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Reedel, 18. jaanuaril
kell 14.30 avati Otepääl,
Tehvandi Spordikeskuses
K90 suusahüppemägi.
Selleks ajaks laotus Otepää
kohale udu ning trampliini
ülemine ots (239 meetrit ja
18 sentimeetrit üle merepinna) ei paistnud väljagi.
Hoolimata viletsast ilmast
kogunes hüppemäe jalamile
arvukalt uudistajaid.

3x ARVO SAAL

Tehvandi uus suusahüppemägi
on spordi- ja turismiobjekt

ARVO SAAL
Nagu taolistel puhkudel ikka, alustati kõnede, tervituste ja õnnitlustega. Sissejuhatuseks tegi telekommentaator Lembitu Kuuse lühikokkuvõtte ehitise valmimisest.
Ta meenutas rahvale, et täpselt 40
aastat ja 4 päeva tagasi, 14. jaanuaril
1968 avati Tehvandi 70 meetri
mägi.
Kultuuriminister Laine Jänes
võrdles K90 ehitamist Kumu valmimisega ja pakkus, et 120 meetri
mägi saab valmis 60 aasta pärast.
Ministri sõnul ei ole Tehvandi veel
valmis, ootel on nn. Pentagoni ja
radade rekonstrueerimine.
Eesti Suusaliidu president Toomas
Savi meenutas 70 m mäe ehitamist,
selle projekteerijat Ilmar Pärtelpoega
ja ehitamise eestvedajat Mart
Edurit.
Ta rääkis ka Eesti suusahüppajate ja kahevõistlejate senistest
saavutustest, mille krooniks oli
Allar Levandi olümpiamedal 20
aastat tagasi Calgarys. Savi sõnul

rekonstrueeritakse vana mägi
ning rajatakse Tehvandile ka 50 m
trampliin ja seejärel peaks hakkama Eestist ilmuma mägikotkaid.
“Kahtlemata on on täna päev, mis
talletatakse Otepää ajalukku,” ütles
Otepää vallavanem Aivar Pärli.
“Siinne vaateplatvorm võimaldab
näha kogu Otepääd.” EASi juhatuse liige Ülari Alamets oli kindel,
et avatav ehitis toob Eestisse ja
Otepääle uusi külastajaid.
Seejärel lõigati läbi lint (pildil),
heisati hüppemäe torni Eesti lipp
ja kuulutati välja esimene ametlik

hüpe. Uue trampliini avahüpped
tegid Eesti parimad suusahüppajad Jaan Jüris, Jens Salumäe, Illimar
Pärn ja Mats Piho.
Otepäälane Jaan Jüris (väikesel
pildil) maanduski täpselt 90 meetri
joonele. Teised hüppajad kandusid
isegi natuke kaugemale. Jaan Jüris
ütles hiljem usutlejatele, et tegemist
on igati kaasaegse mäega, mis on
palju ohutum kui Tehvandi vana,
70 m mägi.
Seejärel mindi tutvuma Tehvandi
kompleksiga. Linttõstuk ei olnud
valmis nii suurt hulka inime-

si korraga üles vedama ja hakkas
ehmatavalt nõksutama. Aga üles
said siiski kõik. Mäel olid kõik
ruumid uudishimulikele avatud,
käidi vaateplatvormil ja uudistati ehitusi.
Tehvandi K90 kompleksi kuulub
lisaks suusahüppemäele ka vaateplatvorm ja Eesti kõrgeim, 33 meetrine ronimissein. Suusahüppemägi
on varustatud keraamilise laskumisrajaga tornist ning tehiskattega maandumisrajaga. Valminud on
treenerite ja kohtunike tornid ning
rajatud hüppemäe kastmissüsteem,
valgustus ja muud kommunikatsioonid, soetatud hooldusseadmed.
Hüppemäel on ka oma lumetootmise süsteem ning linttõstuk sportlaste toomiseks mäe alt tagatornini.
Kompleksi kogumaksumuseks on
76,3 miljonit krooni, sellest Euroopa
Liidult läbi Ettevõtluse Arendamise
sihtasutuse 36,4 miljonit.
Lisaks treenimisvõimalustele
annab K90 hüppemägi võimaluse rahvusvaheliste kahevõistluse
ja suusahüpete võistluste korraldamiseks.
Esimese ja suuremana on uuel mäel
1.-3. veebruarini toimuvad Põhjamaade noorte meistrivõistlused.

Tänu energiakandjate ning kütuse olulisele
kallinemisele on suurenenud kulutused munitsipaalobjektide majandamiseks ning heakorrale. Küttehinna tõus on arvestuslikult 23 % ja
elektrihinna tõus 14%.
Samuti on suurenenud kulutused haljasalade ja parkide hooldusele ning tänavate korrashoiule ja valgustusele.

Tähtsaks peetakse lasteaednike, haridustöötajate ning hooldekodu personali palgatõusu.
Üleriigiliselt on kehtestatud noorempedagoogi palgamääraks 9360 krooni. Käesoleva aasta
eelarves on ette nähtud kõrgharidusega lasteaiakasvatajate palkade ühtlustamine haridustöötajatega. Selleks kulub eelarvest täiendavalt
500 000 krooni.
Kuna Otepää Päevakeskus-Hooldekodu personali palgad on olnud väga madalad, siis nende
palgad tõusevad 25%. Oluliselt suurenevad ka
muusikakooli õpetajate palgad.

Investeeringute põhiosa kulub teedeehitusele. Suurimad investeeringud on kavandatud
Palupera tee ehitustööde lõpetamine - 1,6 miljonit krooni ning osalemine Tartu tn. kõnnitee
ja välisvalgustuse ehitamises (Hurda tn. kuni
võrgurajoonini) 1 miljon krooni. Pärna tänava
rekonstrueerimiseks kulub 2,5 miljonit krooni.
800 000 krooni (nn poliitiline katuseraha) on
eelarves lastepäevakodu Pähklike rekonstrueerimiseks. 500 000 krooni on kavandatud Otepää
Tervisekeskuse projekti käivitamiseks teenuste

Eesti Kultuurkapital andis 15. jaanuaril
Rahvusooperis Estonia üle 2007. aasta
kultuuripreemiad eelmise aasta tipptegijatele. Kehakultuuri- ja spordialal sai 100
000 kroonise preemia SA Tehvandi Spordikeskus juhataja Alar Arukuusk.
Teda tunnustati pikaajalise tulemusliku
töö eest suusavõistluste korraldamisel ja
Tehvandi spordikeskuse arendamisel.
OT

Politsei tuletab
meelde,
et Eesti kodanikud peavad vastavalt riigipiiri seadusele Schengeni ala sisepiiride
ületamisel omama kehtivat isikut tõendavat dokumenti.
Dokumendi puudumisel on Läti politseil
õigus alustada väärteomenetlust, mis näeb
maksimumkaristusena ette 150 latist rahatrahvi või 15 ööpäeva aresti.

Valgamaa kultuuritöötajad Otepääl
Eile toimus Otepää kultuurikeskuses
Valgamaa rahva- ja kultuurimajade töötajate teabepäev. Tutvustati 2008. aasta
riiklikke kultuuriprogramme, räägiti loomemajandusest ja tutvuti Otepää valla
kultuurikorraldusega.

EV 90. aastapäeva
ürituste raames
Otepää piirkonna
lahingute aastapäeva
pidulik tähistamine

Otepää valla 2008. a. eelarve prioriteetidest
Otepää valla 2008. aasta eelarve on läbinud
volikogus esimese lugemise. Eelarvetulude
planeeritud kogumaht on 62 245,2 tuhat krooni, kulud 69 418,5 tuhat krooni, ﬁnantseerimistehingud 7 173,3 tuhat krooni ning reservfond
on planeeritud 8 399,3 tuhat krooni.Võrreldes
eelmise aastaga on eelarve suurem 8 634,3 tuhat
krooni ehk üle 16 %.

Alar Arukuusk sai
Eesti Kultuurkapitali
aastapreemia

edasiarendamisel.
Samuti on eraldised haridusasutustele, et viia
kõik valla lasteaiad ja koolid vastavusse tuleohutuse nõuetega. Oluline summa kulub projekteerimistöödele (raamatukogu, kultuurikeskus,
lastepäevakodu Pähklike).
Maade müügiraha on kavandatud reservfondi projektide omaosaluse katmiseks. Valga mnt.
äärsete kruntide (Audentese koolihoone tagune
ala) müügist laekus vallaeelarvesse 6,1 miljonit
krooni. Hetkel on see raha reservis, et tulevikus
katta projektide omaosalusi. Vald on esitanud
KOIT kavva taotluse Otepää gümnaasiumi
peahoone rekonstrueerimiseks. Samuti on ette
valmistamisel projektid Pähklikese lastepäevakodu ja kultuurikeskuse rekonstrueerimiseks.
Volikogus eelarve menetlemise käigus võib
sellesse tulla veel muudatusi. Eelarve vastuvõtmine on kavandatud veebruarikuusse.
Vallavolikogu esimees AIVAR NIGOL

Täna, 25. jaanuaril algusega kell 19.00 algab Otepää Vabadussamba juures
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva ürituste raames Otepää lahingute aastapäeva
pidulik tähistamine.
Ürituse kava
19.00 Signalisti märguanne ürituse alustamiseks, garnisoniülema sõnavõtt,
vallavanema sõnavõtt, isamaaline
luuletus ja laul Otepää gümnaasiumi
õpilastelt.
19.10 Välijumalateenistus (KL Valgamaa
Maleva kaplan ja Otepää koguduse
õpetaja).
19.20 Ajalooline lühikokkuvõte lahingutest Otepääl ning selle lähiümbruses.
19.25 Kaitseliidu Peastaabi esindaja
sõnavõtt. Kaardi üleandmine Otepää
gümnaasiumile, laul Otepää gümnaasiumi õpilaste esituses.
19.32 Peaskaudi tervitus, pärgade asetamine Vabadussõja monumendi
jalamile.
19.40 Signalisti märguanne ürituse lõpetuseks.
Alates 19.40st tee ja pirukad kõigile osalejatele.
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Ilutulestike korraldamisest Otepää vallas

PLANEERINGUD
Planeeringud Otepää vallas
Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Pedajamäe külas asuvate Aasa, Tiigi
ja Päikeseoru kinnistute detailplaneeringu. Planeeringu
eesmärgiks on Marsina maaüksuse detailplaneeringu
muutmine. Taotletakse ehitiste lubatud kõrguse muutmist.
Planeeritava ala suurus on 2,86 ha. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 01. veebruarist 2008 kuni 15. veebruarini
2008 Otepää vallavalitsuse kantseleis. Avalik arutelu toimub
03. märtsil 2008 kell 10.00 Otepää vallavalitsuses.
Valminud on Otepää linnas asuva Pühajärve tee 8 kinnistu detailplaneeringu eskiis. Planeeringu eesmärgiks on
kinnistule ehitusõiguse ala määramine hotelli ehitamiseks
ja maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu eskiisi
avalik tutvustamine toimub 31. jaanuaril 2008 kell 16.00
Otepää vallavalitsuses.
Valminud on Vidrike külas asuvate Laasi ja Väike-Laasi
kinnistute ning lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks ja kuuele krundile
ehitusõiguse ala määramine elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks. Detailplaneeringu avalik tutvustamine toimub 04.
veebruaril 2008 kell 16.00 Otepää vallavalitsuses.
Otepää vallavalitsus korraldab täiendava avaliku väljapaneku Otepää külas asuva Tiigipõllu kinnistu detailplaneeringule. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse alade määramine elamute
ehitamiseks, maa sihtotstarvete määramine, juurdepääsude
tagamine, servituutide ja kitsenduste ning tehnovõrkude
ja -rajatiste vajaduse määramine. Planeeritava ala suurus
on 3,06 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
01. veebruarist 2008 kuni 15. veebruarini 2008 Otepää
vallavalitsuse kantseleis.
Otepää vallavalitsus korraldab täiendava avaliku väljapaneku Otepää külas asuva Köstrimäe kinnistu detailplaneeringule. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse alade määramine elamute
ehitamiseks, maa sihtotstarvete määramine, juurdepääsude
tagamine, servituutide ja kitsenduste ning tehnovõrkude
ja -rajatiste vajaduse määramine. Planeeritava ala suurus
on 47 654 m². Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
01. veebruarist 2008 kuni 15. veebruarini 2008 Otepää
vallavalitsuse kantseleis.
Otepää vallavalitsus korraldab täiendava avaliku väljapaneku Pilkuse külas asuva Juhani kinnistu detailplaneeringule. Planeeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks,
servituutide ja kitsenduste ning tehnovõrkude ja -rajatiste
vajaduse määramine. Planeeritava ala suurus on 10,74 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01. veebruarist
2008 kuni 15. veebruarini 2008 Otepää vallavalitsuse kantseleis.
Algatamata jäeti Vidrike külas asuva Laasi ja Väike-Laasi
kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks
on Laasi kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, tehnovõrkude
ja -rajatiste vajaduse määramine, juurdepääsude tagamine
ning servituutide vajaduse määramine, maa sihtotstarbe
muutmine. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää vallavalitsus (Lipuväljak 13,
67405 Otepää, tel. 766 4821). Detailplaneeringu koostaja
on huvitatud isiku ettepanekul OÜ Iporo (tel. 511 1494).
Algatamata jäeti Pedajamäe külas asuva Aasa, Tiigi
ja Päikeseoru kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on Marsina maaüksuse detailplaneeringu muutmine. Taotletakse ehitiste lubatud kõrguse muutmist.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää,
tel. 766 4821). Detailplaneeringu koostaja on huvitatud isiku
ettepanekul OÜ Manglusson (Lipuväljak 13, Otepää).
Algatamata jäeti Vidrike külas asuva Männiku kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade
määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse määramine,
juurdepääsude tagamine ning servituutide vajaduse määramine, maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu
algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää
vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4821).
Detailplaneeringu koostaja on huvitatud isiku ettepanekul
Peeter Aunapu (tel. 5811 5200).
Algatamata jäeti Otepää linnas asuva Kesk tänav 21, Kolga
tee 15 ja 17 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on eraldi
kruntide liitmine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse
ala määramine. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää vallavalitsus (Lipuväljak 13,
67405 Otepää, tel. 766 4821). Detailplaneeringu koostaja
on huvitatud isiku ettepanekul OÜ Juhan Kutti (tel. 509
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tepää vallavalitsuse poole on
pöördunud mitmeid murelikke
kodanikke, keda on häirinud aastavahetuseaegsed ilutulestikud. Siinkohal
mõned põhimõtted, mis kehtivad Otepää
vallas ilutulestike korraldamisel.
Ilutulestik on lõhkematerjali seaduse järgi
vaatemäng, mis põhineb pürotehnilise aine
põlemisel tekkivatel järjestikustel valgus-,
suitsu- või heliefektidel. Ilutulestikke liigitatakse mänguilutulestikuks (klass I tooted),
väikeseks (klass II tooted), keskmiseks (klass
III tooted) ja suureks (klass IV tooted) ilutulestikuks.
Lõhkematerjali seaduse kohaselt peab avalikel üritustel, asulates või muudel tiheasustusega aladel ilutulestiku korraldamiseks klasside III ja IV pürotehnilise tootega olema

ilutulestiku toimumiskohajärgse valla- või
linnavalitsuse luba.
Klasside I ja II pürotehnilise toote kasutamine ajavahemikul 1. novembrist 26.
detsembrini (ka.) on keelatud (v.a. kui
selleks on vastav luba või on ette näidata
pürotehniku ametitunnistus ning tooteid
kasutatakse majandus- või kutsetegevuse
raames).
Muul ajal kui uusaastaööl ei või ajavahemikul kella 23.00st 7.00ni asulates või
muudel tiheasustusega aladel heliefektiga
pürotehnilisi tooteid kasutada. See keeld ei
kehti, kui kohalik omavalitsus on andnud
vastavasisulise ilutulestiku korraldamise
loa. Pauguti kasutamine on lubatud ajavahemikul 27. detsembrist 1. jaanuarini (kaasa
arvatud). Ilutulestikud on keelatud 24.-26.
detsembrini.
Otepää valla avaliku korra eeskirja p 8.11
kohaselt tohib ilutulestikku korraldada
vaid vastava loa olemasolul
Et saada luba ilutulestiku korraldamiseks
tuleb pöörduda taotlusega vallavalitsusse, kes iganädalastel istungitel taotlusi läbi
vaatab ning otsustab loa andmise.
Ilutulestiku korraldamise loa taotluses
peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotleja nimi ja kontaktandmed ning kui
ilutulestikku ei korralda vahetult taotleja, siis andmed ka ilutulestiku korraldaja

Alanud on Otepää looduspargi uue
kaitse-eeskirja väljatöötamine

V

astavalt looduskaitseseadusele on kaitseala vööndid ja neis kehtivad piirangud määratud kaitse-eeskirjaga. Praegune
Otepää looduspargi kaitse-eeskiri on kehtestatud 1997. aastal.
Vajadust uue kaitse-eeskirja järele on
tunnistanud nii looduskaitsetöötajad, valdade ametnikud kui ka maaomanikud. Ajale
jalgu jäänud kaitse-eeskiri on vaja viia vastavusse looduskaitseseaduse ning riikliku
looduskaitsepoliitikaga, täpsustamist vajavad
Otepää looduspargi vööndipiirid ja mitmed
looduskaitselised piirangud. Samuti on vahepealse aja jooksul tehtud mitmeid uuringuid,
mida tuleb kaitse-eeskirjas arvesse võtta.
Kaitse-eeskirja koostamiseks moodustatakse Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK)
Põlva-Valga-Võru regiooni ja Valgamaa
Keskkonnateenistuse spetsialistidest
töörühm, lisaks oodatakse aktiivselt osalema omavalitsuste esindajaid, maaomanikke
ning kolmanda sektori organisatsioone.
Sobivat võimalust paralleelseks koostööks
toimuv Otepää valla üldplaneeringu koostamine, milles mitmete teemavaldkondade reguleerimine on ühtlasi kaitse-eeskirja
ülesanne.
Kuidas toimub kaitse-eeskirja koostamine?
Otepää looduspargi kaitse-eeskirja koostamine kujuneb küllaltki pikaks protsessiks. Hetkel on käsil andmete koondamine
Otepää looduspargi kohta, vajadusel tellitakse puuduvad uuringud. Pärast andmete analüüsi koostab spetsialistide töörühm
eelnõu tööversiooni.

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

Käesoleva aasta septembris algavad kaitse-eeskirja koosolekud, mis on suunatud
erinevatele huvigruppidele (omavalitsuste esindajad, maaomanikud, ettevõtjad jt).
Koosolekutel arutatakse teemavaldkonniti
Otepää looduspargi kaitsekorra põhimõtteid. Saavutatud kokkulepete alusel koostab
töörühm kaitse-eeskirja eelnõu, millele tellitakse ekspertiis. Pärast ekspertiisi täienduste sisseviimist ja keskkonnaministeeriumi
kooskõlastusringi läbimist on ette nähtud
eelnõu avalikustamine.
Eelnõu avalikul väljapanekul on huvilistel
võimalik sellega tutvuda ning avaldada arvamust planeeritava tsoneeringu (kaitsevööndid) ja piirangute kohta. Laekunud ettepanekud vaatab töörühm läbi ning vajadusel
teeb eelnõusse parandused. Alles seejärel
saadetakse eelnõu keskkonnaministeeriumisse kinnitamiseks.
Kaitse-eeskirja väljatöötamise protsessist
ning koosolekutest teavitatakse avalikkust
kohaliku ajalehe kaudu, samuti saab infot
Otepää looduspargi kodulehelt.

kohta;
2) ilutulestiku korraldamise koht, päev ja
kellaaeg;
3) ilutulestiku projekt, milles muu hulgas on
kindlaks määratud ka ohuala ning õnnetuste
vältimiseks rakendatavad abinõud;
4) kinnitus Päästeametile ja ilutulestiku
toimumiskohajärgsele politseile edastatud
teate kohta ja kui see on asjakohane, siis
ka Lennuametile edastatud teate kohta või
Lennuameti kooskõlastus.
Vallavalitsus palub ka majutusasutuste pidajatel võimalusel tutvustada majutatavatele
ilutulestike korraldamise korda. Palju meelehärmi valmistavad oma paugutamisega just
aastavahetuseks või mõneks ﬁrmaürituseks
kohale sõitnud siseturistid.
Ilutulestik on turvalisel läbiviimisel ilus
vaatemäng, kuid selle planeerimisel tuleb
kindlasti arvestada asjaoluga, et kõikidele inimestele vali paugutamine ei meeldi.
Otepää vallavalitsus peab oma tegevuses
arvestama kohalike elanikega ning lubade
andmist kaalutakse alati põhjalikult.
2007. a. detsembrikuus väljastas vallavalitsus neli ilutulestiku luba. Kõik ülejäänud
ilutulestikud, mis on elanikke häirinud ja
mis on toimunud muul ajal kui 31. detsembril ja 1. jaanuaril, ei ole seaduslikud.
Loata ilutulestiku korraldajat ähvardab
rahatrahv suuruses kuni 18 000 krooni.
OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

PLANEERINGUD
1004 kutti@estpak.ee).
Algatamata jäeti Pedajamäe külas asuva Pedajakalda kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringu eesmärgiks on Tuulemäe kinnistu
detailplaneeringu muutmine Pedajakalda kinnistu osas. Muudetakse ehitusõiguse ala asukohta. Detailplaneeringu algataja, koostamise
korraldaja ja kehtestaja on Otepää vallavalitsus
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4821).
Detailplaneeringu koostaja on huvitatud isiku ettepanekul Jarek Ruljand (tel. 5394 8113
joon@matti.ee).
Algatamata jäeti Pilkuse külas asuva Juhani
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu
eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala
määramise võimalikkuse väljaselgitamine.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää vallavalitsus
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4821).
Detailplaneeringu koostaja on huvitatud isiku
ettepanekul OÜ Manglusson (Lipuväljak 13,
Otepää).
Keskkonnamõju strateegilisi hindamisi 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, Uue-Saare kinnistu detailplaneeringu, Tiigipõllu kinnistu detailplaneeringu,
Köstrimäe kinnistu detailplaneeringu, Juhani
kinnistu detailplaneeringu , Suure-Meema kinnistu detailplaneeringu ja Männiku kinnistu
detailplaneeringu avalikud väljapanekud ning
avalikud arutelud, mille jooksul esitas ettepanekuid ja vastuväiteid kod. Margus Hendrikson.
Suure-Meema kinnistu detailplaneeringule
esitas ettepanekuid ja vastuväiteid ka ELF.
Ettepanekute ja vastuväidetega ning vallavalitsuse poolsete vastustega on võimalik tutvuda
Otepää valla kodulehel www. otepaa.ee/dokumendiregister.








LKK Põlva-Valga-Võru regiooni loodushariduse
spetsialist MARGIT TURB

Küünlapäevakontsert

2. veebruar kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Esinevad Helin-Mari Arder ja Andy Fite
(Eesti-USA-Rootsi).
Piletid 125.-/ 75.- müügil kultuurikeskuseses,
Ene tel. 5615 3357 ja turismiinfokeskuses

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 toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 8. veebruaril.
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Algas projekt „TEGIJAD 2008”

U

ue aasta saabumisega käivitus uue
jätkuna ennetusprojekt „TEGIJAD 2008”, mille viib läbi Lõuna
Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna
preventsioonitalitus koostöös kohalike
omavalitsustega.
2006. a. saadeti Põlva maakonna alaealiste
komisjoni 149 (neist 2005. aastast 32 õiguserikkumist) materjali ja 2007. a. saadeti kokku 145
materjali,Võru maakonna alaealiste Komisjoni
saadeti 2006. aastal 128 materjali (2005. aastast
6 õigusrikkumist) ja 2007. aastal 122 materjali,
Valga maakonna alaealiste komisjoni saadeti
2006. aastal 106 materjali ja 2007. aastal 123
materjali alaealiste õiguserikkujate kohta ning
nende õigusrikkumiste arv järjest suureneb.
Statistika näitab, et alaealiste komisjoni sattuvate laste põhiprobleemid on nende vähene
osalus huvitegevuses ja lapsevanemate vähene
kontroll laste vaba aja tegevuste üle. Käesoleva
projektiga soovime sisustada riskirühma koolivaheaegu, mil noortel on rohkelt vaba aega
ja nende hõivatus organiseeritud tegevustes
vähene või puudulik. Püüame koolivaheaja
sisustada nii, et laagriaeg oleks ühtaegu põnev
ja hariv.
Osalevad 12-16aastased noored Kanepi,
Valgjärve, Veriora ja Otepää vallast. Otepäält
olid laagrid Urmas Liiv, Marko Tiigi, Gunnar
Kruus ja Linda Purgats. Teises etapis liituvad

ka Võru valla noored. Valiti nad nii, et 60%
osalejatest on need, kes on juba olnud pahuksis seadusega. Ülejäänud osalejad on valinud
valdade sotsiaaltöötajad nn. riskinoorte seast,
lihtsamalt öeldes noored, kes võivad hakata
toime panema õigusrikkumisi.
Projekt annab võimaluse läbi viia palju erinevaid tegevusi. Pakume noortele hulgaliselt
sportlikke harjutusi. Toimuvad loengud narkomaania, alkoholismi, esmaabi ja seadusandluse
teemadel ning meeskonnatöö harjutused.
Käivitunud projekt on nelja-etapiline

Esimene etapp toimus 3.-5. jaanuarini
Põlvamaal Valgjärve põhikoolis. Õhtud olid
sisustatud sportliku tegevusega ning enne
öörahu näidatati ennetusﬁlme. Teisel päeval
külastasime Pühajärve SPAd, kus mängisime
bowlingut. Aitäh bowlingusaali energilisele
töötajale Kertule, kes meid nõu ja jõuga abistas-toetas.
Teine etapp toimub 18.-20. märtsini
Põlvamaal Kanepi gümnaasiumis. Päeval
tegeldakse meisterdamisega (puidu-, metalli- ja tekstiilitööga) ja õpitubadega (narkootikumid, liiklus, seadusandlus jms.) Viibitakse
palju looduses, kus harjutuse läbiviija räägib
loodusest ja loodushoiust. Õhtud on sisustatud
sportliku tegevusega, külla tuleb „Kuulus või

kummaline” ning näidatakse ﬁlme.
Kolmas etapp toimub Põlvamaal Veriora
vallas Viluste põhikoolis, kus ööbitakse sõjaväetelkides. Päevad on tihedalt sisustatud: tutvustatakse päästetehnikat, seadusandlust, on politsei, kaitseliidu, Punase Risti demo, orienteerumise, pallimängude, teatevõistluste ja laskeharjutusega paintballi relvadest. Tehakse ellujäämis- ja esmaabikursus.
Neljas etapp on Põlvamaal Mooste vallas
Kaitseliidu Põlva maleva Hullumäe lasketiiru
territooriumil, kus lapsed ööbivad sõjaväetelkides. Aeg on sisustatud sõjaväeliste tegevustega. Jätkub ellujäämiskursus, toimuvad erinevad
laskeharjutused paintballi relvadest, automaatrelvadest ja teenistuspüstolitest. Kuulatakse
loenguid narkomaaniast, alkoholismist, esmaabist, seadusandlusest. Toimub hulk sportlikke
meeskonnatööharjutusi.
Projekti oodatav tulemus ?

Oodatav tulemus on noorte sotsiaalsete oskuste ja suhtlemisoskuse paranemine ning korduvsüütegude arvu vähenemine. Loomulikult
loodame, et paraneb noorte teadlikkus seadusandlusest.
Lõuna Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna
preventsioonitalituse juhtivkonstaabel PEETER PAU

Volikogus taas uus koalitsioon
Otepää Teataja läks trükki eile enne volikogu
istungi algust, kus pidi antama üle umbusalduse avaldus senise Otepää vallavolikogu esimehe reformierakondlase Aivar Nigoli vastu.
Umbusalduse esitamist kinnitasid
volikogus uue koalitsiooni moodustanud Rahvaliidu (RL) ning Isamaa
ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsioonide esindajad Jüri Kork ja Jaanus
Barkala.
„Otepää valla areng on olnud
pärsitud, sest volikogu esimehel ei ole
olnud vallavalitsuse ja vallavanemaga head
koostööd,“ ütles seni reformierakondlastega koos võimul olnud IRL kuuluv volikogu
aseesimees Jaanus Barkala nii uue koalitsiooni

sündi kui ka umbusaldusavaldust põhjendades. „Isamaa ja Res Publica Liit ei ole sellest
tulenevalt saanud täita oma valijatele antud
lubadusi.“
Vastavalt kokkuleppele kuulub
Otepää volikogus Rahvaliidule
volikogu esimehe ning Isamaa
ja Res Publica Liidule vallavanema koht. Kõigi eelduste kohaselt
valitakse volikogu esimeheks Jüri
Kork (pildil) ja vallavanemana
jätkab Aivar Pärli.
Eilsel volikogu istungil toimunust ja edasistest arengutest Otepääl kirjutame järgmises
lehes.
ARVO SAAL
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Vangide võigastest võimuvõitlustest
VIRVE KROLL

S

amal ööl äratas mind raputades minu
kõrval magav Võrumaalt pärit tütarlaps
Asta, kes mulle kõrva sosistas: „Ära
ennast ainult pööra, muidu saad ka!“ Ja ise
itsitas. Ma muidugi kohe pöörasin ja ega Asta
palju ei eksinudki. Otse minu kõrvale naride
alla olid ennast sisse seadnud üks vargaplika
ja tema poiss. Ega me sel ööl suurt magada
ei julgenud, sest mine sa tea!
Mul oli seal ka üks vargaplikast tuttav
juba Leningradist saadik. Nimi oli tal Valja.
Leningradi tõi isa ju mulle ka palju sigarette
ja paberosse. Ise ma ei suitsetanud ja nii ma
siis varustasin Valjat, kes oli selle eest lõpmata tänulik.
Valjalt sain ka teada, et vargad jagunevad kastidesse. Ühed on platnoid ja teised
suukad. Platnoid keeldusid töötamast ja nii
mõnedki neist olid haritud inimesed. Nendel
olid täiesti omad seadused, millest ma aru ei
saanudki. Suukad olid nende seaduste vastu
eksinud. Käisid tööl ja mängisid üldse kahe
otsaga mängu. Omavahel nad läbi ei saanud.
Liidrid olid reeglina platnoid, aga ainult seni,

kuni nad olid arvulises ülekaalus. Vastasel
juhul võimutsesid suukad. Kriminaalidel
oli komme kellegi või millegi peale kaarte
mängida. See keegi võis olla näiteks mõni
tütarlaps, keda siis kaotuse korral mindi vägistama. Või isegi laagriülem või mõni ohvitser, kes neile ei meeldinud ja keda taheti ära
tappa. Kui juhtus viimasena mainitud lugu,
siis said nad kohe poliitilise paragrahvi otsa ja
nii imbusid hiljem ka poliitvangide hulka, kus
hakkasid ka neid terroriseerima. Ette rutates
ütlen, et hiljem olin ka mina ühes laagris kahe
platnoist naisega, kes tööl ei käinud. Nad olid
lesbid ja üks neist oli ikka täielik rets. Tal oli
kuidagi tühi pilk, isegi kui ta naeris, jäid ta
silmad tõsiseks ja kurjaks. Eks me alguses
natuke kartsime neid ka, sest neil oli komme
meile saadetud pakke ära võtta. Püüdsime
nendega normaalselt läbi saada ja kostitasime neid ise, et mitte kõigest ilma jääda. Kuna
me olime seal aga kõik viisakad tütarlapsed,
tänan ja palun käisid ette ja taha, siis suhtusid
nad meisse üldiselt respektiga.
Taišetis hoidus Valja minust kõrvale, kuna
seal krimkad poliitilistega ei suhelnud. Ühel

päeval andis Valja mulle märku, et ma barakist
väljuksin ja talle järgneksin. Ta juhtis mind
peaaegu tsooni lõppu ja rääkis, et öösel on
kriminaalidel kavas meid rünnata ja meie
kraam ära võtta. Ma rääkisin sellest ka teistele poliitilistele ja me otsustasime ühe lätlannaga minna laagriülema jutule. Oma vigases
vene keeles selgitasime, milles asi. Ta lubas
kõik korda ajada.
Õhtul nägime, kuidas krimkadest mehi
barakki hiilis, mõnedel isegi kirved käes, ja
peitsid ennast naride alla. Just samal hetkel,
kui hakati baraki ust ööseks lukustama (meid
pandi igaks ööks luku taha), sisenes mitu
ohvitseri ja sõdurit püstolite ja püssidega ja
käskisid kriminaalidel väljuda. Roosas kleidis
vargaplika tõstis kleidi üles ja kummardas
neile peput näidates. (Pükse ta ei kandnud).
Üks ohvitser lõi teda oma säärikus jalaga nii,
et tüdruk kukkus käpuli.
Ohvitser tulistas korra õhku ja nii saadi
krimkadest kiiresti jagu. Nad kõik aeti barakist
välja ja suleti ühte eraldi asuvasse keldrisse.
Järgmisel päeval viidi kõik poliitilised raudtee
äärde, kuhu kohe saabus ka rong.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve kool keskkonnateadlikumaks!
Nii pealkirjastasime oma keskkonnaalase õpilasprojekti. Kogu kool on aga hakanud seda nimetama prügiprojektiks.
Alguse sai see ettevõtmine novembris, kui
osalesime õpilastele mõeldud projektikirjutamise koolitusel. Tulime oma tööga nii hästi toime,
et meie projekt rahastati. Pärast vaheaega kohtusime Valga Partnerluskogu esindajaga ja vaatasime veelkord oma tegevuskava üle.
Ja siis alustasime. 14.-18. jaanuarini korjasime kokku kogu prügi klassidest, koolikottidest,
taskutest, koridoridest jne ning kaalusime ära.
Meie jaoks oli see väga suur hunnik prahti, mis
nädala jooksul koolimajas tekib, koristajate sõnul aga hoopis väga tagasihoidlik. Niipalju saime teada, et kõige vähem prügi “tootis” 3. klass
ja kõige rohkem saadi huvitoast.
Jaanuari viimasel nädalal korraldame teabepäeva, kus esitame kokkuvõtted prügikorjamise
nädalast, õpetajad esitavad referaadid teemal
“Minu kodune prügimajandus” ja külla tuleb
Margit Turb Otepää Looduspargist.
4.-8. veebruarini on planeeritud Aardlapalu
prügila külastamine.
INA MONONEN, 7. klass
projektijuht

Rõõmusõnum
Pühajärve koolist
2008. aasta algas rõõmusõnumiga, et Pühajärve
kooliprojekt „ROHELINE KOOLIÕU – Hea idee ja
väärt tegu rohelise mõtteviisiga koolis” sai Eesti
kaunis kool 2007 tiitli.
Tiitlit tuleb üle andma Eesti Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves. Tiitliga käib kaasas rahaline preemia 50 000 krooni ja Anu Raua etnograaﬁline gobelään.
Projekti peaeesmärgiks on korraldajad Eesti Õpetajate Liidust seadnud koolikeskkonna
kasvatuslikud mõjutegurid: kooli vaimsuse ja
õpilaste väärtushinnangute kujundamise. Eesmärkidest tähtsad on kodanikuharidus, keskkonnasäästlikkus ja loodushoid, isamaaline
kasvatus ja lipukultuur. Projektitöös kasutatav
avastusõpe ja tegevustega seotud õppimine
aitab õppimist muuta õpilastele huvitavaks,
teadmiste omandamise lihtsamaks ning põnevamaks. Tähelepanu pööratakse kooliümbruse
funktsionaalsusele ja heakorrale, õues õppimisele, õpilaste ideede genereerimisele ning nende teostamisele, meeskonnatööle koolis.
Meie koolis oli eelmise õppeaasta läbivaks
teemaks KARJÄÄR, et aidata õpilastel arendada
teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest
ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi,
mis sisenemiseks töömaailma.
Suureks abiks oli KIKi toetus projektidele
„Õuesõppepäevad Pühajärve koolis”, mis võimaldas katta transpordikulud ning binoklite,
veebikaamera ja teleskoobi ostmisele. Kool on
omanäoline loodusharidusürituste ja väljakujunenud traditsioonide poolest, mille eesmärgiks
on viia õpilased kooliseinte vahelt välja.
Kuna Ökokrati projekti teemaks oli „Mets õpetab”, siis valisime ühiskülastusteks Pähni Looduskeskuse Võrumaal, Karula Rahvuspargi ja
Räpina Paberivabriku. Õppeekskursioonidel ja
-käikudel läbiti õpperajad, täideti töölehti, koguti
uut infot ja tutvuti tööülesannetega.
Projekti kõige emotsionaalsem osa oli veebikaamera paigaldamine linnu pesakasti, mis võimaldas tervel kooliperel jälgida lindude elu-olu
pesa kujundamisest kuni poegade munast koorumiseni. Seal nähtut/kogetut ei saa võrrelda
kooliõpiku või -tunniga.
Osalemine projektis „ Eesti kaunis kool” on
õpetanud, et eesmärgistatud ja planeeritud tegevused koostöös erinevate huvigruppidega
rikastavad koolielu, annavad uusi oskusi tulevikuks ja õpetavad nägema kõrvalseisjat ja ümbritsevat keskkonda.
Õnnelik kooli direktor MIIA PALLASE

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

PALUPERA

Kordaläinud päev Tartus

Palupera vallavolikogus
23.01.2008 :

Otsustati taotleda Palu puhkepaviljoni maa-ala munitsipaalomandisse.
Otsustati algatada Palupera farmi kinnistu nr. 1208440
katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr. 2087640 katastriüksuse nr. 58201:002:1071 detailplaneering.
Otsustati jätta algatamata Palupera farmi kinnistu nr. 1208440 katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja
Palupera kopli kinnistu nr. 2087640 katastriüksuse nr.
58201:002:1071 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Otsustati võtta vastu Päidla elamute reovee puhasti
maa-ala detailplaneering ja kuulutati välja planeeringu
avalik väljapanek.
Otsustati võtta vastu Kaasiku reovee pumbajaama maaala detailplaneering ja kuulutati välja planeeringu avalik
väljapanek.
Otsustati võtta vastu Kullipesa reovee pumbajaama
maa-ala detailplaneering ja kuulutati välja planeeringu
avalik väljapanek.
Kooskõlastati Valgjärve valla üldplaneering.














Palupera vallavalitsuses
08.01.2008:

Määrati teenindusmaa suurus ja piirid Palu autobussijaama ehitise juurde 196 m², katastriüksuse nimetuseks
Palu puhkepaviljoni.
Kinnitati Miti külas munitsipaalomandisse taotletava
Palu puhkepaviljoni maaüksuse maksumus.
Peeti võimalikuks jagada Räbi külas asuv Kiisa Vesiveski
kinnistu kü 58202:001:0552 kaheks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: Kiisa Vesiveski II katastriüksus suurusega
10 893 m³, sihtotstarve maatulundusmaa ja Päikesemäe
katastriüksus suurusega 8,71 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
18.01.2008:
Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 01.06.1998.
a. korraldus nr.71, Nõuni külas õigusvastaselt võõrandatud Kooli A-42 talu maadel asuvate hoonetealuse maa
tagastamise kohta.
Nimetati Palupera külas vaba põllumajandusmaa
nr.26, suurusega 20045 m², sihtotstarbega maatulundusmaa, Muraka katastriüksuseks. Palupera vallavolikogu
09.03.2004.a. otsusega nr.1-1/6 on kinnitatud Muraka
katastriüksuse kasutusvaldusesse saamise õigust omavaks
isikuks OÜ PALUPERA AGRO.
Nimetati Atra külas vaba põllumajandusmaa nr.22,
suurusega 35,56 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa,
Reha katastriüksuseks. Palupera vallavolikogu 09.03.2004.
a. otsusega nr.1-1/6 on kinnitatud Reha katastriüksuse
kasutusvaldusesse saamise õigust omavaks isikuks OÜ
PALUPERA AGRO.
Nimetati Atra külas vaba põllumajandusmaa nr.23, suurusega 8,37 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa, Kopra
katastriüksuseks. Palupera vallavolikogu 09.03.2004.a.
otsusega nr.1-1/6 on kinnitatud Kopra katastriüksuse
kasutusvaldusesse saamise õigust omavaks isikuks OÜ
PALUPERA AGRO.
Peeti võimalikuks Palupera külas asuva Kuuse kinnistu
nr.2200440, katastritunnusega 58201:002:2510, jagamist
kaheks eraldi katastriüksuseks alljärgnevalt: Kuuse kü,
suurusega 8771 m², sihtotstarve elamumaa ja Mäekuru
kü, suurusega 7943 m², sihtotstarve elamumaa.
Peeti võimalikuks Lutike külas asuva Raja kinnistu
nr.1108840, katastritunnusega 58202:003:0930, jagamist
kaheks eraldi katastriüksuseks alljärgnevalt: Raja kü, suurusega 2,4 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja Metsaraja
kü, suurusega 10,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
Väljastati OÜ Jaotusvõrgule ehitusluba Palupera külas
Astrid Lemmatsi ja Klarissa Puusaagi majavalduse elektrivõrguga liitumisühenduse väljaehitamiseks.
8.Tagastati Nõuni külas 9695 m² suurune maa-ala, nimetusega Väike-Kooli, mõttelistes osades õigustatud subjektidele (2/3 osas Toomas Viiresele ja 1/3 osas Jüri Viiresele).
Tagastatava maaüksuse sihtotstarbeks on elamumaa.
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aanuari esimese koolinädala reedel sõitsid Palupera
põhikooli 1., 2. ja 3. klassi
õpilased ekskursioonile Tartu
loodusmajja ja botaanikaaeda.
Lapsed uurisid loodusmaja
seintele välja pandud metsaplakati konkursi võidutöid
ja äramärgitud plakateid.
Äramärgitud tööde hulgas oli
kolmanda klassi õpilase Tanel

Riiviku laevaplakat (juhendaja
Kaja Peterson). Selle pildi pärast me algklassidega konkursitöid vaatama sõitsime.
Loodusmaja töötaja vestles
õpilastega lemmikloomadest,
rääkis loomade eest hoolitsemisest ja lemmikute toidulauast.
Katusekambri lemmikloomade
tuba pani laste silmad särama.
Õpilastel oli võimalus silitada

ja tutvuda erinevate lemmikutega: küülikute, merisigade,
hamstrite, rottide, papagoide,
liivahiirte, kalade, kilpkonnade ja tsintsiljaga. Küll oli sellel
vilkal ja lustlikul loomal pehme
karvakasukas! Kaks huvitavat
ja põnevat tundi lemmikloomade seltsis möödusid lennates.
Peale kehakinnitust jätkus
meie loodusteemaline retk
botaanikaaias. Lugematul
hulgal nähtud taimedest jäid
lastele meelde kõrged palmid,
saja aasta vanused teravate
okastega kaktused, banaanikobarad, ananass, saagirikas
mandariinipuu, punast vaiku
eraldav draakonipuu.
Rõõmsate õpilastega asusime koduteele. Bussis tegi Tanel
õppereisist kokkuvõtte: „Täna
oli täitsa kordaläinud päev.”
Aitäh KVT-Ehitus OÜ-le,
kes sponsoreeris meie õppepäeva.
RELIKA KALBUS













Palupera põhikooli õpilased osalesid
kooliraadiotegijate laagris Paides
18.-20. jaanuarini toimus Paide gümnaasiumis Noorte Meediaklubi korraldatud üle-eestiline kooliraadiotegijate laager. Paluperast osalesid laagris Lisette-Huaniita Sipelgas (8. klass) ja
Alice Andressoo (6. klass).
Tegevus laagris oli planeeritud nii, et oleks
huvitav ja kasulik nii kogemustega kui ka uutele raaditöö tegijatele. Töö toimus gruppides.
Lõpptulemuseks pidi valmima kohapeal kogutud materjalist otsesaadete programm.Vahepeal
toimusid erinevad koolitused loengute ja praktiliste tegevuste kaudu. Põnevad olid loengud
kõnetehnikast, tegevuste planeerimisest.
Otepää Teataja KÜSIB:
1. Kas Palupera vallaametnikel palka tõstetakse?









Laupäeval, 26.

jaanuaril kell 19.00
mängitakse Nõuni Maakultuurimajas Võrumaa Krabi Külateatri poolt teatrietendust

”KUISS KALEV KODU TULI”.
Etenduse idee on saadud rahvuseeposest
”Kalevipoeg”, kuid originaalist on asi väga
kaugel, aga nalja saab palju!
Info: 5139 071

RÕÕMSA KOHTUMISENI!

2. Miks ei suudeta valla eelarvet juba detsembris
vastu võtta? Nii mõneski kohas saadakse sellega
hakkama.
1. Kindlalt ei saa miskit öelda, aga eelarve esimene
lugemine sidus Valga maavalitsuse kontrollauditi
soovitusel ka 2008. aastast meie vallas ametnike
palgad Eesti keskmisega. Ega eelarvet tehes paremat numbrit saa, kui 2007. aasta III kvartal.
Kuna riigieelarves soovitakse pedagoogidel tõsta palkasid 20%, siis selle protsendini me küll oma
teistes allasutustes ei jõua. Pole tegelikult jõudnud
mitmed viimased aastad! Ikka on pedagoogide palk
ees liikunud, aga haridus on aare... Ainult et ma ei
saa aru, mida siis Eestimaal küll streigitakse?!
Eelarve esimene lugemine viis siis meil ametnike
palga sõltuvusse Eesti keskmisega, ja ütlen kohe,
et vist vaid vallavanem ja pearaamatupidaja, need
kõige enam vastutavad isikud, hakkavad saama üle
Eesti keskmise. 1,3 - 1,4 korda Eesti keskmine teeb
vallavanema palgaks umbes 16 tuhat, miinus maksud.
Teised ametnikud aga ei saa pensionile minnes
endiselt ühe tööaasta eest aastatki kirja. Õudus!
Protsentidesse toppides suurendas 2008. eelarve
esimesel lugemisel ametnike palka 15%.
Majanduslangus küll, aga hinnatõusud on kohutavad ja kui me tahame, et meie ametnikud ja töötajad koolis, kultuurimajas jne. üldse veel kohapeal
elaksid ja oleksid, ei jää muud üle. Kokkuhoid tuleb
leida millegi muu arvelt ja muidugi see 15% kasvu
ei kata ka neid suuri tõuse. Väikeseks abiks on ikka.
Kui nüüd üldse mitte tõsta, siis oleks pilt ikka väga
trööstitu.

Õhtuti mängisime mõnusaid mänge ja võistlesime. Oli väga huvitav, saime tuttavaks paljude
noortega üle Eesti, kuulsime, kuidas erinevates
koolides kooliraadiosaateid tehakse.
Nagu ikka, saavad laagripäevad alati kiiresti
otsa. Koju sõitsime rõõmsas meeleolus. Laager
meeldis meile väga.
Oleme küll algajad, kuid laagrist saadud teadmised annavad lootust, et peagi võib ka Palupera
põhikoolis kõlada esimene kooliraadiosaade.
Palupera PK õpilasomavalitsuse esimees
LISETTE-HUANIITA SIPELGAS

2. Põhiline probleem on ikka selles, et tahetakse võtta vastu võimalikult täpset eelarvet, et ei
hakkaks kohe peale see muutmiste jada igal volikogu istungil. Detsembrikuu eelarve pole mitte
kellelgi mitte kunagi täpne.
Seetõttu loetaksegi seda mitu korda. Täna
saime jälle riigi poolt uued, täpsustatud, natuke
siia-sinna muudetud tulunumbrid (tulumaks, toetusfond, haridusrahad jne.).
Sealsamas lubab seadus kulutada ka 1/4 eelmisel aastal määratud summas I kvartalis ära. Kel
ikka väga vaja, saab teha toimingud ära. Ja eks
maksud, elekter, telefon tasutakse kah ikka ära,
vaatamata sellele, et eelarvet veel pole ja vallavanem peaks natuke pelgama.
Aga jah, mida enam kaugemale venitatakse
eelarve kehtestamine, seda segasemaks asi läheb, riske on enam, võimalusi ametnikel vähem,
pidurdub mõnigi tehing ja näiteks lepinguid ikka
ei sõlmi jne.
TERJE KORSS

PLANEERINGUD
Palupera vallavolikogu otsustas 23.01.2008 istungil võtta vastu Päidla elamute reovee puhasti
maa-ala, Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala ja
Kullipesa reovee pumbajaama maa-ala detailplaneeringud.
Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringute
avalikud väljapanekud alljärgnevalt: detailplaneeringud on avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme küla ja Nõuni
külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 08.
veebruarist kuni 22. veebruarini 2008.a. kl. 8.30
– 12.00 ja 13.00 - 16.00. Kui avalike väljapanekute
käigus laekub detailplaneeringute kohta kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avalike väljapanekute tulemuste avalik(ud) arutelu(d)
ühe kuu jooksul pärast avalike väljapanekute
lõppemist.
Palupera vallavolikogu otsustas 23.01.2008
istungil algatada Palupera farmi kinnistu nr.
1208440 katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja
Palupera kopli kinnistu nr. 2087640 katastriüksuse nr. 58201:002:1071 detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on planeeritava ala ehitusõiguse ja ulatuse määratlemine; ehitiste ehitamise ja lammutamise võimaluste selgitamine
planeeringualale; servituutide vajaduse, piirete
ja heakorrastatuse määramine; keskkonnakaitse
abinõud; maakasutuse ja ehitamise erinõuded;
olulisemad arhitektuuri- ja tuleohutusnõuded
võimalikele ehitistele; tehnovõrkude rajamine
ehitiste teenindamiseks; juurdepääsuteede rajamine ehitiste teenindamiseks ja kuritegevuse
riske vähendavad abinõud. Planeeritava ala suurus on orienteeruvalt 4,4 ha. Detailplaneeringu
koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks
määrati OÜ PALUPERA-AGRO (10252274).
Detailplaneeringu koostajaks määrati korraldaja ettepanekul OÜ Manglusson (11349065),
Lipuväljak 13, Otepää vald, Valgamaa, Ants
Manglus.
Samas otsustati ka jätta algatamata nimetatud
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus
– planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga
tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale.




Valgamaa Partnerluskogu
kutsub Teid osalema mõttetalgul Nõunis, saamaks
teada Teie arvamust, mida oleks võimalik ära
teha kohapeal, et Palupera valla
inimestele olulised probleemid
leiaksid lahenduse.
Kõnealuse koosolekuga
alustatakse Partnerluskogu 2009.-2011. aasta
tegevusplaani kavandamist ning sellest sõltub
orienteeruvalt 30 miljoni krooni kasutus nimetatud aastatel.
Olete oodatud
8. veebruaril kell 14.00
Nõuni Maakultuurimajas.
Valgamaa Partnerluskogu on koostöökogu, mis on
loodud Valgamaa valdade ning Tõrva linna kolme
sektori organisatsioonide poolt (era-, avalik ning
mittetulundussektor) ning mille eesmärgiks on kohalik areng. 2007. ja 2008. aastal viiakse ellu strateegia
Elujõuline Valgamaa, mis pakub võimalusi noortele,
küladele ning ettevõtjatele. Strateegia elluviimist
toetatakse Riikliku Arengukava Leader meetme (3.6)
raames ning kaasrahastajateks on tegevuspiirkonna
omavalitsused.
Lisainfo: Terje Korss telefonil 5174 740 või e-mailil
terje@palupera.ee; Aili Keldo telefonil 5340 4643
või e-mailil ailikeldo@hotmail.com; Kalev Lõhmus
telefonil 5139 071 või e-mailil palubuss@hot.ee;
Tiina Ivask telefonil 7304 071, 5349 1195 või e-mailil
tiina@valgaleader.ee.

Tähelepanu!
31. jaanuaril kell 19.00 algab Nõuni Maakultuurimajas
15. mälumänguturniir Palupera valla karikale.
Mäng toimub klassikalise mälumängu süsteemi alusel, kus võistkonnas on 4 mängijat
(vajadusel võib 2 vahetada).

Turniir on 3vooruline. Kokku 108 küsimust. Igas voorus on 36 küsimust, millest 2 muusika-,
4 pildi- ja 1 esemeline küsimus.
Mängu teemaks on Eesti ja kõik Eestiga seonduv. Samuti ka võimalusel Piibli teemalised. Võistkondade
osavõtumaks on 600.Turniiri võitjale kuulub rändkarikas, parimatele võistkondadele diplom ja kõigile võistkondadele auhind vastavalt saavutatud kohale. Parim Valgamaa võistkond saab maakonna meistrimedalid.
Info ja registreerimine tel. 5139 071 Kalev Lõhmus, 5667 0269 Dagmar Uibo.
Registreeruda saab ka kohapeal, vahetult enne võistlust.PEATSE KOHTUMISENI NÕUNIS !!!

PUKA

25. jaanuar 2008

AMETLIK INFO
Puka vallavalitsuses
Nõustuti Palamuste ja Pedaste külas asuva
Semperi katastriüksuse jagamisega kaheks ja
Pedaste külas asuva Semperi katastriüksuse
jagamisega kolmeks iseseisvaks katastriüksuseks, sihtotstarveteks kinnitati katastriüksustele maatulundusmaa.
Nõustuti ehitusloa väljastamisega
Osaühingule Mati Ehitus Komsi külas asuva
kahekorruselise endise 8-korteriga elamu rekonstrueerimiseks; Osaühingule Jaotusvõrk
Tagametsa alajaama 0,4 kV maakaabelliini
ehitamiseks ja liitumiskilbi paigaldamiseks
Purtsi külla Haabneeme talu liitumiseks
ning Käomõisa alajaama F-3 0,4 kV õhu- ja
maakaabelliini ehitamiseks ja liitumiskilpide
paigaldamiseks Kolli külas Joosti maaüksusel; Marju Virk’le Kuigatsi külas Lohusuu
maaüksusel asuva temale kuuluva elamu rekonstrueerimiseks; Tõnu Uibopuule Küti ja
Männiku maaüksusi läbiva tee rekonsrueerimiseks.
Seoses vee erikasutustasu ning kohustuslike puurkaevu ning veevärgivee analüüside
hinnatõusuga korrigeeris AS Valga Gomab
Mööbel Puka tsehhi puurkaevu vee müügihinda. Vallavalitsus kinnitas Valga Gomab
Mööbel Puka tsehhi piirkonna reovee käitlemise hinnaks 10.03 krooni , s.o 1 m³ vee
hind koos käibemaksuga. Uus hind hakkab
kehtima 01. maist 2008.
Väljastati kirjalik nõusolek Merike Papp’ile
Puka alevikus Tartu mnt 1 asuval kinnistul
paikneva kõrvalhoone rekonstrueerimiseks.
Määrati projekteerimistingimused Linda
Sarvele seoses temale kuuluva Kuigatsi külas
Aaviku talus asuvale elamule juurdeehituse
tegemisega.
Sünnitoetust otsustati maksta ühele isikule
3000.- krooni, ühekordset toetust küttepuude
ja ravimite maksumuse kompenseerimiseks
kokku 3600.- krooni ja matusetoetust 1000.krooni ulatuses.
Toimetulekutoetust otsustati maksta neljale
isikule.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Tarmo Kosk Puka alevikus Tiigi tn
4 maaüksus, 3638 m².
Määrati ühele puudega isikule hooldaja.
Muudeti Puka Vallavalitsuse 13.03.2001
korraldust nr 99.






Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Kaunis barokk-kontsert kõlas
tormisel laupäeval Aakres

L

aupäeval, 19. jaanuaril oli
Aakre ja Puka rahval võimalus nautida Aakre uhkete
kiviseintega mõisaaidas ansambli
„Tallinn Baroque” kontserti.
Ansambel „Tallinn Baroque” viljeleb muusikat hilisrenessansist hilisbarokini. Laulukunsti peeti barokkajal kõige kõrgemaks muusikaliseks
kunstiks, sest laulja hääleaparaat on
täiuslikum kui mis tahes pill. Lisaks
väljendab laulja end ka sõna abil.
Seetõttu peeti täiuslikumaks pille,
mis sarnanesid inimhäälega. Nii leiti,
et trompeti kõla sarnaneb soprani
omaga, zingi kõla kooripoisi häälega. Loomulikult ei puudunud kunagi
ansamblist ka saatepill, milleks võis
olla klavessiin ja mida kasutati ka
sooloinstrumendina.
Et publikul kergendada muusikasse sisseelamist, esines ansambel ajastu kaunites kostüümides ja paruka-

tes. Muusikud kommentaarisid
esitatavaid teoseid, nende autoreid, instrumente ja laulude tekstide tagamaid. Kaunid laulu- ja
pillihelid panid unustama pargis
puid sakutavad tormiiilid, mõte
kandus hoopis teise ajastusse.
Suurt huvi pakkusid vanaaegsed pillid. Mängisid Raivo Tarum
(zink ja barokktrompet), Tõnu

Jõesaar (ﬁidel ja barokktðello) ja
Imbi Tarum (klavessiin). Laulis
Liina Saari. Viimases, publikule
eriti meelde jäänud palas toetas
teda oma lauluga Imbi Tarum. See
oli eriti hingeminev, kui muusikud
laulsid ja mängisid kahel korrusel
ja majas kajas vastu nii, nagu oleks
olnud tegemist kajaga looduses.
Kontserti nautisid lasteaia- ja
koolilapsed, täiskasvanutest rääkimata. Eriti vahva oli vaadata väikeste lasteaialaste püsivust ja jäägitut
kaasaelamist pillide tutvustamisele.
Suur avastus oli meie väikese piduliku saali sobivus klassikakontserdiks, see tekitas juba uusi ideid.
Täname Aakre rahvamaja juhatajat Kristi Naglat, tänu kellele oli
meil võimalus nautida kaunist
muusikat kohapeal Aakres.

Tõnu Jõesaar

ILME HÕBEMÄGI















SÜNNID
Annabel Kiis

29. detsember
2007

Otepää Teataja küsib:
Rõngu valla lehes Rõngulane kirjutab volikogu esimees Reno Laidre
muu hulgas:
... Erinevalt varem meedias avaldatust on Rõngu Keskkool regiooni
Puka-Rõngu-Rannu keskus ja kvaliteetse hariduse (sh keskhariduse)
andmine peab koolis jätkuma. ...
Kas ta ennustab Puka keskkoolile kadu?
Puka vallavanem Heikki Kadaja:
„Ma ei tea täpselt mida ta silmas
peab, aga väide nagu oleks Rõngu
mingil moel Puka piirkonna jaoks

ARSTI NÕUANNE

Ortoos ehk tugiside on vajalik

keskus, on ilmselge liialdus või
soov asju endale ilusamas valguses näha.
Mõned Aakre kooli lõpetajad
on küll läinud erinevatel põhjustel
Rõngu õppima, kuid see ei tähenda mingeid väljakujunenud suundumusi.
Rõngu vald on ka varem avaldanud arvamust, et kogu Aakre
tahab koledasti Rõngu vallaga
liituda, aga tegelikult on sellised
väited olnud meelevaldsed ja
kampaaniakorras kujundatud.
Sageli lähtuvad sellised väited
konkreetsete inimeste mingitest
huvidest. Arvan, et seekord võib
selle väite taga olla Rõngu hirm

oma keskkooli pärast.
Puka keskkooli tegevuse saab
lõpetada volikogu ja meie volikogu
on mitmes dokumendis öelnud, et
keskkool on Pukas vajalik ja seda
säilitatakse.
Kui olukord muutub, siis usun,
et Puka vallavolikogu vaatab oma
seisukoha läbi ja on võimeline ka
otsustama kuidas jätkata.“

liigesele kõndimisel või töötamisel. Liigespinnad saavad paraneda
ja taastuda. Otepääl on võimalik
muretseda selline tugiside apteegist Lipuväljak 12.
Traumade puhul vajate kindlasti eriarsti nõuannet. Kirurg, ortopeed või traumatoloog määrab
vastava tugisideme vajaduse.
Spetsiaalse saatekirja alusel tellitakse teile sobiv ortoos. Haigekassa
hüvitab tugisideme hinnast 90%,
ülejäänud 10% tuleb tasuda patsiendil endal.
Soovitan kõigil traumahaigetel pöörduda erialase nõuande
saamiseks kirurgi vastuvõtule.
Taastusravi vajadus selgub ravi
käigus. Ka kerge trauma vajab
täielikku paranemist, vastasel
juhul kannatame terve elu jääknähtude (valu, turse, liigese liikumatus) all.
Otepää Tervisekeskuse kirurg
KAJA AIDLA

Kontsertreis viis
Lääne-Virumaale
See oli mullu novembris, kui kohtusin
Laekvere Rahva Maja juhataja, endise
Puka rahvamaja juhataja Õilme Lainesaarega Viljandis koolitusel. Rääkides
tööst ja tegemistest leppisime kokku, et
sõidame neile külla kontserti andma.
Kontsertreis toimus 20. jaanuaril tänu
vallavalitsusele, kes toetas meid transpordiga. Juba varahommikul olid rahvamaja juures nais- ja meesansambel
ning memmede tantsurühm Vokiratas.
Aakres liitusid meiega sealse rahvamaja
tantsijad.
Kolmetunnise sõidu järel jõudsime
Muuga mõisasse, kus ootasid vallavanem, maja direktriss Õilme ja kohalik
rahvas. Muuga mõis on ehitatud aastatel
1866-1871. Alates 1944. aastast töötab
majas Muuga põhikool.
Pärast tervitust palus Õilme klaveri
juurde meesansambli ning laul, mis
kõlas selles ilusas saalis, oli võimas.
Õilme rääkis oma rahvale, mis seob teda
Pukaga ja seejärel andis sõna vallavanemale, kes rääkis vallast ja tegemistest.
Tabasime kolm asja, mis meid seovad:
vallas on sama palju inimesi kui meil, on
ka olnud üks vallavanem kogu see aeg
ja Õilme alustas oma kultuuritööd Pukas.
Kooli direktor rääkis mõisa ajaloost,
tegime majas ekskursioonini. Saime
teada, et oma lapsepõlve esimesed 10
aastat veetis selles mõisas Eduard Vilde.
Tema mälestussammas seisab mõisa
pargis.
Pärast kosutavat lõunat jõudsime
rahvamajja, kus toimus kontsert. Tervituseks oli esinema tulnud kohalik
memmede tantsurühm. Tunniajalise
kontserdi järel tutvustas Õilme maja,
vastas meie arvukatele küsimustele. Juttu jätkus ka veel kohvilauas.
Oli ilus pühapäev. Usun, et meie taidlejad jäid nähtuga rahule ja tore, et selle
aasta esimene kontsert toimus nii kaugel
ja ilusas majas. Tänan kõiki osalejaid,
nende juhendajaid ja bussijuht Reinu,
kes ei pannud pahaks, et pidi veetma nii
pika päeva meiega.
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Pühajärvel toimub tänavu
juubeli-kalapidu

Neljapäeval, 14. veebruaril
kell 18 toimub Otepää looduspargi keskuses (Kolga tee 28,

Otepää aedlinn) LOODUSÕHTU

traumast lõplikult paranemiseks
Traumasid võib juhtuda meiega iga päev: põrutused, muljumised, sidemete ja liigeste venitused. Arvame, et see on lihtne
trauma, mis möödub 2-3 päevaga. Kuid kahjuks on nii, et ka lihtne trauma vajab hoolt ja tähelepanu pikemat aega.
Igal juhul on tegemist koe
vigastusega. Põrutatud kohas
tekib verevalum, rakkudest
väljub koevedelik, tekib turse,
valu. Esmaabiks on vajalik absoluutne rahu ja külma kompressi pealepanek vigastatud kohta.
Õige esmaabi puhul turse ja valu
annavad järele ning tundub, et
jäset võib koormata.
Tegelikult see nii ei ole – täielik
paranemine saabub alles mõne
nädala pärast. Kui üritame kiiresti kõndima minna, tekib vigastatud liigeses uuesti valu ja turse.
Siin tulebki appi ortooside ehk
tugisidemete kandmine. Nende
kandmisel väheneb koormus
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Otepää maastikud
sõnas ja pildis – Arne Ader
Laupäeval, 23. veebruaril, päev
enne seda, kui Eesti riik peab
oma 90. sünnipäeva, toimub
Pühajärvel Kalapidu, millel on
järjenumber – 10.
Tegelikult pidanuks juubelinumbriga Kalapidu toimuma
juba mullu, ent kuna möödunud
talvel võis jaanuari keskel veel
Pühajärvel golﬁ mängida ning
jääd polnud ollagi, jäeti talvepidu
aegsasti ära. Tänavu näib loodus
Kalapeo toimumist soosivat.
Kalapidu koosneb tasulisest
kalastusvõistlusest Kuldkala ja
tasuta ettevõtmistest ning eeskavast nende jaoks, kes tulevad võistlejatele pöialt hoidma.
„Kuldkala“ püüdmiseks lastakse
eelnevalt järve 130 märgisega kala
(100 ahvenat ja 30 kiiska), kelle
tabajaid ootavad märgisele vastavad auhinnad. Peaauhindadeks
on 1 kilo ehedat investeerimis-

kulda ning sõiduauto Ford Fiesta.
Võistelda saab nii individuaalselt
kui ka võistkondlikult.
Rannalaval on põhiesinejad
Untsakad ja Helena Virt. Saab ka
süüa-juua ning osta kalastusvarustust. Koostöös Eesti Barbecue
Assotsiatsiooniga toimuvad Eesti
talvised kalaküpsetamise meistrivõistlused „Grillkala 2008“, kus
osalevad parimad grillmeistrid.
Jääl toimuvad ka Eesti esimesed meistrivõistlused jääaukude puurimises. Võistluse
käigus puuritud auke kasutatakse lastevõistluse „Kuldkalake“
korraldamiseks. „Kuldkalake“ on
tunniajane kalastusvõistlus kuni
12aastastele (12 ka) lastele, milles
võisteldakse nii loodusteadmistes
kui ka tegelikus kalapüügis.
Teave ja osalemistingimused:
www.kuldkala.ee.
VLADISLAV KORZHETS

M

ö ö dunud jõulukuul näg i
ilmavalgust üks kena raamat
Otepääst. Seepärast on nüüd põhjust
koos raamatu autoriga arutleda kõige
selle üle, mis meid siin Otepää mail
võlub. Loodusõhtu programm sisaldab lugusid ja fotosid, mis teose kaante
vahele ei mahtunud.
Õhtu teises osas toimub raamatu
“Otepää” esitlus (väljaandja kirjastus
Huma).
Loodusõhtu on osalejatele tasuta.
Võimalus on osta raamatut kirjastuse
hinnaga (158 kr).
Tegu on esimese üritusega loodusõhtute sarjast. Loodusõhtud hakkavad toimuma iga kuu kolmandal neljapäeval ning korraldajateks
on Riikliku Looduskaitsekeskuse
Põlva-Valga-Võru regioon ja Otepää
Kultuurikeskus.
Info: 766 9297 Margit Turb

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Valgamaa õpilasesinduse talvelaagris
Laupäeval, 12. jaanuaril kogunesime kella
üheteistkümneks Valga gümnaasiumi aulasse. Osavõtjaid oli paljudest Valgamaa
koolidest: Tsirguliinast, Harglast, Pokardist, Tõrvast, Otepäält, Valgast ning meie
kolmekesi Keenist.
Esmalt toimus tutvumismäng, mille
eesmärgiks oli, et laagrist osavõtjad õpiks
üksteist tundma ning ei kardaks suhelda.
Järgnes programmi tutvustus, selleks oli
“6 mõttemütsi”. Selle koolituse looja on
Edward de Bono. Koolitus oli huvitav ning
see aitab inimestel paremini rühmatööd
organiseerida ning keskenduda probleemide lahendamisele. Päev möödus imekiiresti, mis sest, et tuli õppida.
Õhtu üllatuskülaliseks oli noor laulja Kethi: tema osales edukalt teleprojektis “Eesti
otsib superstaari”. Ta rääkis meile oma
elust ning laulis.
Pühapäeval osales talvelaagris Valga
maavanema kohusetäitja Kalev Härk. Ta
rääkis palju huvitavat Valgamaa kohta; palju oli sellist, millest enne aimugi polnud.
Seejärel toimus ajurünnak teemal: “Valgamaa väärtused ja väärtuste kujundajad”.
Väljundina tutvustati palju kohti, mis on
küll kaunid ja huvitavad, kuid vähe tuntud
laiemalt. Samuti sündis huvitavaid ideid
ürituste kohta. Imestama pani, et kõik
Valgamaa noored ei teadnudki, kus asub
Harimägi, või kus see asub ning mis seal
veel on. Peale rühmatööd tutvustasid Valgamaa Noortekogu liikmed oma tegevust.
Laager oli huvitav ning andis kõigile innustust ning teadmisi juurde, ilmselgelt
oskame nüüd paremini koosolekuid läbi
viia ja uusi ideid genereerida.
MARIANA RAUDSEPP, Keeni kooli ÕE

Kogukonna
Suur Pidu
Kutsume vallarahvast tähistama Eesti
Vabariigi 90. aastapäeva 23. veebruaril
2008 algusega 19.00 Sangaste Lossis.









Muusikaminutid „Tuuba ja
Saksofon“.
Esmakordselt: Sangaste valla aukodaniku tiitli pidulik omistamine.
Monumendi „Kummardus rukkile“
ideekavandi võidutöö tutvustamine.
Esinejad Siit ja Säält.
Suur pidupäeva tort.
Õhtujuht Ülo Lodesson.
Esmakordselt astub publiku ette
Sangaste segaansambel.
Tantsuks ansambel Kahevahel.

SANGASTE

Virve Osila –
inimene, kes ajab
nutma ja naerma
Laupäeval, 19. jaanuaril koguneti vinget tuult trotsides
Sangaste seltsimajja, et näha
oma silmaga Ida-Virumaalt
pärit luuletaja ja näitekirjanik
Virve Osilat. Ürituse korraldas
SVPÜ Härmalõng.
Olin kohal ka Värskas, kui
toimus kohtumine Virvega.
Meeles on puudutus, mille
jätsid hinge tema lausutud värsiread ja elukogenud
inimese tarkuseterad.
Sangastes oli huvilisi küllaga. Ilmselt on suur vajadus
kuulata sõnu, mis murravad
läbi argipäevast ja tühjasttähjast, mis meid ümbritseb
ja kammitseb. Enamus inimesi sai pea kolme tunni jooksul
silmanurka kas naerupisarad
või pühiti vaikselt silmanurka, kui jutt puudutas isiklikult.
Juttu peab oskama vestma. Ja
seda oskab Virve Osila suurepäraselt.

Suur tänu luuletajale hästi
öeldud sõnade eest! Lisan siia
tema luulekogust „Elu ja Aeg“
kümme tarvilikku mõtet igaks
päevaks. Arvan, et igal juhul
on väärt võtta ette teekond
lähimasse raamatukokku. Te
leiate endale mäekõrguse varu
heade mõtete, sõnade ja eluﬁlosooﬁa valdkonnast.
1. Sina pead hommikukohvi juues iseennast sõbralikult
teretama – meeldiv ärkamine vääristab päeva, mida alustad.
2. Sina pead suutma nutupisaraid naerupärleiks teisendada.
3. Sina pead oskama maailma sopameres selliselt õitseda,
et süda ja kroonlehed valgeusku säilitades puhtaks jäävad.
4. Sina pead elu jooksul aina
õppima, õppima ja veelkord
õppima; enamasti oma vigadest, aga tasub luubi alla võtta

25. jaanuar 2008

ka teiste eksimused.
5. Sina pead enesele otsa
vaadates olema see, kes Sa
oled, aga vajadusel suutma
teistele näida sellisena, kes Sa
pole.
6. Sina pead neid sõpru
südamega vaatama ja mõttega puudutama, keda Su silmad
ei näe ega käed kallistama ei
ulatu.
7. Sina pead rohkem väärtustama elavaid inimesi ja vähem
kummardama kivist kujusid –
inimesele tema eluajal öeldud
hea sõna kaalub üles ausamba
jalamile asetatud uhkeimadki
pärjad.
8. Sina pead ennast hoidma ja oma tegusid aktsepteerima – nii püsid kauem alles
nende jaoks, kes Sind vajavad
ja kellest Sinagi hoolid.
9. Sina pead rõõme korrutama, muresid jagama, unistusi liitma ja pettumusi lahutama – sellist matemaatikat
osates oled tugev oma koormat vedama ja kõrvalkõndivat pambukandjatki toetama
10. Sina pead oma elu nii
tugevasti armastama, et
mõtted kaduvikust ei segaks
Sind igast kingitud sekundist
viimast võtmast.
MERLE TOMBAK

Valime Sangaste valla aukodaniku
Esmakordselt soovivad Sangaste vallavolikogu ja vallavalitsus tunnustada oma kogukonna
„elohoidijaid“, ehk siis inimest, kes on tubli ja
silmapaistev isik ning väärib igati esiletõstmist
ja tunnustamist.
Valla aukodaniku nimetus antakse inimesele,
kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud
valla arengule või vallaelanike heaolule või kes
on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi valla
haridus-, majandus-, kultuurielu jmt edendamisel või valla üleriigilise tuntuse tõstmisel.
Valla aukodaniku nimetusega kaasneb valla
aukodaniku tunnistuse ja valla aukodaniku
märgi väljaandmine ning rahaline preemia.

Ootame vabas vormis kirjalikke avaldusi,
kus on märgitud kandidaadi nimi ja põhjendus, mille eest aukodaniku tiitlit omistada.
Avaldusi ootame kuni 15.02.2008 kas posti
teel Sangaste vallavalitsusse või aadressil
merle@sangastevv.ee.
Aukodaniku tiitel valitakse vaid rahva poolt
esitatud kandidaatide hulgast, komisjoni siseselt valikuid ei tehta. Kui sobivaid kandidaate ei
esitata, jääb aukodaniku tiitel välja andmata.
Tiitli pidulik üleandmine toimub 23. veebruaril
Eesti Vabariigi aastapäeval Sangaste lossis.
Lisainfo Merle Tombak 5647 2632

Keeni kool käis „Mine metsa“ saates

ga ning žürii (A.Turovski ja
V.Koržets) ka äärmiselt mõistev ning tore.
Saade on eetris veebruari
keskpaiku. Oleme tänulikud Sangaste vallavalitsusele, kes võimaldas meile sõidu
ja ilusad särgid. Suureks toeks
meile olid õpetajad Eda ja
Maire. Kõikidel oli väga tore
ja saadi kogemuse ning teadmiste võrra rikkamaks.

Ühel päeval ulatas üks tuttav mulle üle potsiku
mingi vedela asjaga ja mingi paberi kirjaga, kus
seisis: Jerusalema leib; süüa ainult koos perega;
mitte noaga lõigata.
Edasi täpne instruktsioon, mida juuretisega
teha. Lõpuks tuli taigen neljaks jagada ning kolm
osa edasi anda.
Ma ei ole kunagi uskunud mingitesse kettkirjadesse ja ebamäärastesse sõnumitesse, mida varem posti teel ja tänapäeval meiliga saadetakse.
Kuid ei tihanud sõbra antud tainast ära ka visata.
Seda enam, et leib hoiab kodu ja kaitseb perekonda… Nii ma selle juuretise kasvama panin.
Otepää Teataja ilmumise ajaks peaks olema juuretis edasi kingitud ja oma leib söödud.
Ei tea mina, kust see asi tuli ja kuhu edasi
jõuab. Kas keegi teab, kes võib olla taolise asja algatanud? Kas juuretis on kasvama pandud Eestis
või on lausa piiri tagant tulnud?

8. klassi tüdrukud

MERLE TOMBAK

Info Merle Tombak

Sangaste seltsimajas.

Kutse
Sangaste Vallavalitsus kutsub 2007.
aastal Sangaste vallas sündinud laste
perekonnad pidulikule vastuvõtule Sangaste Seltsimajas
laupäeval, 26. jaanuaril
algusega kell 12.00

Tänapäeval igal noorel taskus palju rahaostab suitsu, kuid kas teab ka, mis üks suits
võib teha…
Oled sa naine või oled sa mees
hambavärv kollane, hall või beež.
Ükskõik – sigaret või piibutops,
mustaks on muutumas sinu kops.
Suitsetajal paras palk –
muutub tema kehavalk!
Suurest hulgast AGE-st
saad Alzheimeri või suhkruhaiguse!
Vähk ründab kopsu, söögitoru ja kargab otse
kõrri ning ajab sinu noore elu väga vara lörri!
Häirub ka su ainevahetus,
ja alles jääb nikotiinisõltuvus!
Ei aita kehkas miski nõu –
suits röövinud sult kogu jõu!
Kaob vastupidavus ja kiirus,
sind tabab iga liikvel viirus!
Ka piiratud on sinu mälu,
miski meelde ei jää, on vaid peavalu!
Sinust kiiremini saab vana kõbi,
ainsaks sõbraks on alati mingi tõbi!
Kopsupõletik, astma või tuberkuloos,
haigustel tulles küll hea on noos!
Lubjastunud on iga veresoon,
puudub vähimgi koordinatsioon!
Lihas tõmbub järsku krampi,
sureb jalg – ja kukud lompi!
Seljas on valu, liigud ringi vaid longates,
külm kõik aeg on su kõikides varvastes!
Ei aita sind Orbit, suuvesi, ei moos,
sa ikka lõhnad kui suur tuhatoos!
Võid riideid ja sõrmi pesta kui tahad –
kuid suitsuhaisu sa ikkagi ei saa neilt maha!
Seal kus sina – vana sunnik,
maas on hirmus konihunnik!
Suitsetades magama võid jääda voodis kah ju
ja nii hooletusest tekitada lausa tulekahju!
Kui sul on isiklik suitsetamistuba, siis alles on
sinul suitsetamisluba,
sest oma suure tossuga sa rikud ju teiste tervist
ka!
Suits võtab sinult sõpru häid ja neelab palju
raha.
Sa ole hoopis hooliv noor ja JÄTA SUITSUD
MAHA!!!
Kõik mammutplakatid ilutsevad kooli seintel, nende seintele seadmisega tekkisidki probleemid:
kust võtta nii palju vaba ruumi?!
Kõigil oli väga lõbus töö, millega saadi uusi
teadmisi alkoholi, narkootikumide ja tubaka kahjulikkusest. Loodame, et nii mõnigi jätab need asjad
puutumata tänu sellele üritusele!

Kas olete kuulnud Jerusalema
leivast?

Laudade broneerimine
AINULT EELREGISTREERIMISEGA,
kuni 15. veebruarini 2008.

25. jaanuaril kell 18.00

Keeni koolis toimus 15. jaanuaril alkoholi-, tubakaja narkoennetusüritus. Kõik joonistasid plakateid.
0.-4. klassis oli plakati teema suitsetamine, 5. klassis alkoholi kahjulikkus, 6. ja 7. klassis suitsetamine, 8. klassis alkoholi ning 9. klassis narkootikumide kahjulikkus.
Kõik klassid said umbes 5 meetrit paberit, kuhu
joonistati, kirjutati ja kleebiti kõigest see, millest
oldi eelnevalt koos klassijuhatajaga teada saadud.
Plakati valmistamiseks oli aega 40 minutit ja selle
tutvustamiseks 2 minutit.
2. klassi plakatil seisis järgmine sisukas luuletus:

ÕE pressiesindajad

Tule koos kaaslase, sõbra või kolleegiga.
Veel parem – tulge kõik koos.

III Sangaste valla mälumänguturniiri
esimene etapp toimub

Mammutplakatid
Keeni koolis

Keeni kooli õpilastel avanes
huvitav võimalus osaleda telesaates „Mine metsa“.
Ettevalmistusaeg jäi lühikeseks, sest osalemisest saime
teada alles kaks nädalat enne
vana-aasta lõppu. Lindistus
toimus Tallinnas 7. jaanuaril
telemaja neljandas stuudios.
Seal sai osaleda ergutajate
tiim ning üheksandast klassist kolm võistlejat: Hans, Eliis
ja Kristiine. Kodutööna pidi-

me koostama oma kodukohta ja kooli tutvustava kava.
Loomulikult pidid võistlejad
eelnevalt põhjalikult tundma
õppima loodust kuna võistlus
oli loodusteemaline.
Telemajas kohtasime oma
rivaale Koigi põhikoolist.
Võistlus oli pingeline ning
kaks tundi püsti seista oli väsitav, võistlejad olid ka üpriski
närvis. Saatejuht Madis Malk
oli lõbus ja kaasahaarava jutu-

KUULUTUSED

25. jaanuar 2008

Põhjamaade noorte meistrivõistlused Otepääl

Head otepäälased
OLETE KÕIK OODATUD oma perede ja sõpradega laupäeval, 26. jaanuaril kell 10.45 Tehvandi uue
hüppetorni maandumisraja alla (autoparklast jaluta-

Reede, 1. veebruar

11.00-12.00 Kahevõistluse sprint (suusahüpped)
K90
15.15-15.30 Võistluste avamine
15.30-16.00 Kahevõistluse sprint
(suusasatamine 5 km) suusastaadion
16.00
Suusatamise sprint (kvalikatsioon)
suusastaadion
18.30
Suusatamise sprint (ﬁnaal)
Laupäev, 2. veebruar

Pühapäev, 3. veebruar

10.30

10.00

Kahevõistlus (suusahüpped)
K90
Suusahüpped (individuaalne)
K90
Suusatamine (neiud 5 km)
suusastaadion
Suusatamine (noormehed
10 km) suusastaadion

12.00
12.30
13.30
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Kahevõistlus (suusatamine
10 km)
suusastaadion
10.00
Suusahüpped (võistkondlik)
K90
10.45
Suusatamine (neiud –
teade 3x3 km)
suusastaadion
11.30
Suusatamine (noormehed
– teade 3x5 km)
suusastaadion

da), et osaleda telesalvestusel “Valgamaa tervitab
Eestimaad”, mida näidatakse Eesti Televisioonis
24. veebruaril.
Siin kõrval on tervituslaulu sõnad (regilaul), mille
esitamisel palume kõigil osaleda.
Riietus sportlik, soovitavalt müts, käpikud jne, kindlasti kätte sinimustvalge väike lipuke. Kui on olemas
muud atribuutikat nt põsekleeps, vahvad suusamütsid vms, siis võib ka neid kasutada.
Meeleolu Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva hommikule
sobilikult rõõmus ja heatujuline.
Küsimused Sirje Ginter, 5097 795

Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Õnne, tervist rahvale, Eesti Vabariigile.
Tervitus tuleb Tehvandi mäelt.
Heia, heia Eestimaa siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Palju lund ja vähe äikest, suvel aga palju päikest.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Vähem napsi, rohkem lapsi kodudesse lahket papsi.
Tervitus tuleb Tehvandi mäelt.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Rikkust, raha nagu raba, ära paigast tõmba naba.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Hellust, hoolt ja armastust, ära kinni lükka ust.
Tervitus tuleb Tehvandi mäelt.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
On raske olnud mäkke tõus, kuid puudu pole tulnud jõust.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Sportlik vaim ja kindel meel elab rahva südames.
Tervitus tuleb Tehvandi mäelt.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Meie taevas pole pilves, sest et president on Ilves.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.
Eesti elu ehita ja oma rahvast poputa.
Heia, heia Eestimaa, siin hõiskab sportlik Valgamaa.

KUULUTUSED

TE Kariner

Voolav vesi säilitab värskuse,
otsiv meel mõtteerksuse

KORRALDAB

MÜÜA

Otepää Gümnaasiumis,

(Koolitare 5),

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

22. veebruaril
kl 14.00 ühepäevase

TOIDUHÜGIEENIKOOLITUSE

Pühajärve Hariduseltsi
Rahvakool

õnnitleb oma õpetajat

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

Hind 400 kr +km. Tunnistus.
Registreerimine 8688,
512 1539

Maakodusse vajatakse abilist.
Tel. 5346 9900

1667

Teen plaatimistöid. Telef. 5645
1476
Vean tasuta ära teile mittevajaliku
vanametalli (pesumasinad, pliidid, autoromud jne). Kevadeks
õued puhtaks! Tel. 5562 8624

Aastane poiss
Otepää lähistel

otsib lahket
hoidjat

TEADE:
KERAAMIKARING alustab
9. veebruaril 2008
kell 10.00 Pühajärve vanas
koolimajas.

Vajan

kallurijuhti.

Samas teostan kaevetöid.

2-3 päeval nädalas.
Tel. 5690 0450, Margit,
margit@silvester.ee

UUEL AASTAL PUHTUS MAJJA!
Puhas Rõõm garanteeritud!
Teie teenistuses

E-R 9-17
L-P suletud

www.otepaapesumaja.ee
tel. 76 61110
gsm. 52 85560

Pakun kalluriteenust.

Osavõtust
palun teatada

Tel. 5049 626;
5622 2307

telefonil

5228 000.

Kolmapäeval, 6. veebruaril

kell 11.00
toimub Otepää päevakeskuses
VASTLAPÄEVA TÄHISTAMINE.

Alustame uut aastat hea tujuga ja uute ideedega!

Tänan kõiki inimesi, kes on
pakkunud peavarju Otepääle
tööle ja elama tulnud inimestele. Aga ikka on nõudlus suurem
kui pakkumine.
Üürimisel sõlmitakse allkirjastatud leping, ﬁkseeritakse
kommunaalkulud, üüri suurus
ja tasumise kord.
Vahendustasu maksab tellija,
mitte üürileandja.

PUKAS

Kooli 6

(A ja O kaupluse kõrval) avatud

kasutatud mööbli,
kodukaupade ja
riiete kauplus.

Avatud: E-R 10-18
L

10-15

- DIIVANID, TUGITOOLID,
VOODID
- SÖÖGILAUAD, DIIVANILAUAD, TOOLID
- KUMMUTID, SEKTSIOONID,
NAHKMÖÖBEL
- VALGUSTID, PEEGLID
- VAIBAD, MADRATSID,
VÄLIVOODID
- SUUSAVARUSTUS
jm. KODUKAUP

Kellel on pakkuda üüripinda,
võtke ühendust 5158 137 või
7663 700. Mäe 11

21. jaanuar

surma puhul.

Avaldan tänu OTEKS ASile
ja
kallitele töökaaslastele, kes olid
raskel momendil minuga.

Pühajärve Jahiselts

Eve

Avaldame siirast kaastunnet
Arvu Kikkasele armsa

EMA

Kaotus on valus, mälestus jääb...

Südamlik kaastunne Helile perega
kalli isa, äia ja vanaisa

JUHAN SAARE
kaotuse puhul.

Riina, Tiina, Marika, Maila, Elve,
Eve-Ly, Tiiu, Tiina ja Evi.

Aeg meid kord kõiki
igavikku kannab
ei ole keegi kaitstud lõpu eest ...

Head naabrit

ELLI KIKKAST
mälestavad Aare ja
Imbi peredega.

UNO TÕLDSEPP

25.01.1924 - 04.01.2008

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

Kallist ema, ämma, vanaema

ASTA KUTSARIT

09.04.1926 - 10.01.2008
Mälestavad tütar Eve ja poeg
Aivar peredega.

Jäi emakesest tähe kustumatu valgus.

ELLI KIKKAS

12.01.1927 - 19.01.2008
Siiras kaastunne Heinole,
Kallele, Arvole peredega.
Evi. Mall ja Tiiu peredega.

Avaldame sügavat kaastunnet
Marele ema

MARIE VUTI

08.02.1923 - 14.01.2008
surma puhul.
Otepää Päevakeskus-Hooldekodu pere ja Maila.

Mure ja lein ei mahu iial sõnadesse
vaid jäävad igavesti valusalt hinge ja
südamesse.

Avaldame sügavat kaastunnet
Evele ja Aivarile perega kalli ema,
ämma ja vanaema

ASTA KUTSARI
kaotuse puhul.
Anneli ja Aivo

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509

- toolide soodusmüügi nädal.
28. jaanuar

- välivoodite soodusmüügi nädal.

K

allid Otepää valla ja ümbruskonna inimesed, kes te olete käinud
ostmas kasutatud riideid Karupesa hotelli kõrval asuvas endises
Nüpli palvelas!
Lõpetasime seal tegevuse augusti lõpus seoses majaosa tagastamisega omanikele. Lubasime jätkata müügiga pärast väikest pausi Pärna
tänaval ja teavitada varakult uue müügiperioodi algusest. Aega on
sellest mööda läinud rohkem, kui algselt planeerisime.
Vabandame kõigi oma heade klientide ees, kes on pidanud olema
infonappuses ja oodanud meie tegevuse jätkumist. Planeerisime enne
tõelise talve tulekut müügipinna valmis ehitada, kuid ei jõudnud. Oleme
kaalunud oma võimalusi jätkamiseks ja leidnud, et tegeledes ka muude
aega ja energiat nõudvate projektidega, on võimalik müügitegevuse
jätkumine alles kevadel, seega mitte enne aprillikuud.
Kui oleme müügipaiga valmimisega lõpusirgel, saame sellest ette
teatada ja pakkuda teile tulevikuski meeldivaid võimalusi ostmiseks ja
suhtlemiseks. Täname kõiki häid inimesi kannatlikkuse ja mõistmise
eest!
EVELYN AINLO Otepää Evangeeelsest Vabakogudusest Palverändur

Üürin 1- või 2-toalise korteri
Otepääl. Telef. 5381 0569
Ostan maad Valgamaal. Telef.
5660 0738
Noor pere soovib osta talumaja
Otepää vallas või mõnes lähi vallas. Tel. 5234 317
Anda rendile lao-tootmishoone
Kaagveres (570 m2, el. 100 A.
Tel 5663 3612
Müüa 2-toaline ahiküttega remontivajav korter 8 km Otepäält.
Tel. 5349 4380
Firma soovib rentida pikaajaliselt
rohumaid. Tel. 5666 6900
Soovin osta vanema maja Otepääl või talukoha või maatüki
kuni 10 km kaugusel Otepääst.
Tel. 5622 6964, maka@hotmail.
com
Vajatakse koduabilist Otepää lähedal ühel päeval nädalas. Tel.
5010 378

Nuustaku Pubis
kl. 11.00 - 24.00
26.jaan. – ans. Günf

02.veebr. – Raen Väikene
09.veebr. – ans. Amadeus
16.veebr. – ans. Nööp
23.veebr. – ans. Qvalda

Õhtu algus 20.00. Tel. 5668 5888

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
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SPORT

Maailmakarikavõistluste etapp suusatamises Otepääl
Reede, 8. veebruar
19.00 Võistluste avamine ja suusashow

suusastaadion

Laupäev, 9. veebruar
10.30 NAISED 10 km eraldistart (2x5 km)
13.30 MEHED 15 km, eraldistart (3x5 km)

suusastaadion
suusastaadion

Reedel
14.00-18.00 Eesti lahtised meistrivõistlused
lumelauahüpetes

Pühapäev, 10. veebruar
11.45 NAISED – sprint 1,2 km
12.05 MEHED – sprint 1,4 km

suusastaadion
suusastaadion

Laupäeval
15.30-17.00 Euroopa karikavõistluste etapp
lumelauahüpetes OTEPÄÄ BIG AIR

SAMAL AJAL Munamäe Mäesuusakeskuses

Otepää mäesuusatamise ajaloost
ja tänapäevast (viimane osa)
algus Otepää Teatajas nr 21

Lahendust nõuab ka Apteekrimäe suusahüppemägede kompleksi kaasajastamine ja
korrastamine. Ka Apteekrimägi kõlbab laste
mäesuusatamise nõlvadena kasutusele võtmiseks. Ja siingi tuleks koostada üldplaneering,
detailplaneering ja arengukava.
Otepääl on laste-ja noorsoosport viidud
kommertsalustele, kus lapsed peavad kinni
maksma treeneri palga, kalli spordivarustuse
ja spordirajatiste kasutamise. Sport on ja jääb
tulevase põlvkonna üheks tähtsaks kasvatuse lüliks. Omavalitsuse toetus ja suhtumine
laste sportlikku kasvatusse ei ole piisav. Olen
arvamusel, et lahenduseks oleks Otepääle Eesti
Olümpiareservi lastesuusaspordikooli asutamine, mis oleks spetsialiseerunud ülalnimeSelgituseks 11.01.2008 ilmunud Rein
Vikardi kirjutisele “Otepää mäesuusatamise ajaloost ja tänapäevast.”
Hr. Rein Vikard on teinud küllalt põhjaliku ülevaate
mäesuusatamise käekäigust Otepääl läbi aegade.
Ainult mingid tühised 30 aastat on kusagilt vahele
jäänud, aga see on ka andeksantav, kuna hr.
ajaloolane elas kuuldavasti sel ajaperioodil SanktPeterburgis e. endises Leningradis. Endisaegsest
heast sportlasest oli allakirjutanul senini ikka
mulje jäänud kui sümpaatsest ja oma ala tundvast
vanahärrast. Paar korda oleme isegi kohtunud ja
tundus, et ta valdab teemat, aga....
Mis munitsipaliseerimise, mis riigistamise jutt
seal? Kas tõesti hr. Vikard arvab, et me elame
endiselt sotsialismis?
Ma ei mõista, kust pärineb hr. Vikardi arusaam,
et uus omanik takistab suusatamist. Tema paneb
praegusele omanikule süüks, et praegu nendel
nõlvadel pole loodud tingimusi noorte slalomistide treenimiseks. Ka ei saa ma hr. Vikardiga sugugi nõustuda selles osas, kus ta püüab kirjeldada
tänapäevast olukorda.
Tahan lugejat informeerida nimelt selles, et
Enn Mõttus ei ole mitte kunagi mitte kellelegi
teinud takistusi slaalomradade kasutamiseks
Väike-Munamäe põhjanõlvadel. Loomulikult
tuleb selleks, et tänapäevastes tingimustes üldse
midagi toimuda saaks, teha rida ettevalmistusi ja
suuri investeeringuid. Selleks on vaja koostada
ja kooskõlastada detailplaneering, seejärel teha
suur hulk vajalikke töid ja ettevalmistusi nii
lumetussüsteemide kui ka vastava infrastruktuuri
väljaehitamiseks, mis kahtlemata nõuavad suuri
investeeringuid. Ja sellega on omanik alustanud.
2004. aastast on algatatud Otepää vallavalitsuses Kaga kinnistu (Väike-Munamäe) detailplaneering, mis on läbinud mitmeid kuumi arutelusid ja
diskussioone väga erinevate ametkondade ringis.
Endisest suurest (põhjalikust) detailplaneerigust
on alles jäänud vaid hädavajalik (peaaegu et
riismed).
Ometi ei ole omanik kogu üritusele veel selga
keeranud ja seisab endiselt hea selle eest, et hoolimata peamiselt keskkonnaametnike mittesoosivast seisukohast see venima jäänud detailplaneering vastuseisude kiuste edukalt lõpuni viia.
Hr. Vikardi jutust jääb mulje, nagu oleks asjaga
alustatud valest otsast. Kuna kooskõlastustele
kulub hulk aega ja aastad lähevad, siis jõuga ära
tehes oleks tulemust võib-olla juba käega katsuda
saanud? Kas tõesti oleks pidanud valima ebaseadusliku tee ning ilma detailplaneeringuta, ilma
looduspargi ja keskkonnateenistuse nõusolekuta
lihtsalt asja ära tegema?
Paljude teiste Eesti piirkondade ja muuhulgas
ka Otepää praktikas tundub see vahest ainuvõimalik variant olevat, sest asjad toimivad.

tatud suusaspordialadele ja mille kasutuses
oleksid kaasaegsed spordirajatised. Otepää
elanikud ja Otepää kui talispordikeskus on
selle ära teeninud.
Kohaliku vallavalitsuse kohustuseks oleks
võtta nüüd kasutusele kõik võimalikud meetmed, et mäesuusatamine kui spordiala säiliks
Otepääl ja Väikese Munamäe nõlvad oleksid
jälle kasutusel spordirajatistena. Praegu, 2007.
aastal, on Peeter Siimu treeningrühmas 30
õpilast. Sama arv õpilasi võiks olla suusahüpetes, suusakahevõistluses ja murdmaasuusatamises. Ka Tartu lastespordikoolide õpilased
saaksid kasutada Otepää spordirajatisi.
REIN VIKARD
otepäälane, suusaspordiveteran

Makstakse trahv (kui sedagi) ära ja vormistatakse
tagantjärele ka vajalikud kooskõlastused. Kas me
aga nüüdses Eestis peame asju niimoodi ajama?
Kas seaduslikult ei saagi enam mäesuusatamiseks tingimusi luua?
Tundub, et hr. Vikard näeb ohtu mäesuusatamise kui spordiala kadumises alates hetkest,
mil kadus Otepää suusakooli laste viimane treenimisvõimalus - endine slalomistide treenimispaik
(praegune Tehvandi uue hüppemäe maandumisnõlv).
Isiklikult arvan, et seda K90 suusahüppemäge
oli Eestile vaja ja see ei tohiks olla takistuseks
slaalomi arengule Eestis. Allakirjutanu on aga
nii laste kui ka kogu seda ala harrastavate
inimeste treenimisvõimaluste peale mõelnud ja
selles suunas tegutsenud aktiivselt 2004. aasta
suvest, proovides tekitada Eestimaale taas üks
tõsiseltvõetav arvestatavate treenimistingimuste
ja muidu täiuslikke suusaelamusi pakkuvate
võimalustega mägi juurde. Nagu ta seda oli ka
alates 1947. aastast ajani, mil mäe teise poole
peremeheks sai Aare Tamme.
Kas hr. Vikard üldse teab, mis on ligilähedanegi
summa vajalike investeeringute tegemiseks, et
minimaalseltki saaks mägi hooldatud ja teenindatud? Enam pole need ajad, kus lapsed, suusad
õlal, mäest üles marsivad. Ka ei tohi Euroopa
Liidus kasutada nn. puglatõstukeid, samuti ei hakka enne trenni algust ja peale trenni lõppu keegi
suuskadega mäge siluma. Meie talved on (nagu
kogetud viimasel ajal) teatavasti küllalt sombused.
See tähendab, et ilma kunstlumeta enam läbi ei
saa. Lume tegemine nõuab aga suuri investeeringuid ja kopsakaid hoolduskulusid, mida vaevalt
riigi rahakotist kinni makstakse.
Kui mägi oleks avatud vaid niivõrd väiksele
sihtgrupile, nagu seda on Otepää suusakool, kust
siis tuleks raha mäe ülalpidamiseks? Kust leiaks
nii rikka ja aatelise Kanada onu, kes oleks valmis
laste teatud tasemini lihvimiseks sellise kingituse
tegema?
Oleme hr Vikardiga ilmselt ühel meelel, et
Väike-Munamägi oli ja saab olema ka tulevikus
kõigi selle ala harrastajate ainus arvessevõetav
talvemeka Eestimaa pinnal. Sõltumata pidurdavast hetkeseisust, mis on murettekitavalt
pikaks veninud, on selge, et selline unikaalne
mäeressurss tuleb taaskäivitada. Eriarvamusel
näime olevat selles, kuidas seda teha. Väidan, et
selline taaskäivitamine peab toimuma kogu mahus ja uuel tasemel, ning see saab toimuda vaid
turumajanduslikel alustel ja ettevõtluse vormis.
Tõsiseltvõetav noorte spordi arendamine ja
toetamine on võimalik vaid majanduslikult edukas
mäesuusakeskuses ning seda on võimalik nii
riigil kui ka kohalikul omavalitsusel soodustada ja
toetada mitmel moel. Alustuseks piisaks vastava
detailplaneeringu kinnitamisest. Kahjuks aga
venib seegi juba aastaid.
½ osa Väike-Munamäe omanik ENN MÕTTUS

25. jaanuar 2008

