hinnetele “väga hea” ja 
“hea”:
1.klass - Jane Ilves, Anet Künnapuu, Mirjam 
Leopard, Laura Mootse, Romet Reino; 2.klass 
- Kevin Kaur, Marie Leopard, Essi Anni Pusa, 
Taavi Vihmann; 3.klass - Tanil Kangur, Lin-
da Oinus, Alice Raidmets, Arnold Sumberg, 
Martin Täär; 4.klass - Andres Aaliste, Marika 
Almar, Grete-Laura Loo, Kevin Perle, Anu Saa-
remäe, Birgit Trik, Ketlin Veidemann; 5.klass 
- Kärol Belov, Silver Kiho, Magnus Leopard, 
Madis Vihmann; 6.klass - Taavi Aaliste
7.klass - Andre Ostrak, Merit Fjodorov, Timo 
Kopli, Remi Leopard, Andra Leppik, Joel 
Süldre, Marili Vihmann; 8.kass - Kadri Mootse, 
Allar Ostrak, Hans-Friedrich Urm; 9.klass - Elen 
Kurvits

Eriline päev Pühajärve 
põhikoolis
Pühajärve kooli jõulupeopäev oli hoopis teistmoo-
di kui tavaliselt. Kooli tulime lõunaks. Vaatasime 
liiklusteemalisi filme ja tegime rühmatööd.
   Siis algas jõulupidu. Eriline oli see, et kõiki laule 
saatis ansambel koosseisus Oliver – kitarr, Mihkel 
– kitarr, Gertrud – trummid ja õpetaja Lii – klaver. 
   On tavaks saanud, et igal jõulupeol esinevad ka 
õpetajad. Sel aastal lugesid nad ilusaid jõululuu-
letusi. Eriti sooja vastuvõtu osaliseks sai õpetaja 
Peeter.
   Ja siis tuli jõuluvana, aga üsna ebatavalisel moel. 
Nimelt saabus ta rõdult ja kohe oli platsis ka jõu-
lupolitseinik Tõnu, kes selgitas, et isegi jõuluvana 
peab liikluseeskirju täitma. Samuti pidi iga klass 
pakkide lunastamiseks vastama liiklusteemalistele 
küsimustele.
   Veerandi viimasel päeval kogunesime aulasse, 
kus tehti kokkuvõtteid lõppenud veerandist ja kanti 
ette eelmisel päeval tehtud rühmatööd.

Koolilehe “Gloobus” toimetus
V.Kroll vanematekoju majutatud laste-
kodulastega augustis 1948 enne Siberit.
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Huvitegevus, kultuuri- ja 
spordielu, vaba aja sisus-
tamine elavnes jätkuvalt

Palupera vallavalitsuses  
18.12. , 21.12. ja 28.12.2007 

 Anti luba vallavanemal osta OÜ Palupera-Agrolt Palupera 
tee paviljoni katastriüksus 58201:002:1912, suurusega 65 m².
 Määrati Mäelooga külas Haljala põllu katastriüksuse, suu-
rusega 19 105 m² sihtotstarbeks maatulundusmaa.
 Väljastati ehitusluba puurkaevu puurimiseks Hellenurme 
külas Alliku kinnistule.
 Anti toimetuleku täiendavat ühekordset toetust ravimite 
ostuks kogusummas 8 700 krooni ja küttepuude ostuks 6000 
krooni. Anti valla eelarvest ühekordset toetust kogusummas 
4600 krooni ja küttepuude ostuks kogusummas 7 500 kroo-
ni. Anti toimetuleku toetusest viis ühekordset toetust a´ 200 
krooni ja kinnitati toimetuleku saajate nimekiri kogusummas 
18 903 krooni.
 Kinnitati Palupera valla põhivara ümberhindamise akt.
 Kinnitati 2007 aasta eelarve kuluartiklite muutmine.

AMETLIK INFO

- Palupera valla delegatsioon 
osales Soome sõprusvalla Vihti 
500 aastapäeva üritustel.
- Toimus XIII mälumänguturniir 
Palupera valla karikale (11 võist-
konda, 4 Valgamaalt). Valgamaa 
meisteriks tuli Otepää vald. Kari-
kavõistluse parim võistkond oli 
Liivimaa mälu.
- U-17 vanuseklassi  MM-
võistlustel Ostravas 11.-15. juu-
lil pääses Liane Pintsaar neidude 
kolmikhüppes lõppvõistlusele. 
Liane tulemusest 12.42 piisas, 
et kaheksandana tosina parema 
sekka mahtuda. 
  Teisel võistluspäeval sai ta 
eestlastest parima koha, olles 
kolmikhüppe lõppvõistlusel 
12.67ga kaheksas. See oli vaid 
11 sentimeetrit isiklikust rekor-
dist vähem.
- Angela Kulasalu oli Läti noor-
te MVl Siguldas ülisuurslaalomis 
kolmas. Võistles üle 150 noore 
mäesuusataja.
- Räbi külas toimus aasta algu-
ses Talvelaskur 2006/2007 maas-
tikulaskmise turniir (jahiring ja 
maastikuring) ning novembris 
Eesti Maastikuvibu Liidu klubide 
karika VIII etapp, Mardinool 2007 
võistlused.
- Valgamaa linnade ja valdade 
2007. aasta talimängudel kuni 
2000 elanikuga kohalike oma-
valitsuste hulgas võitis I koha 
Palupera vald.
- Jaaniõhtud korraldati uuel 
Makita külaplatsil, Neeruti külap-
latsil ja Palupera pargis. Tähistati 
vastlapäeva, naistepäeva, õpeta-
jate päeva, sügise sünnipäeva, 
eakatepäeva, kadripäeva, jõule. 
Korraldati seltskonnatantsu kur-
sused, maarahva pidu ja teatri-
õhtuid. 
- Toimus Nõuni triatlon IV (100 
m ujumine, 7,5 km jalgrattasõit, 
1 km jooks).
- Viidi läbi vallasisene lauamän-
gude (male-kabe) turniir.
- Ja lgpal l i k lub i  FC ELVA 
eestvedamisel toimus Palupera 
staadionil jalgpalliturniir Palupe-
ra Cup III. Osales 5 noorsport-
laste võistkonda. Tulemused: I 
koht Otepää, II koht Rõngu, III 
koht Puka, IV koht Elva, V koht 
Palupera.
- Kõnniti üheskoos käimiskep-
pidega ümber Nõuni järve.
- Toimus võrkpalliturniir Põr-
sas Cup III Nõunis (peaauhind 
20 kg põrsas).
- Toimusid järjekordsed Lei-
go järvemuusika kontserdid 
(juubeliaasta – 10) ja järveteatri 
etendused Shakespeare / Keil 
„Rooside sõda“ . 
- Palupera valla esindusvõist-
kond osales Tartu Maratoni 
neliküritusel. Ilvar Sarapson 
saavutas Tartu maratonil pari-
ma tulemuse 63 km, 165. koht 
(3:29.53,8), mis oli oma vanu-
seklassis 22. koht.
- Korraldati ise ja osaleti mit-
metel seminaridel, koolitustel, 
s.h. 30le allasutuse töötajale tu-
leohutusalane koolitus-õppus.
- Nõuni eakad käisid ekskur-
sioonil (Helme-Taagepera-Kark-

si-Nuia, Raja talu miniloomaaed) 
Pärnumaal. Hellenurme-Palupe-
ra eakad käisid Pärnus teatris. 
Koos käidi kahel päeval Hiiumaal 
ja Palamuse laadal.
- Nõuni piirkonna õpilased käi-
sid ekskursioonil Ida-Virumaal.
- Hellenurme lasteaialapsed  
käisid Paluperas spordipäeval, 
Vitipalus matkal, Rõngus jaana-
linde vaatamas, õppisid politsei 
abiga liiklust ja käisid Viljandis 
teatris.
- Olustveres mihklikuu pere-
päeval korraldatud hoidiste mes-
sil  esines Valgamaa Kodukandi 
Ühenduse eestvõtmisel Palupe-
ra vald 5 moosiga. Liia Lõhmuse 
banaani-õunamoos hinnati 
2. koha vääriliseks.
- Üleriigilise külateatrite festi-
valil Riidajas osales kolmeteis-
tkümne näitetrupi hulgas ka 
Hellenurme näitetrupp „Muh-
kel“  näidendiga „Maria Sibe-
rimaal“ (H.Kiige samanimelise 
teose dramatiseering). Žürii oli 
osaliste mängu heast tasemest 
üllatunud. 
  Hellenurme lavastus sai pari-
ma lavakujunduse preemia. Ku-
junduse kunstnik oli Helle-Maia 
Sonn. Heli- ja valgustehnikuna 
festivalil olnud Valga kultuurikes-
kuse töötaja Tarmo Läätsa sõnul 
said hellenurmelased kiita. 
- Aasta õpetajaks 2007 tunnis-
tati endine Palupera põhikooli 
direktor, edasiselt logopeed ja 
pedagoog Maire Lemberg. 
- Valgamaa üks kolmest Aasta 
õppijast 2007 oli Palupera vallast  
Astrit Kukk, kes lõpetas müüja-
töö kõrvalt kiitusega Valgamaa 
Kutseõppekeskuse sotsiaal-
hoolduse eriala ja asus õppima 
Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli 
sotsiaalteaduskonda. 
- GIS- ja geograafiapäeva joo-
nistusvõistlusel „Maailm läbi 
minu silmade“ tuli auhinnali-
sele kohale Palupera põhikooli 
esimese klassi õpilane Kaupo 
Väli. 
- Liikumise Kodukant 10. te-
gutsemisaastale pühendatud 
esseekonkursil „Külaliikumine 
täna ja homme“ valiti Palupe-
ra põhikooli VII klassi õpilase 
Raikko Käose töö „Noored kui 
liikumapanev jõud“ viie parema 
kirjutise hulka.
- Tartumaa Konguta kooli play-
back võistlusel „Ei meelemürki-
dele“ sai  9. klassi poiste ette-
aste rahalise preemia „Lootuse 
auhind“.
- SA Lõuna-Eest i  Tur ism 
nõukogu valis 26. novembril  
konkursi „Ehe Lõuna-Eesti“ võit-
jad aastal 2007. Alakonkursile 
“Parim turismi toetaja” esitati 
10 nominenti, nende hulgas ka 
Palupera vald.
- Nõuni kultuurimaja arendus-
juhina asus ametisse Kalev Lõh-
mus.
- Palupera põhikooli direktori-
na asus tööle Svetlana Variku.
- Märtsikuus tähistas Nõuni 
Lõbusate leskede klubi oma 10. 
sünnipäeva.
- Aprillikuus tähistas MTÜ Nõu-

ni Maanaiste Selts oma 11. sün-
nipäeva.
- Sädekülaks, üllatajaks koda-
nikualgatuslikus tegevuses tun-
nistati Päidla küla ja MTÜ „Päidla 
Rüütlimõis“ – oma puhkeala raja-
mine ujumiskoha ja inventariga. 
Ka Makita küla, kus eestvedaja 
Jaan Reidolfi initsiatiivil valmis
kiigega külaplats.

Teisi ettevõtmisi ja fakte:

- Saadeti teele järjekordne lend 
Palupera põhikooli lõpetajaid 
(10).
- Kooliteele asusid Hellenurme 
mõisa lasteaiast 6 tüdrukut ja 2 
poissi.
- Vallas registreeriti 8 sündi. 
Sündisid Agnes, Greteli, Kersti, 
Maris, Aleksander, Argo, Krist-
jan-Marten ja Tristan. Esiklaps 
sündis 4 peres, teine laps ühes 
peres, kolmas laps ühes peres, 
neljas laps 2 peres.  
- Demograafiast vallas: val-
laelanike arv 01.01.2007 – 1187. 
Aasta jooksul registreeriti sün-
de 8, surmajuhtumeid 14, sis-
seränne valda 23 ja väljaränne 
vallast 41 inimest. Vallaelanike 
arv 31.12.2007 – 1163.
- Korraldati järjekordne ülevalla 
emadepäeva eelne heakorrapä-
ev. Nõuni küla viis külakeskuses 
läbi ühised koristustalgud.
- Peaminister Andrus Ansipi 
tänukirjad ja mastivimplid said 
Palupera põhikool, Maire ja 
Valdur Treial Palupera külast, 
Hanno Murrand ja Piret Reich-
mann Lutike külast ning Kaire ja 
Priit Vakman Räbi külast.
- Osaleti Kagu-Eesti Jäätme-
keskus AS, Vapramäe-Vellavere-
Vitipalu SA, SA Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskuse, MTÜ Val-
gamaa Partnerluskogu ja Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu töös 
ning Tartu Maratoni nelikürituse 
korraldamisel. VVV SA tähistas 
oma 8. sünnipäeva.
- Regionaalministri 18.juuli 
2007. a. määrusega nr. 5 määrati 
Palupera valla Makita küla lahk-
mejooned ja seega on Palupera 
vallas nüüd üks küla rohkem. 
  1977. aastal Lutike külaga lii-
detud Makita taastati ajaloolistes 
piirides ja ajaloolise nimega. Ma-
kita pindala on 420 ha ja elanikke 
25 (06.11.2007 seisuga). 
- Rahvastikuminister Urve Palo 
külastas Hellenurme lasteaeda.
- Riigikogu liige Mai Treial kü-
lastas kodanikupäeval oma ha-
ridustee esimest kooli Palupe-
ras.
- Hellenurme küla sai oma 
arengukava aastateks 2008-2015. 
Arengukava hõlmab ka lähiüm-
bruse külad Mäelooga, Pastaku 
ja Urmi.
- Tunnustati Palupera põhikooli 
tublisid õpilasi ja nende lapseva-
nemaid (vallavanema ja kooli-
direktori vastuvõtt vallamajas).

Palupera vallavanem 
TERJE KORSS

 Uue-Tüki kinnistu nr.1916540 katastriüksus nr. 
58202:002:1420 detailplaneeringu lähteseisukohtade 
tutvustamise avalik arutelu toimub 21.jaanuaril kell 10 
Nõuni maakultuurimajas. 

PLANEERINGUD

VVV SA alustab 2008. 
aastat matkasarjaga

VVV matkasari koosneb: talvisest 
(suusa)matkast, kevadisest kanuumatkast, 
suvisest jalgsimatkast ja sügisesest ratta-

matkast.
Matkasarja nelja matka läbijat ootab sarja 

lõpus üllatus!

TALVINE MATK 
VITIPALU  MAASTIKUKAITSEALAL  toimub
Laupäeval, 19. JAANUARIL  kell 11.00

• Vastavalt lumeoludele matkame retkejuh-
tide saatel suuskadega või jalgsi
• Lastele kelgutamise võimalus
• Matka lõppedes väike kehakinnitus korral-
dajate poolt
• Matk on sobilik nii suurtele kui väikestele 
matkajatele
TULE KOOS PEREGA VÕI SÕPRADEGA
JA VEEDA LOODUSES MEELDIV TALVEPÄEV!

Kogunemine kell 10.45 Vitipalu karjääri teel. Tähis-
tus matka algusesse algab Elva-Palupera tee Viti-
palu kärjääri teeristist.
 MATK ON TASUTA. Palume osavõtust teatada.
Info ja registreerimine telefonil 5254 172 
või  sihtasutus@vvvs.ee
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1. Kust saad majapidamisele joogivee – salvkaevust 
või puurkaevust? Ühisveevärgist joogivee saajate 
kohta omame ülevaadet, aga teiste kohta kahjuks 
lünklikult. Kas olete rahul oma salvkaevu joogivee-
ga, kas seda jagub aastaringselt jms. Või olete sun-
nitud joogivee üldse tooma naabrusest, poest?

2. Kuhu kogute oma majapidamises tekkiva reovee 
– kogumismahutisse, bioloogilisse väikepuhastis-
se, kasutate settekaevusid ja kuidas olemasolev 
olukord teid rahuldab? Või puudub teil siiani reo-
veekogumissüsteem? Jällegi omame ülevaadet 
vaid ühisreoveepuhastitega liitunute kohta.

3. Kuhu paigutate oma olmeprügi – omate kogumis-
mahutit, mida regulaarselt tühjendab jäätmevedaja 
või on teil naabriga mahuti mitme peale? Kui suur 
see mahuti on, kas see on piisav, kes on lepingu-
järgne jäätmevedaja täna, kas olete teenusega 
rahul? Ja kui teil siiani puudub kogumismahuti, 
siis milline nägemus on teil edasiseks – ise leping 
sõlmida, naabriga koos või hoopiski sobib teile 
kasutada näiteks 2-3 km kaugusel kogumispunkti?

Küsimustik on vajalik, et saada tegelikust olukorrast 
ja probleemidest ülevaade. Kui aga tekib võimalus osa-
leda ühisprojektis, mis näiteks leiab lahenduse teie salv-
kaevuvee ebapiisavusele või nõuetele vastava jäätmete 

kogumispunkti rajamiseks jne., siis saaksime operatiivselt 
kogutud andmebaasi kasutada.

Küsimustele aidatakse vastata, kui tuled valla-
majja, helistad 7679 502, kirjutad meile, saadad 
oma vastused käsipostiga või e-mailile aadressil 

palupera@palupera.ee. 
Ootame tagasisidet!        Palupera vallavalitsus

Palupera vallavalitsus palub kõigil 
vallas elamut, maa-kodu, suvilat 
omavatel isikutel vastata meile 
alljärgnevatele küsimustele:

PROJEKT “ELVA PUHKEPIIRKONNA 
LUSTIMÄE PUHKEALA TUGIINFRA-
STRUKTUURI VÄLJAARENDAMINE”

Toetuse saaja – Palupera Vallavalit-
sus, põhitaotlejana.
Eesmärk – Lustimäe puhkekoha 
juurde  juurdepääsutee (420 jm, 
parklaga), kohaliku tee ehitamine.
Toetaja –  Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus, juhatuse otsus 
27.12.2007. 
Toetus – 426 500 krooni, omaosalus 
106 704 krooni. 
Projekti lõpp – juuli 2008.

Palupera põhikooli 
tublid õpilased II õppe-
veerandil 2007
1. klass- Angeelika Helimets, Kerttu Lem-
berg, Andre Lõhmus, Ave Riivik, Triin 
Tiimann – kõik viied. Gretten Gelis Vesso, 
Janno Vähi, Kaupo Väli; 2. klass - Karmen 
Puusalu – kõik viied, Merilyn Terve; 3. 
klass - Mait Käos, Aigeli Laaneväli, Ris-
to Pastak, Tanel Riivik; 4. klass - Mauri 
Kožlovski, Kris Käos, Artur Lõhmus, Teele 
Tamm; 5. klass - Elari Kikas, Kerdo Puus-
alu; 6. klass - Kaisa Lokk, Maria Voolaid; 
7. klass - Krista Lokk; 8. klass - Lisette-
Huaniita Sipelgas; 9. klass - Sander Vähi

Lugupeetud Palupera 
põhikooli lapsevanemad.
Täname teid meeldiva koostöö eest 
ning soovime jätkuvalt head ja sõbralik-
ku koostööd ühiste eesmärkide saavu-
tamisel.
Rahulikku ja õnnelikku 2008 aastat!

Palupera põhikooli töötajad

Mõnikord tuleb tahtmine teada saada, 
mis see kohalik tase ikkagi on?
   Aga kui vastuvõtt hea, siis oleme ko-
haliku rahva au ja uhkus.
   Oleme Palupera vallas omaalgatusli-
kult, aktiivselt tegutsev kollektiiv, ja seda 
tänu valla toetusele. Meid ootab alati 
hubane ja korrastatud ruum Hellenurme 
kultuurimajas.
   Head uut aastat, head inimesed ja loo-
dame jätkata samas vaimus!

MTÜ Tantsuklubi Mathilde

Teised meist ja meie teile!

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

Nõuni rahvas tähistas pühade lõppu kolmekuninga-
päeval ehk 6. jaanuaril. Kuigi väljas möllas tugev tuul 
ja külm näpistas, kogunes palliplatsile lustakas selts-
kond, et panna pühadele punkt. Kodust kaasa võetud 
jõulukuuskedest sai ilusa ja soojendava lõkke. Kuigi 
oli plaan ka meisterdada kuusepuust pudrumänd, ei 
tahtnud keegi külmaga kindaid käest ära võtta. Ühine 
otsus – kartulipuder ja mannavaht saab vahule löödud 
sel aastal mikseriga. Sooja andis ka pärnaõietee ja 
lõkkel küpsetatud vorstid ja leib. 
   Pühad möödusid enamusele meist pere ja sõprade 
ringis. Kuid eestlane armastab ikka pidutseda. Vana-
aasta lõpupidu kultuurimajas läks täissaalile ehk pidu-
lisi oli sama palju kui kultuurimajas toole. Tantsu löödi 
Uno Kaupmehe ja tema ansambli saatel. Vaheajad 
täitsid meie linetantsijad, Otepää kõhutantsijad ja Aak-
re tantsutrupp. Aitäh tüdrukud, olite väga vahvad!
   Uut aastat tervitati kultuurimajas diskoga. Muusikat 
valisid „Omad Poisid“. Diskolisi oli vanuses kuuest 
kuuekümneni ja tantsulusti varaste hommkutundideni.
   Uute kohtumisteni uuel aastal!

MARIKA VIKS

Kui jõulud on möödas ja 
näärid on läbi…

algus Otepää Teatajas nr 21
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Täitunud on jällegi üks aasta-
ring ning alanud uus aasta. 
Traditsiooniks on enne uue 

aasta plaanide juurde asumist teha 
tagasivaade möödunule. Milliseks 
kujunes aasta 2007 Puka vallas? 
   Nagu aasta tagasigi, tuleb ka 
seekord tõdeda, et aasta on olnud 
töine ning kokkuvõttes ka edukas. 
Üldmõistes ei ole töötegemises 
midagi erilist. Vallavalitsuse poolelt 
vaadates on olnud aga päris palju 
pingutamist, sageli ka unetuid 
öid ja tööd puhkepäevadelgi. 
Meenutagem.
   Üks esimesi tegemisi oli Aakre 
Rahvamaja küttesüsteemi korras-
tamine ja ökonoomsemaks muut-
mine. Sellega lõpetasime Aakre 
asula soojavarustuse süsteemi-
de rekonstrueerimise projekti, 
mis teostus riikliku energiasääs-
tu programmi abiga läbi kolme 
aasta.
   Kevadel asusime valmistuma 
traditsioonilisteks vallapäevadeks, 
üritus koos kevadlaadaga toimus 
26. mail. Juunis toimusid Pukas 
Eesti maavalitsuste suvepäevad, 
millel osalesid ka ministeeriumide 
esindajad. Kohal viibis maavane-
maid ja ministreid, kokku oli osale-
jaid ligikaudu 300.
   Mõni nädal hiljem võõrustasime 
maakonna omavalitsuste võistkon-
di Valgamaa valdade suvemängu-
del Pukas. Osales 13 omavalitsust, 
nende hulgas ka meie valla võist-
kond. Pukast koguti häid muljeid, 
sest olen hilisemalt kuulnud palju 
positiivset tagasisidet.

Võrtsjärve suvemängude korral-
damise järjekordki oli jõudnud 

meie vallani. Selleks valmistamine 
nõudis suurt tööd, ettevalmistus-
tega alustasime juba varakevadel. 
Suvemängud toimusid 14. juulil, 
sellest võtsid osa seitse Võrtsjärve 
äärset valda. Need mängud olid 
meile erilised, sest seekord saime 
pidada need oma staadionil, samu-
ti Puka värskelt valminud laulula-
val. See tegi korraldajate elu pisut 
kergemaks ja kindlasti ka üritu-
se paremaks. Korraldajad ilmselt 
mäletavad 2000. aasta mänge, kus 
igale võistlusalale tuli otsida oma 
paik, see ette valmistada ja millised 
mured kõige sellega kaasnesid.
   Laululava valmimine just selleks 
suurürituseks oli meile väga oluli-
ne. Seepärast oli sageli mure, kas 
kõik valmib õigeaegselt. Lava sai 

valmis ja tulemusega oleme väga 
rahul! Tänusõnad hea koostöö 
eest aktsiaseltsile Valmap Grupp 
ja isiklikult Kalle Põldmägile. Lava 
sai just selline, nagu olime kavan-
danud. Tänusõnad ka Mati Ehitus 
OÜle tähtaegselt tehtud tööde 
eest.
   Mängude korraldamise eest 
suured tänusõnad korraldus-
toimkonnale, kes tegi suure töö. 
Ja loomulikult tänusõnad meie 
aktiivsetele osalejatele, kelleta ei 
oleks mängude korraldamisel 
mõtet.

Puka puhke- ja spordikeskus 
sai, nagu mainitud, 2007. 

aastal täiendust vabaõhulava 
näol, aga keskus ei ole veel valmis. 
Tegemist vajab veel viimane 
etapp, Puka rahvamaja remonti-
mine. Rahvamaja remonditööde-
ga suutsime 2007. aastal alustada, 
tööd loodame lõpetada saabunud 
aasta suveks.
   Meenutades aastat 1995, kui 
volikogu võttis vastu otsuse Puka 
puhke- ja spordikeskuse rajami-
seks, olid paljud arvamusel, et see 
suurejooneline idee on meie valla 
arenguks küll vajalik, kuid raske 
teostada. Kaksteist aastat hiljem 
on idee realiseerumas ja usun, 
et see aitab toetada ja kiirendada 
meie valla arengut.
   Augustis toimusid Puka lahtised 
kergejõustikuvõistlused. 
   Sügisel remontisime ligemale 
1,5 miljoni krooni eest valla teid, 
korrastasime tänavate nimesid ja 
aadresse. 2007. aasta lõpus telli-
sime uued tänavanimede sildid 
ja majade numbrid, kahjuks aga 
ei saanud firma meie silte oma
seadmete rikke tõttu aasta lõpuks 
valmis. Ootame siltide valmimist 
lähiajal, paigaldamine jääb suures 
osas siiski kevadesse. 
   Vallavalitsus on ette valmis-
tanud mitu projekti ja rahataot-
lust, mille realiseerumist ootame 
uuel aastal.
   Kui lisada veel tegemised ja 
toimetamised eri asutustes, siis nii 
see aasta on töiseks kujunenud-
ki.

2007. aasta uutest algustest 
ja algatustest 

Tegevust alustas Valgamaa part-
nerluskogu, milles osalevad ka 
meie ettevõtjad, seltsid ja mit-

tetulundusühingud ning valla-
valitsus. Partnerluskogu tegevus 
on aidanuid kaasa seltsitegevu-
se aktiivistumisele – seltsid on 
näidanud, et nad on võimelised 
suurepäraseid üritusi korraldama. 
Hea näide hiljuti toimunud jõulu-
laadast Aakres, mis on minu arva-
tes hea perspektiiviga ettevõtmine. 
Kiitus korraldajatele!
   Partnerluskogu tegevus on 
laienemas ja loodame meiegi, et 
MTÜd ja ettevõtjad saavad sellest 
kasu.
   Puka vallas Soontaga külas alus-
tas tegevust Greete motell, mis on 
oma huvitava puitarhitektuuriga 
kujunenud piirkonnas omaette 
vaatamisväärsuseks. Omanikud 
kavandavad juba järgmisi tege-
vusi, et luua hästitoimiv ja palju-
dele huvi pakkuv kompleks. 
Oktoobris oli mul koos voliko-
gu esimehe ja motelli omanike-
ga meeldiv võimalus Puka vallas 
selles majas vastu võtta Eesti presi-
denti Toomas Hendrik Ilvest koos 
proua Eveliniga.
   Rakenduse leidsid pikka aega 
tühjalt seisnud, vallamajaga ühes 
hoones asuvad endised söökla-
ruumid. Nendes alustas tegevust 
Lansta OÜ, avades kasutatud asja-
de- ja mööblikaupluse. Omanikul 
jätkub mõtteid oma tegevuse 
laiendamiseks.

Hea on tõdeda, et meie andme-
tel ei lõpetanud ükski Puka 

valla ettevõte 2007. aastal oma 
tegevust. Vallavalitsuse ja volikogu 
soov on olla meie ettevõtjatele hea 
partner ja aidata kaasa ettevõtete 
arenemisele, mis omakorda tähen-
dab ju kogu valla arenemist.
   Kui üritada eelnevat kokku 
võtta, siis arvan, et tervikuna võiks 
aastat 2007 lugeda kordaläinuks 
ja edukaks. Oli ka muresid, kuid 
need on õige jättagi möödunud 
aastasse ja minna edasi uute mõte-
te ja plaanidega.
   Soovin, et uuel aastal oleks valla-
valitsuse ja vallaelanike koostöö 
veelgi tihedam ning inimesed ei 
hoiaks oma mõtteid ainult endale, 
vaid jagaksid ka meiega. Loodame, 
et uus aasta toob rõõmu, tervist ja 
õnne meie kõigi kodudesse! Samas 
ärgem unustagem, et igaüks on ise 
oma saatuse sepp ja õnne valaja.
   Parimate soovidega

Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

2007. aasta oli Puka vallas 
sündmusterohke

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Aakre algkooli tublid 
õpilased teisel õppe-
veerandil

Hinded „väga hea”
Risto Johanson 2. klass
Lele Saarts 5. klass

Hinded „ hea ja väga hea”
Grete Kõks 1. klass
Silver Koemets 2. klass
Karen-Christine Tops 2. klass
Kalmer Kõks 3. klass
Oliver Ozolin 3. klass
Reelika Koskora 4. klass
Raiko Undrits 4. klass
Eneliin Jürise 6. klass

22.    detsembril toimus Aakre rahvamajas jõulupidu, 
kus peaesinejaks oli Uno Kaupmees ja ansam-

bel Lustgast. Lisaks astusid üles kõik valla taidlejad, kelle 
hulgas oma esimese esinemise tegid ka kõige väikse-
mad, 3-12aastased Aakre tantsuringi lapsed.
   Külalisi tuli palju, istekohtade nappus ajas esialgu 
hirmu peale, aga nagu öeldakse, häid mahub palju… 
Nii oli ka meil. Leidsime kohad kõigile, kes seda soovi-
sid ja etteasted võisid alata.
   Sellest tuli tõeline rahvapidu: ansambel oli vahva, 
etteasted toredad ja publik lihtsalt imeline!
   Siinkohal tänan teid kõiki, kes te meiega 22. detsemb-
ril Aakre rahvamajas jõulupeol viibisite ja aitasite kaasa 
selle ürituse õnnestumisele.
   Soovin kõigile ilusat alanud aastat ja uute kohtu-
misteni!

Aakre rahvamaja juhataja KRISTI NAGLA

Meenutusi jõulupeost

Laupäeval, 
19. jaanuaril kell 13

toimub Aakre Lasteaed-
Algkoolis 

barokk-kontsert.
Esineb barokkmuusika ansambel 
Tallinn Baroque

Liina Saari – sopran; 
Raivo Tarum – zink, trompet;
Tõnu Jõesaar – tšello, fidel; 
Imbi Tarum – klavessiin.

Kuulda saab õukondlikku galant-
set tantsumuusikat,
sooloteoseid, kammermuusikat.
Kontserti ilmestavad 

muusikute esitatud vahetekstid 
ja kaunid kostüümid.

Piletid: 30 krooni, 
õpilased ja pensionärid 20 krooni

Info telefonil: 5394 5031

Aeg ajalt leiame end märkamas ilu-
sat graafilist joont või graafilisi jää-
lilli aknal. Ettearvamatu ja põnev on 
ka graafilise lehe valmimine.
   Puka kunstikooli lastel oli või-
malus Tartu Kunstnike Liidu graa-
fikastuudios erinevaid tehnikaid
katsetada. Kolme tunni jooksul val-
mistasime igaüks kavandi ja trükkisi-
me selle ära. Meid juhendasid graa-
fik Tiina Kuus ja meister Kalju Kütt.
   Kolmel laupäeval möödunud 
aasta lõpus õppisime erinevaid teh-
nikaid: materjalitrükki, linoollõiget 
ja diatüüpiat. Järgmine teema on 
kuivnõel. Plaadid valmistame see-
kord kodus ette, Tartusse jääb trük-
kimine.
   Meistri sõnutsi olevat see juba 
keerukam tehnika. Väga oluliseks 
asjaks graafika juures üldse on
graafikapress. Kunstnike maja keld-
ris on vana, auväärne, Saksamaal 
19. sajandi lõpupoole valmistatud 
kõrgtrükipress. Kõrvalruumis ootab 
meid ka sügavtrükipress. Meie õpin-
gud kestavad edaspidigi.
   Kunagi täiskasvanuna näitusel
 käies ja piltide alt lugedes – kuiv-
nõel, ofort, metsotinto –, ei pea 
ajusid ragistama võõraste, tund-
matute sõnade ees. Meenub, et sai 
ka ise käsi värviseks tehtud ja seda 
kunsti proovitud.

Puka kunstikooli direktor ESTI KITTUS 

Graafika - mis 
see on ?

I klass - Isabel Possul, Birgith Pedajas; 
II klass - Raul Semsugov
III klass - Karel Tilga
IV klass - Pille Markov, Ariane Sarv, 
Jörgen Hunt; 
V klass - Merlicande Lehtsaar, Karel-
Romet Pedajas, Kati Taur, Kertu Tilga
VI klass - Peeter Kangro
VII klass - Kaari Tilga
IX klass - Joel Hainsalu

Puka keskkooli õpila-
sed, kes lõpetasid teise 
veerandi väga heade 
hinnetega

Pille Markov trükkimas

Seoses vee erikasutustasu ning 
kohustuslike puurkaevu ning vee-
värgivee analüüside hinnatõusu-
ga korrigeeris AS Valga Gomab 
Mööbel Puka tsehhi puurkaevu vee 
müügihinda. 
Tegelikud kulud kuus on kokku 4250 
krooni, sellest puurkaevu seadmete 
amortisatsioon 1065, süvaveepum-
ba elekter 275, vee erikasutustasu 
390, vee analüüside maksumus 520, 
seadmete hooldus ja remont 2000. 
    Vee kulu kuus on 500 m3. Ühe 
kuupmeetri vee maksumuseks ku-
juneb 8.50. Sellele lisandub käibe-
maks 18%, s.o 1.53 krooni.
   Eelpooltoodust lähtuvalt Puka Val-
lavalitsus kinnitas 08.01.2008 mää-
rusega nr 1 AS Valga Gomab Möö-
bel Puka tsehhi piirkonna reovee 
käitlemise hinnaks 10,03 krooni, 
s.o 1 m3  vee hind koos käibemak-
suga.

   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse § 14 lõikest 2 tulenevalt 
on nõue, et tarbijad saaksid teada 
hinna muutusest vähemalt 90 päeva 
enne uue hinna kehtima hakkamist. 
Uus hind hakkab kehtima 01. maist 
2008.

AS Valga GOMAB 
Mööbel Puka tsehhi 
piirkonna veetarbi-
jatele
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SÜNNID

Head inimesed 
heas uues aastas ja 
uutes aegades!

Head kaaskondsed! 
Alanud on järje-
kordne uus aasta 

aastaringide lõppemata ka-
russellis. Uue aasta tulek ja 
vana lõppemine on eluline 
paratamatus, mille vastu ei 
aita ei kinnihoidmine ega 
tagasilükkamine ning mille 
juhtumine on paratamatu. 
Meie tänapäeva kohati laa-
dakarnevalile sarnanevas 
elus on aastalõppudel käed 
tööd täis igasugu astroloo-
gidel, maagidel, nõidadel 
jms. tegelinskitel. Osa neist 
lubavad tumedate silmaaluste 
välkudes masendavat aastat ja 
õudset tulevikku, osa on pisut 
leebemad ja ketravad ,,nii ja 
naa“ jutulõnga.
   Kuna elu lähebki alati ,,nii ja 
naa“, on neil viimastel peaae-
gu alati õigus. Õigus on ka 
esimestel, sest kes oskab ,,ilma 
hukkaminemist“ igal aastal 
oodata, eks see ka iga kord 
mingeid märke enda jaoks 
leiab. Mõneti on see aderna-
liinirikas ja värvikas ennus-
tamisnäitus suunatud rahva 
põnevusootusele, mõneti ka 
tingitud persooni meediaede-
vusest. 
   Kindlasti on tõsimeelsemates 
ka astroloogilist tõde ja tõsi-

seltvõetavaid seaduspärasusi, 
aga ajaloo kulgu ei peata ega 
kiirenda ükski inimlaps. Mis 
tulema peab, tuleb kindlasti 
ja muretsemine selle pärast 
on mõttetu. Niisamuti ei ole 
võimalik tulevikku täpselt ette 
näha, sest seda võimet pole 
vähemalt inimesele teps mitte 
antud. Olnuks see võimalik, 
oleks see ka ammu tehtud ja 
teada antud.
   Tegelikult ei muutu ju meie 
elus miski ühe ega teise ennus-
tuse puhul. Elu tuleb ikka selli-
ne, nagu ise elame ja nagu olud 
kujunevad. Seega on muretse-
mine mõttetu. 
    Lisaks meeldib meie inimese-
le kuulata jutte diktatuuri igat-
sevast ja õudsest Venemaast, 
kes iga oma liigutusega proo-
vivat vaid meile ,,ära teha, toru 
panna ja kihva keerata“. Samas 
jäävad tähelepanuta meie 
oma kirbutsirkused piirilep-
pe preambulate ja gaasitoru 
uuringutega. 
   Jumal tänatud, et on olemas 
tont, keda alati suuremaks 
joonistada, et tähelepanu oma 
saamatustelt kõrvale juhtida, 
kui seda jälle vaja peaks olema. 
Venemaa on maa oma hädade 
ja rõõmudega. Ei maksa ette 
kujutada, et keskmine vene-

lane alustab oma hommikut 
nuga vihaga Eesti kaardi sisse 
virutades või papist pronks-
meest nurgas hoiab. Venemaal 
on omad probleemid ja tege-
mised, millest meie moodusta-
me vaid murdosa. On ju tema-
gi ,,väikerahvas suure söögi-
lauaga“ mõne ,,suure rahva 
väikse söögilauaga kõrval“. 
   Hea on ju ikka õpetada 
teisi elama demokraatlikult, 
kui alles lähiminevikus see 
kõikelubatavus seal kaost ja 
kõikemüüdavust produtsee-
ris. Kõikelubatavus demokraa-
tia sildi all on halb ka kogu 
lääne ühiskonnale. Igal riigil 
on õigus valida oma tee.
   Vene suunal ülemuretsemi-
se, ülereageerimise ja ülemee-
litsemise asemel võiks oma 
riigis asjad õiglasemalt laabu-
ma panna. Rahva kuhjumi-
ne linnadesse ja rahvaarvu 
kahanemine on vaja pida-
ma saada ja ülimat ebaõiglust 
rahva võimalustes ja sissetu-
lekutes kahandada! Vot sellist 
uut aastat me soovime! Me 
vajame uuelt aastalt väärikus-
tunnet, kindlustunnet, hooli-
mist, kodutunnet ja teadmist, 
et meid on vaja teistele ja teisi 
meile! 
   Nii ennustan head uut aastat 
igaühele, kui ta seda tõesti 
tahab! Meelelahutuseks võib 
hämaras rehetoas kuulata 
rehepappide juukseid püsti 
ajavaid jutustusi ennemine-
vikust ja lähitulevikust. Ega 
nende järgi elada kästa, need 
on kuulamiseks!
   Ilusat lähenevat rotiaastat!

KAIDO TAMBERG

Sangaste vallavalitsuses
 Väljastati projekteerimistingimused Sangaste 
Vallavalitsusele Sangaste alevikus Biotiigi kinnis-
tul asuva reoveepuhasti rekonstrueerimisprojek-
ti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba osaühingule Sanlind 
Tiidu külas Kolmi kinnistul asuva kanala nr 3 
rekonstrueerimiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule 
Finlaid Tiidu külas Togerpuu kinnistul asuva 
juurdepääsutee ja platsi kasutuselevõtuks.
 Määrati Keeni külas asuva vana katlamaja 
ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 
4502 m2.
 Nõustuti Restu külas asuva Vahesaare ka-
tastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks 
nimedega Jõepoolitaja ja Uus-Laksi.
 Nõustuti Lauküla külas asuvate Vardula, 
Veskiserva ja Alaveski-Vesiveski katastriüksus-
te liitmisega üheks katastriüksuseks nimega 
Villaveski.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 5000 
krooni Sangaste vallamaja hoone küttesüstee-
mi renoveerimisprojekti koostamiseks, 15 000 
krooni Sangaste seltsimaja ruumide sisekujun-
dusprojekti koostamiseks, 400 krooni Sangaste 
seltsimajale koolituskuludeks ja 10 742 krooni 
Keeni Põhikoolile toiduainete ostmiseks.
 Otsustati maksta vallaasutuste juhtidele töö-
kohustuste hea täitmise eest jõulupreemiat.
 Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kol-
mesaja kolmekümnele valla vanaduspensionärile 
kogusummas 11 900 krooni ning kingipakist 
koosnev jõulutoetus kolmesajale lapsele kogu-
summas 12 390 krooni.
 Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus ka-
hekümnele isikule kogusummas 24 624 krooni 
ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste pe-
rekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 
kogusummas 400 krooni.
 Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hü-
vitamiseks õpilaste sõidusoodustused kaheküm-
nele isikule kogusummas 12 877.20 krooni.
 Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvi-
tamiseks õpilaste sõidusoodustused kahekümne 
neljale isikule kogusummas 11 770.70 krooni.
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud 
hooldus.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hool-
dajatoetus ühele isikule.
 Määrati puudega inimese täiendav toetus 
ühele isikule.
 Määrati puudega lastega seotud sotsiaal-
teenuste kulude katmiseks toetus kahele isikule 
kogusummas 4 232 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isi-
kule kogusummas 2 274 krooni.

Sangaste vallavolikogus
 Võeti vastu Sangaste valla arengukava 2008-
2018.
 Muudeti 2007. a. vallaeelarvet.
 Arutati 2008. a. vallaeelarve eelnõu.
 Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Eesti 
Ühispank kuni 300 000 krooni suurune ar-
velduslaen.
 Kehtestati jäätmehoolduseeskiri.
 Tunnistati kehtetuks volikogu 4. mai 2006. a. 
otsus nr 26 “Lauküla külas asuva Tuisu kinnistu 
detailplaneeringu algatamine”.
 Tunnistati kehtetuks volikogu 20. juuli 2006. 
a. otsus nr 34 “Keeni prügila detailplaneeringu 
kehtestamine”.
 Määrati Lossiküla külas asuva Valga mets-
konna maatükk H-4 katastriüksuse ja Valga 
metskonna maatükk H-5 katastriüksuse sih-
totstarbeks maatulundusmaa.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse 
Keeni külas asuv 4502 m2 suurune Vana kat-
lamaja maaüksus.
 Kehtestati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse 
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
 Otsustati maksta vallavanemale Kaido 
Tambergile preemiat 5000 krooni.

AMETLIK INFO

Noored tantsisid talvise kooli-
vaheaja lõpus Sangastes
Suvise kolmepäevase tantsulaagri jätkuks toimus 
3. ja 4. jaanuaril talvisel koolivaheajal taas üks 
töine ja rõõmus kokkusaamine. Tantsulaagrisse 
tuli 10 Sangaste valla ja 11 Valga noort, nende 
seas kaks poissi.
   Neljapäev oli „Berdi päev“ ehk juhendajaks 
Bert Põder, kes õpetas noori ka suvel. Tegemist 
on noore andeka mehega, kelle tunnid ja 
õpetatud tantsusammud noortele meeldivad.
   Reedel võttis ohjad enda kätte Berdi ema 

Katrin Korn, stuudio Hikaro eestvedaja ja 
hing. Küll on hää, et tal jagub tahtmist ja 
energiat ka Sangaste koolinoori juhendada. 
Tänu sellele, et ta juhendab kahel pool, on 
tantsulaager omamoodi suhtluse ja sõbru-
nemise koht noorte vahel.
   Loodetavasti muutuvad meil talvised ja 
suvised tantsulaagrid traditsiooniks.

MERLE TOMBAK

Martin Oja   6. jaanuar

Sangaste Vallavolikogu ja Vallavalitsus kutsub 

külakoosolekule
 17.  jaanuar kell 18.00 Sangaste seltsimajas   

(Sangaste aleviku rahvas)
 24.  jaanuar kell 18.00 Sangaste Lossis    

(Lossiküla ja Tiidu küla rahvas)

Tule kindlasti kohale, et arutada ja rääkida:
 Prügimajandusest ja jäätmekäitlusest
 Kommunaalmajandusest
 Oma kodukoha arendamisest

Ootame arvukat ja julget osavõttu! 
Palume kohale tulla ka kõigil korteriühistute esimeestel.

III Sangaste valla mälumänguturniiri 
esimene etapp toimub 

25. jaanuaril kell 18.00
Sangaste seltsimajas.

Kallid Sangaste valla 
eakad!
Aasta on vahetunud ja jaanuarist juba peaaegu 
pool möödas. Pole saanud veel kõiki tervitada, 
seepärast soovin teile kõigile head tervist, rõõm-
sat meelt ja tahtmist kodust välja tulla. Loodan, 
et jäite möödunud aasta üritustega rahule ja ole-
te valmis uutest üritustest osa võtma.
   Nii ongi 19. jaanuaril kell 12.00 Sangaste Selt-
simajas „Luuleline pärastlõuna”. Külla tuleb 
Virve Osila, kes on paljude luulekogude ja näi-
dendite autor ning üldse väga huvitav inimene. 
Vahelduseks võite ka ise mõne põneva luuletuse 
lugeda, nagu möödunud aastal samalaadsel üri-
tusel. 19. jaanuaril katame laua ühiselt.
   Veebruaris on sõbrapäev ja sel aastal tähista-
me seda meiegi. Mõelge juba praegu põnevale 
sõbrakingile ning salmile sõbrast ja sõprusest. 
Kingituse tooja saab loosimisel kingituse vastu ja 
on muidki üllatusi.
    Kallid sõbrad, meeled virgeks ja kohtumiseni!

SVPÜ „Härmalõng” esinaine LEA KORBUN

19. jaanuaril algusega kell 12.00 
Sangaste seltsimajas

toimub kohtumine luuletaja ja 
näitekirjanik VIRVE OSILAGA.

Teade
 Sangaste Vallavolikogu 
28.12.2007 otsusega nr 44 
tunnistati kehtetuks voliko-
gu 20.06.2006 otsusega nr 
34 kehtestatud Keeni prügila 
detailplaneering. Planeeringu 
kehtetuks tunnistamise põh-
juseks on kinnisasja omaniku 
(Keskkonnaministeerium) pla-
neeringu koostamise protsessi 
kaasamata jätmine.

 Sangaste Vallavolikogu 
28.12.2007 otsusega nr 43 
tunnistati kehtetuks volikogu 
04.05.2006 otsus nr 26 „Laukü-
la külas asuva Tuisu kinnistu 
detailplaneeringu algatamine”. 
Planeeringu algatamise kehte-
tuks tunnistamise põhjuseks 
on planeeringu algatamist taot-
lenud Lauri Nämi taotlus.

Latiinoaeroobika toimub 
13. jaanuaril algusega kell 13.00 

Sangaste seltsimajas.

Tunni tasu 40 krooni.
Ka edaspidi toimub aeroobika pühapäeviti.

2008 a. esimene kõhutants toimub 
kolmapäval 16. jaanuaril kell 20.00.

Meeldiva kohtumiseni!

Koertest ja kassidest
Lemmikloom on tore ja hea kaaslane inimesele, kuid seda vaid 
juhul, kui kaasneb ka vastutus oma hoolealuse eest. Vaadates 
aga vabalt ringijõlkuvaid, lapsi ja teisi loomi ehmatavaid nelja-
jalgseid, tundub asi kohati vildak olevat.
   Jahimehed kurdavad, et jutu järgi mõned kodus ,,nii nunnud 
ja korralikud“ murid metsas usinasti kitsi kimbutavad. Ka laste-
le ja vanuritele võivad sellised rändpenid ohtlikud olla, kasvõi 
ehmatamise mõttes. Lisaks tegelevad vabapidamisel penid ja 
kassid ka usinasti prügikastide ,,sorteerimisega“. 
   Kuna on olemas seadused ja reeglid, võib edaspidi teie kutsu 
koju tulla koos rohelises või sinises mundris ametnikuga, kel 
priske trahvikviitung kaasas. Katsume ka tuvastada prügikas-
tide puistajatest neljajalgseid, et oleks, kellele esitada korista-
misarved.
   Hinnatõusude aastal rahaliste lisaüllatuste vältimiseks hoidkem 
eeskirjadekohaselt oma koerad ja kassi. Kord peab ka koera-
kassikarjas valitsema. Edaspidi üritame teha ka pildialbumeid 
,,asjuajavatest“ neljajalgsetest ning neid üldsusele avalikustada. 
Üritagem siis hoiduda koos oma elajaga pahas mõttes super-
staariks saamast.

KAIDO TAMBERG

1. Kas Sangaste vallaametnikel palka tõstetakse? 

1. Sangaste vallavanema palka volikogu tõenäoliselt 
tõstab, sest pole 3 aastat tõstetud, aga kui palju, 
otsustab volikogu jaanuaris. Kindlasti on ka see uus 
madalam vabariigi keskmisest taolisest. Eelkõige läh-
tub see ikkagi valla majanduslikest võimalustest.
2. Valla eelarvet ei saada tavaliselt võtta enne jaanuari 
vastu seetõttu, et enamasti saabuvad riigilt saadavad 
toimetulekutoetuse-, toetusfondi, haridusrahade jne. 
jaotused alles jaanuari teisel poolel. 
   Saaks ju eelarve vastu ka enne võtta, aga see poleks 
täpne ja vajaks kohe hiljem muutmist=parandamist. 
Ilma tulusid teadmata ei saa ju planeerida kulusid. 
Seal, kus eelarve vastu võetakse, tehakse hiljem 
vastavad parandused, kuid väikevallas ei juhtu paari 
nädalaga ka midagi siis, kui ootame need arvud ära ja 
planeerime kohe täpselt. 
   Jooksvaid kulusid see ei sega ja on seadusega 
lubatud eelmise aasta mahu piires.

KAIDO TAMBERG

2. Miks ei suudeta valla eelarvet juba detsembris 
vastu võtta? Nii mõneski kohas saadakse sellega 
hakkama.

Võimalus ÕPPIDA PEOTANTSU!
Kursuse alustamiseks on vajalik:

Lastegrupi suurus vähemalt 10 paari,
täiskasvanud vähemalt 8 paari.

Juhendab Marika Lalin.
Lisainfo: Merle Tombak, 5647 2632

Otepää Teataja  KÜSIB:

mailto:sangaste@sangastevv.ee
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Avaldame kaastunnet Siiri 
Maasikpalule perega kalli 

EMA
kaotuse puhul.

Sirje ja Ülo

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

Autokraana tõsteteenus kuni 
10 tonni. Tel. 5185 186.

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

Firma soovib rentida pikaajaliselt 
rohumaid. Tel. 5666 6900

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

Kogemustega raamatupidaja 
pakub raamatupidamisteenust. 
Telef. 7655 965, mobiil 5557 1476

2 töökat noormeest teevad re-
monttöid (ripplaed, laminaadi-
paigaldus jt. sisetööd). Hinnad 
kokkuleppel. Tel. 5621 8201, 
5158 549

Vajatakse koduabilist Otepää lä-
hedal ühel päeval nädalas. Tel. 
5010 378

K U U L U T U S E D

Elad edasi me südameis ...

EVALD URM
7.01.1923 – 21.02.2003

85. sünniaastapäeval ja eeloleval 
5. surma-aastapäeval 

mälestab pere.

KÜ KOPLI 8 

ÜÜRIB 
alates 1. aprillist 

ARCTIC SPORDI ruumid 
(kaasneb remondikulude 

maksmine). 

Tel. 5669 5952, 5282 688.

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

 KASUTATUD RIIETE 
jae-ja hulgimüük 

üle kogu Eesti!
Suurim valik kasutatud riideid 

Euroopast 
Segakaup 15.-/kg. Tekstiil 15.-/kg. 
Jalatsid (eraldi suvi ja talv) 15.-/kg .

Lasteriided 25.-/kg.

 ASUKOHT: HARJUMAA, VIIMSI 
vald Tel: 56 144 263 

Transpordi  võimalus.

Saab igaüks meist sünnil kingituseks aja,
ta kestvust me ei tea

ning seda teada polegi meil vaja,
sest kusagil on ülim otsustaja,

me tema märguandel lõpetame  
ajalise raja ...

Mälestame head sõpra ja 
kauaaegset töökaaslast

LILLI KIVIMAAD
ja tunneme kaasa omastele.

Ilme, Norma, Viive, Maret, Hilda, Vil-
ma, Vaike, Eha, Ene, Reet, Eti, Eha.

Elu on kui viiv, 
sa olid siin ...

Avaldame sügavat kaastunnet 
kalli abikaasa, ema ja vanaema

ILME KURVITSA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Edgari Trahterist

Edgari Trahteris 
 11. jaanuaril kell 19   
 Jukebox       50.-
01. veebruaril kell 19   
 Toomas Anni 60.-

Jätkuvalt gruppide toitlusta-
mine, peolaudade tellimine, 
peielauad, firmapeod, toidu 

kaasaostmise võimalus.

Tel. 7666 558

Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
jäänud vaid helge mälestus neist aegadest.

Kallist
REINHOLD (REIN) PAAVOT 

mälestavad läheneva 80. sünniaastapäeva puhul abikaasa, 
tütar ja poeg perega.

Mälestame endist töökaaslast 

ILME KURVITSAT
19.02.1951 - 20.12.2007

ja avaldame sügavat kaastunnet 
omastele.

OÜ Ternes

Siiras kaastunne 
Merle Kurvitsale lastega

EMA
kaotuse puhul.

Otepää Spordihoone kollektiiv

Avaldame kaastunnet Anne-Lyle

EMA
kaotuse puhul.

OÜ Aribalte kollektiiv

Otepää Päevakeskus-Hooldekodu 

TÄNAB käsitööselts Karukäppa 

hooldekodu eakatele kingitud rohkete 
sokkide ja kinnaste eest.

   Oleme südamest tänulikud jõuluüllatuse eest, mis tegi 
soojaks nii südame kui ka käed ja jalad.
   Soovime teile uueks aastaks jõudu ja õnne ning tegusaid 
ettevõtmisi!

Hooldekodu eakate nimel  Helle Kuldmaa

Palume kõigil tagasi tuua, kes on võtnud laenuks päevakes-
kusest hooldusvahendeid, 
rulaatoreid, keppe, ratastoole ja ei vaja neid enam. 
   Või on keegi teadlik, et kuskil seisavad kasutult liikumiseks 
vajaminevad abivahendid, 
anda teada või tuua päevakeskusesse.

Oleksime teile tänulikud!  Tel. 7668 592 või 5516 418
 Helle Kuldmaa 

LEHTE TEOS
24.01.1923 - 27.12.2007

HELJU TENS
18.06.1924 - 30.12.2007

ANTS JUUS
05.04.1936 - 31.12.2007

AS Pühajärve 

VÕTAB TÖÖLE

NÕUDEPESIJA

Info 520 4144

Puhkekodu

Otepää Naisseltsi liikmed ja sõbrad Riita Aader, Helge Käär, Aino 
Kivisalu, Helve Matvejeva, Asta Kerv, Tiina Unn, Pille Saan, Marju 
Väärsi, Mare Kalev, Liivi Borisova, Ene Raudsepp, Sirje Möldre, 
Melanija Pullerits, Aili Konts, Silvi Adamson, Hele Saulep, Koidula 
Nagel, Laine Linnamägi, Reet Puurits, Kaija Kivistik.
   Otepää Kompanii kaitseliitlased eesotsas pealiku Aleksander Mõt-
tusega (tagasihoidlikud mehed palusid nimesid mitte nimetada).
   OÜ Vesilood, Priit Tiido, Ero Karo, Urmas Toom, Aser Kaup, Peeter 
Laks, AS Avallone, Viljar Teder, Vello Iir, Heldur Mõts, Arvo Täär, 
Arne Raid, Annimatsi, Olev Järv, OÜ Bergermaster, Urmas Kuldma, 
Aare Matt, Margus Möll, Ilmar Haak, Madis Mutso, hotell “Bernhard”, 
Indrek Vähi, Pühajärve Puhkekodu, Alar Arukuusk, Tehvandi Spordi- 
ja Puhkekeskus, Maie Niit, “Edgar”, Tiimar Laine, Mare Raid, Lea Ilp, 
Tuuli Vaher, muusikaooli õpetajad ja esinejad, ansambel. “Lepalind”, 
Merle Soonberg, Lembi Oja, Arno Anton ja Pühajärve puhkpilliorkes-
ter, Karin Uibopuu linetantsijad, Laura Danilas, Hellenurme naisan-
sambel, kunstnik Riina Vanhanen, ilutulestikufirma “Arnika”, Silver 
Niitots, “Paulig”, Bossa teeninduse OÜ, Arvi Pihlak, A.Le Goq Tartu 
Õlletehas, AS Tridens, Otepää “Oskar”, OÜ Ann MLT, Kaido Märss, 
Leino Einer, Otepää politsei, OÜ Vahemetsa Puit, Otepää kirik ja Jüri 
Stepanov, Helle Kuldmaa, Otepää vallavalitsus.

Otepää valla kultuurijuht SIRJE GINTER

Marguse 
Puhkekeskus 

Otepääl võtab tööle töötajaid 
järgmistele ametikohtadele:

- administraator
- toateenija
- kokk
- kokaabi-nõudepesija

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

Tänan kõiki kaasorganiseerijaid 
ja toetajaid Otepää Talvepealinna 
pidustuste korraldamisel!

Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on…

ANNA KURS
1948-2008

Südamlik kaastunne teile Urve 
ja Tõnu.

Postkontori pere
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Liis Kalda (4) ja Triin Ojaste (1)

8  S P O R T

Tehvandil peeti vana-aasta eelviimasel päeval 
Eesti meistrivõistlused laskesuusatamises

Otepää mäesuusatamise ajaloost ja tänapäevast 

NL meistersportlase aunimetuse mäesuu-
satamises pälvisid Endel Kull, Illar 

Link, Tuuli Truu, Irma Kotikov ja Rita Kroon. 
See oli väga suur saavutus väikse Eesti kohta. 
Tolleaegsesse mäesõidu paremikku kuulusid 
peale eespool nimetatute mitmekordsed Eesti 
meistrid Vello Teder, Rein Kahru, Rein Vikard, 
Vaino Kelder (10kordne Eesti meister), Jüri 
Teder, Andres Kuusk, Lembit Kaasikso, Endel 
Tinno, Udo Kihulane, Rein Taukar, Maie 
Villemson, Tiina Villemson, Eino All, Peeter 
Siim jt. (Otepää), Erna Abel (Tartu),Vivian 
Ilmveier-Mitt, Enrico Mitt (Tallinn) ja paljud 
teised. Valdav enamus nendest mäesuusata-
jatest olid üles kasvanud Otepääl ja sportliku 
ettevalmistuse saanud Väiksel Munamäel. 
   1955. aasta kevadel otsustas Otepää tarbijate 
kooperatiivi juhtkond, nähes mäesuusatamise 
populaarsust, teha omapoolse panuse mäesuus-
atamise arendamiseks ja pani välja rändkari-
ka mäesuusatamise kolmevõistluses (slaalom, 
suurslaalom, kiirlaskumine). Eesotsas Indrek 
Väärandiga oli Otepää spordijuhtide otsus,  
hakata igal kevadel läbi viima mäesuusatami-

se karikavõistlusi ja nimetada neid Otepää 
Mängudeks, millest saaksid osa võtta ka teis-
te riikide sportlased. 
   Järgnevatel aastatel hakati kevadperioodil 
Otepääl korraldama ka murdmaasuusatami-
se ja suusahüppe võistlusi, needki toimusid 
Otepää Mängude nime all. Otepää Mängudel 
on varem osalenud meie naaberriikide sport-
lased nii Lätist kui ka Venemaalt. 
   Otepää, kui suusakeskuse tolleaegset tunnus-
tust näitab fakt, et 1958. aastal toimusid Otepääl 
NL meistrivõistlused murdmaasuusatami-
ses. 
    Mäesuusatamise kui spordiala riigipool-
ne toetamine lõpetati 1970ndate aastate algu-
ses ENSV Spordikomitee otsusega. Leiti, et 
mäesuusatamine on Eestis ebapopulaarne ja 
kallis spordiala. Vaatamata niisugusele otsu-
sele eraldas NL Spordikomitee kvaliteetset, 
välismaalt tellitud mäesuusavarustust Eestile 
veel palju aastaid. 
   Pärast 70ndaid tegelesid mäesuusatamisega 
edasi ainult entusiastid. Sel alal jätkas Väiksel 
Munamäel üles kasvanud otepäälane Peeter 
Siim. Ta lõpetas TRÜ kehakultuuriteaduskon-
na mäesuusatamise erialal 1977. aastal. Temast 

sai hea mäesuusatamise treener, kes tegutseb 
Otepääl tänase päevani ja on suutnud rasketes 
tingimustes üles kasvatada kolm põlvkonda 
noori mäesuusatajaid.
   1985. aastal tuli Peeter Siim oma parima-
te õpilastega TSIKi Otepää filiaali. Parimad
õpilased olid Raidar Mesila, Sten Ulman, Silva 
Stamberg, Indrek Taukar – need olid hiljem ka 
Eesti meistrid mäesuusatamises. Eesti meist-
riks tulid veel Peeter Siimu õpilastest aastatel 
1990-2006 Käti Kangro, Liis Vasemägi, Kerttu 
Siim ja Karl Siim. Peeter Siim oli Eesti meister 
aastatel 1978, 1979, 1980 ja 1982. 
   Alates aastast 1995 on Peeter Siim käinud igal 
aastal FIS-i noortevõistlustel Itaalias, Andorras, 
Prantsusmaal, Rootsis. Paremad kohad on 
olnud esimese kolmandiku hulgas. Parim on 
5. koht Rootsis paralleelslaalomis. 

   90-ndatel algas maade tagastamine. Väikse 
Munamäe mäesuusanõlvadega osa tagastati 
endisele omanikule, kes pärandas selle Enn 
Mõttusele. Tema lubas tulevikus mitte teha 
takistusi slaalomnõlvade kasutamisele, kuid 
kõik läks teisiti. 
   Viimase kümne aastat jooksul on Väikese 

Otepääl peeti 5. jaanuaril noorte suusa-
meistrivõistlusi. Tüdrukud N16 ja N18 va-
nuseklassides läbisid 5 km ning poisid M16 
ja M18 10 km. Sõideti vabatehnikas.

Tulemused
N16
1. Kristin Tattar  Jõulu SUKL  13.44,5
6. Keidy Kütt  Oti SPKL  14.45,6 
7. Grete Gaim  Oti SPKL  15.18,6 
11. Helen Aluvee  Oti SPKL  15.44,9 
13. Marju Meema Oti SPKL  15.56,5
N18
1. Triin Ojaste  Oti SPKL  12.52,.3
6. Maarja Aigro  Tehvandi SUKL 14.22,8 
7. Mairi Kants  Oti SPKL  14.28,3
M16
1. Janari Rajas  Margus SUKL 24.47,7
7. Sven Anton  Oti SPKL  25.31,5 
10. Karl Laasik  Oti SPKL  26.09,7
12. Gunnar Kruus  Oti SPKL  26.20,6 
13. Marko Liiva  Oti SPKL  26.23,6
M18
1. Raido Ränkel  Saku SUKL  23.20,0
3. Morten Priks  Oti SPKL  23.32,8 
4. Keio Kütt  Oti SPKL  23.38,5

Eesti noorte meistri-
võistlused murdmaa-
suusatamises

Võistluste tarbeks oli Tehvandil ette val-
mistatud 2,2 km pikkune kunstlume 
kattega ring ning lasketiirus oli võima-

lik lumepuuduse tõttu kasutada üksnes seitset 
märklehte. See aga ei takistanud võistluste kor-
raldajaid ning sportlasi, et selgitada parimad 
sprindidistantsil. Võistlustel osalesid ka Läti 
juuniorid ja noored laskesuusatajad, kelle jaoks 
oli, sarnaselt eestlastega tegemist katsevõistlus-
tega noorte ja juunioride MMiks.
   Naistest oli oodatult parim Eveli Saue, kes eksis 
tiirudes 2 korral, kuid edestas tiirus vaid ühe 
möödalasu teinud Kadri Lehtlat kokkuvõttes 3 
sekundiga. Kolmanda koha hõivas naistest Sirli 
Hanni, kes eksis tiirudes 2 korral, kuid kaotas 
Sauele kokkuvõttes tervelt kahe minutiga.
   Meestest sai esikoha Indrek Tobreluts, kelle 
laskmine ei olnud kõige kindlam, kuid sõidu-
kiirus tagas kindla esikoha. Tiirus tegi ta lama-
des kaks möödalasku ning püstitiirus veel juur-
de ühe möödalasu. Samuti kolm möödalasku 
teinud Kauri Kõiv võttis hõbemedali, kuid kaotus 
Tobrelutsule kujunes 1 minut ja 23 sekundit.
   Kolmanda koha saavutas Karel Viigipuu ühe 

eksimusega püstitiirus. Sõidukiiruselt jäi Viigipuu 
aga selgelt alla Tobrelutsule ja Kõivule.

Lätlased pakkusid noortele head konkurentsi: 
neidudest olid paremad eestlased, noormees-
test aga võidutsesid lätlased

N 19 ja M 19 võistlusklassides pakkusid meie 
noortele konkurentsi Läti laskesuusatajad.
N 19 vanuseklassis olid kolm parimat eest-
lased järjestuses Kristel Viigipuu, Kadi Tomson 
ja Kadri Kalluste. Parima lätlannana saavutas 
neljanda koha Anete Brice. 
   M 19 vanuseklassis võtsid kogu auhinnalaua 
lätlased. Võitis Aleksandrs Sverckovs 2 trahvimi-
nutiga, parima eestlasena oli Heigo Lepik alles 
seitsmes. Kolme möödalasu juures tuli viimasel 
kaotust võitjale 2 minutit ja 6 sekundit.

Oti Spordiklubi Zahkna Teami noorsportlased 
võistlesid edukalt 

Tüdrukute N13 vanuseklassi kolm paremat olid 
Zahkna Teami esindajad Maarja Maranik, Katrin 

30. detsembril Tehvandil toimunud Eesti meistrivõistlused sprindis võitis 
naistest Eveli Saue ja meestest Indrek Tobreluts

26.01.08 - 27.01.08 Zahkna Teami auhinnavõistlused,
Euroopa MV katsevõistlus Otepää

26.01.08 - 02.02.08  JUNIOR/YOUTH 
WORLD CHAMPIONSHIPS Ruhpolding GER

08.02.08 - 17.02.08   WORLD CHAMPIONSHIPS  
  Östersund SWE

15.02.08 -16.02.08 EOK Viessmann III etapp  
  Haanja
18.02.08 - 24.02.08  EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
  Nove Mesto CZE

01.03.08 - 02.03.08 Otepää Mängud  Otepää
22.03.08 - 23.03.08 EMV 2008 II etapp Võru linna 
auhinnavõistlus  Haanja

Munamäe läänepoolsel nõlval tegutsenud 
legendaarne ärimees Aare Tamme, kes tegi siin 
lageraie, püstitas tõstuki, rajas Väikse Munamäe 
jalamile linnaku ja hakkas müüma rahvale 
mäesuusatamise turismialast teenust, millel 
pole ühist laste ja noorsoo mäesuusaspordi 
arendamisega. 
   Vaatamata mäesuusatamise alafinantsee-
rimisele, või õigemini öelda finantseerimise
puudumisele, on Peeter Siimu eestvõtul siis-
ki läbi viidud Eesti meistrivõistlused ja isegi 
Otepää mängud. On tõsine oht, et mäesuus-
atamine kui spordiala võib kaduda Eesti spor-
dialade hulgast. 
   Turismialana on mäesuusatamine Lõuna-
Eestis ometi väga populaarne. Ja mäesuusata-
mise äriettevõtteid on Otepää vallas arendatud 
piisavalt.
   Seoses uue K-90 suusahüppemäe valmi-
misega Tehvandi spordikeskuses ei ole enam 
mäesuusatamiseks kasutatav Tehvandi nõlv. 
Otepää vallavalitsusel tuleks kiiremas korras 
leida lahendus olemasoleva Väikse Munamäe 
põhjapoolse mäesuusatamisnõlva uuesti kasu-
tusele võtmiseks munitsipaalrajatisena või taot-
leda Väikse Munamäe taasriigistamist. 
   Vallavalitsus peaks tellima või koostama 
Väikse Munamäe üldplaneeringu ja arengu-
kava. 

REIN VIKARD
otepäälane, suusaspordi veteran

JALGPALL- Karl Kimmel, Raul Lehismets, 
Martin Raid, Sass Suiste, Simmo Suiste, 
Madis Vihmann.
JUDO - Triinu Sala, Ants-Hindrek Tiido
KAHEVÕISTLUS - Karl-August Tiirmaa
KERGEJÕUSTIK - Raul Lehismets
KORVPALL - Hans Teder
LASKESUUSATAMINE - Grete Gaim, Kaur 
Lõhmus
LUMELAUD - Ott Kärson, Sulev Paalo
MURDMAASUUSATAMINE - Triin Ojaste, 
Marko Liiva
MÄESUUSATAMINE - Angela Kulasalu, 
Kennart Adov
ORIENTEERUMINE - Helen Parik
PILJARD - Martin Raid, Timo Volmer
SULGPALL - Maria Tämm, Mihkel Teder
SUUSAHÜPPED - Mihkel Oja
VÕIMLEMINE - Katre Krüünvald, Annika 
Tiideberg, Kristin Vähi
VÕRKPALL - Liis Kalda, Timo Teder

parimad 
noorsportlased 
2007. aastal

Otepää meistrid laua-
mängudes

Detsembris toimunud Otepää lahtistel 
meistrivõistlustel kiirmales olid kolm 
paremat Heino Komlev, Kaarel Tigane 
ja Kaido Mägi.
   Kiirkabes võitis Kaarel Tigane Heino 
Komlevi ja Margus Mölli ees. Koroonas 
sai esikoha Aadu Keemu, teine oli Kaa-
rel Tigane ja kolmas Enn Park.

19.-20.07 EOK-Viessmann IV etapp punkti-
laskmine, sprint, viitstart  Haanja

01.08.08-03.08.08 IBU CUP Roller Eesti
08.08.08 - 10.08.08 IBU CUP Cross Eesti
23.08.08 - 25.08.08 Eesti lahtised MV suvebiathlonis 
sprint r+j, ühisstart
(MM katsevõistlus) I etapp  Haanja

13.09.08 - 14.09.08 Eesti lahtised MV suvebiathlonis 
individuaal (r+j), viitstart (r+j)  Otepää

04.10.08 - 05.10.08 EOK-Viessmann V etapp duell 
laskmine, sprint, superteade   Haanja

Kurg ja Liis Selge.
   Väga hea võistluse pakkus N15 vanuseklas-
sis Grete Gaim, kes edestas SÜ Võru Biathlon 
esindajat Avely Allast peaaegu kahe minuti-
ga. Kolmanda koha hõivas samuti Zahkna 
Teamist Anne Mai Niit ning N17 vanuseklas-
sis oli kolmas Kristin Kalk.
   Zahkna Teamile tuli kolmikvõit ka poiste M17 
vanuseklassis, kus parimad olid Kaur Lõhmus, 
Magnar Orasson ja Andreas Nigol.

Head ja edukat spordiaastat 2008 soovides 

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatuse liige 
AIVAR NIGOL

Laskesuusatamise võistluskalender  2007/2008
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