
Otepääl on Reformierakonna 
asemel taas võimul Rahvaliit
Jaanuaris moodustasid 
Otepää vallavolikogus uue 
koalitsiooni Rahvaliit ja 
partnerid ning IRL ja partne-
rid. 19kohalises volikogus 
kuulub neile nüüd 11 kohta 
ja Reformierakond tõrjuti 
opositsiooni.
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA
 vald

SANGASTE
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

24. jaanuari Otepää volikogu istun-
gil esitas uue koalitsiooni esinda-
ja Jüri Kork umbusaldusavalduse 
senise vallavolikogu esimehe Aivar 
Nigoli (Reformierakond) suhtes. 
Umbusaldatati ka Reformierakonda 
kuuluvaid volikogu komisjonide 
esimehi: Andres Arikest (majan-
dus- ja eelarvekomisjon; ka spordi-
komisjon), Aivo Meemat (haridus- 
ja noorsootöökomisjon) ja Luule 
Saart (kultuurikomisjon).
   Jüri Kork selgitas, et ühegi komis-
joni esimehe tööle ei ole etteheiteid. 
Tegemist on poliitilise otsusega, 
uus koalitsioon soovib näha oma 
inimesi komisjonide eesotsas.

31. jaanuaril sai volikogu esime-
heks Jüri Kork

Nädal hiljem algas volikogu istung 
uute umbusaldusavalduste esita-
misega. Reformierakonna frakt-
siooni nimel esitas need Andres 
Arike. Kui nädal tagasi esitatud 
umbusaldused olid seotud uue 
võimuliidu moodustamisega, siis 
seekordseid põhjendas Arike selle-
ga, et volikogu aseesimees Jaanus 
Barkala, vallavanem Aivar Pärli, 
volikogu tervishoiu- ja sotsiaal-
komisjoni esimees Helle Kuldmaa 
ning maaelu ja keskkonnakomis-
joni esimees Olev Matt pole oma 
tööga toime tulnud. 

   Arike lõpetas küsimu-
sega:  „Rahvaliit, kas tões-
ti juhib valda erakond, 
kes sai valimistel kõige 
vähem hääli? Soovitan 
võtta enne päevakorra 
juurde asumist 5 minut 
vaheaega!”
   Vaheaega ei võetud. 
Päevakorra kinnitami-
sel selgus, et volikogu aseesimehe 
valimine jääb seekord ära, kuna 
Reformierakond seda kohta omale 
ei soovinud. 
   Seejärel jõuti vallavolikogu esime-

he Aivar Nigoli (pildil) 
umbusaldamiseni. 
Hääletamisel tõusid 
opositsioonisaadiku-
te 11 kätt ja sellega oli 
asi otsustatud.
   Vallavolikogu uueks 
esimeheks kandidee-
ris Jüri Kork. Reformi-
erakond pakkus vas-

taskandidaadiks Jaanus Raidali. 
Ilmselt sellepärast, et Otepääl kõik 
tunnevad kõiki, ei olnud kandi-
daatide kõnesid ega esitatud neile 
küsimusi. 

Austatud Otepää 
valla kodanikud

Otepää  Teataja jätkab nelja valla lehena

ARVO SAAL

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste val-
lavanemad Aivar Pärli, Terje Korss, 
Heikki Kadaja ja Kaido Tamberg 

allkirjastasid kokkuleppe jätkata 2008. aastal 
ühiselt Otepää Teataja väljaandmist.
   Ajaleht ilmub tänavu 23 korda. Meie piir-
konnas (neljas vallas elab peaaegu veerand 
Valgamaa rahvast) on igas peres võimalik luge-
da kaks korda kuus värsket Otepää Teatajat. 
   Kaks aastat nelja valla lehena on toonud nii 
kiitust kui ka kahtlevaid küsimusi. Aga küllap on 
igal lehel neid lugejaid, kes leiavad, et naabrite 
uudised neid ei huvita. Toimetus on kogenud 
ka vastupidist: öeldakse, et teiste valdade tege-
mistest on huvitav teada saada. 
   „Kui teistest valdadest lahti saaks, siis oleks 

lehes palju rohkem Otepääst lugeda,” on meile 
öeldud. 
   Selgitan asja: Otepää Teataja 4 liitlasvalda 
maksavad ühiselt lehe väljaandmise kulusid 
ning vastavalt oma osale saavad ka ruumi lehes 
ning ajalehti postkastidesse. Kui nüüd näiteks 
Otepää vald tahaks üksinda sama suurt lehte 
teha, siis suureneksid valla kulud ajalehele vähe-
malt kaks korda. 
   Pigem tuleks otsida teiste naabervaldade 
hulgast võimalikke tulevasi Otepää Teataja liit-
lasi. Kui meie lehega liituks veel 2-3 valda,  oleks 
võimalik saada ka mõnevõrra soodsamat hinda 
trükkimisel. 
   Vahetevahel kuuleme etteheiteid: miks on nii 
palju (või vähe) spordist kirjutatud? Miks kogu 

aeg saab lugeda vaid koolilugusid? Miks teistest 
koolidest ei kirjutata? Miks ei kirjutata sellest, 
teisest, kolmandast?
   Sport on olnud teema, mis arvestades Otepää 
kandis toimuvaid üritusi ja siinsete inimeste 
spordilembust, saab tõesti lehes liiga vähe ruumi. 
Aga leht ei ole kummist ja kõigepealt peavad 
mahtuma omavalitsuste ametlikud teated, 
kuulutused, ürituste eelteated jne. 
   Koolilugudega on aga nii, et kes kirjutab, see 
ka rohkem ruumi lehes saab. Mõnikord on neid 
kirjutisi ehk tõesti palju, aga lapsed, nende vane-
mad ja sugulased on samuti meie valdade elani-
kud. Miks siis mitte neid informeerida koolides 
tehtavast? 

   Salajasel hääletusel valiti uueks 
vallavolikogu esimeheks Kork, kes 
sai 11 häält. Raidali poolt oli 7 voli-
nikku. Uue vallavolikogu esimehe 
kompensatsiooniks kinnitati 25% 
vallavanema töötasust.

Komisjonid said uued esimehed

Ka vallavolikogu komisjonide 
esimeeste umbusaldamine läks 
kiiresti. Vaid spordikomisjoni 
esimehe Andres Arikese puhul 
algas pikem diskussioon. Samuti 
Reformierakonda kuuluv Alar 
Arukuusk küsis: „Otepää spordisu-
vi oli täis suurüritusi, meil valmisid 
hüppemägi, lasketiir. Miks arvate, et 
komisjon töötas halvasti?”
   Aivar Nigol oli veendunud, 
et Otepää vald ei ole vääriliselt 
hinnanud neid, kes korralda-
vad Otepääl spordiüritusi. Ivari 
Viigimetsa küsimusele: „Kui suur 
on eespool nimetatud spordirajatis-
te valmimisel olnud spordikomis-
joni esimehe panus?” aga vastust ei 
jõutud anda, sest küsimuste esita-
mise aeg oli läbi saanud.
   Komisjonide esimeeste valimi-
sel läks kõik samuti oodatud rada. 
Seekord soovisid küll reformiera-
kondlased ja Jaanus Raidal kuulata 
kandidaatide sõnavõtte, aga koalit-
sioon hääletas selle soovi maha. 
   Majandus- ja eelarvekomisjoni 
hakkab juhtima Jüri Kork, spor-
dikomisjoni uus esimees on Silver 
Eljand, haridus- ja noorsootöö-
komisjoni juhib nüüdsest Peeter 
Kangur ning kultuurikomisjoni 
Ivari Viigimets. Kinnitati ka nende 
komisjonide uued liikmed. 
   Järgmiste kohalike omavalitsuste 
volikogude valimiseni on jäänud 
vähem kui kaks aastat. Otepääl 
toimunu näib pika valimiskam-
paania algusena. 

Otepää vallavolikogu esimehel 
ja Otepää vallavanemal on

au paluda Teid kõiki 
23. veebruaril kell 12.00

Eesti Vabriigi 
90. sünnipäevale 

pühendatud
pidulikule koos-

viibimisele ja kontserdile 
Otepää Kultuurikeskuses.
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Tihedas lumetuisus kogunes rahvas Ote-
pääl Vabadussõja mälestussamba juurde, 
et austada langenud kangelasi. Eesti Vaba-
riigi 90. aastapäevale pühendatud ürituste 
seeria oli jõudnud Otepääle.
   Kõnelejad meenutasid 1919. aasta lahin-
guid Otepää all. Välijumalateenistuse pidas 
Karula koguduse õpetaja Enno Tanilas.  
   Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lu-
miste ja propagandapealik kapten Neeme 
Brus andsid Otepää gümnaasiumi direktor 
Aivo Meemale üle Eesti Vabadussõja kaar-
di (pildil).  
   Ürituse lõpuks asetasid Kaitseliidu, Ote-
pää valla ja Otepää gümnaasiumi esinda-
jad Vabadussõja mälestussamba jalamile 
pärjad.

Kaitseliit andis Ote-
pää gümnaasiumile 
Vabadussõja kaardi

jätkub lk.3

Hääletus volikogus: vasakult Andres Arike (Reformierakond), 
valimiskomisjoni liige Toomas Vahrušev ja Jüri Kork (Rahvaliit).

Eelülesandmise põhjal on võistlemas 207 
suusatajat 25 riigist.
Reedel kell 19 on suusastaadionil show-
võistlus hooldemeeskondade vahel. Selle-
le järgneb avatseremoonia.
Laupäeval kell 10.30 algab naiste 10 km 
ja kell 13.30 meeste 15 km suusatamine. 
Sõidetakse eraldistardist 5 km ringil.
Pühapäeval kell 11.45 algavad naiste ja 
kell 12.05 meeste sprindi eelsõidud.

Samal ajal Munamäe Mäesuusakeskuses

Reedel kell 14-18.00 Eesti lahtised meist-
rivõistlused lumelauahüpetes.
Laupäeval kell 15.30-17.00 Euroopa kari-
kavõistluste etapp lumelauahüpetes OTE-
PÄÄ BIG AIR.

Täna algab MKetapp 
suusatamises



8. veebruar 2008

Otepää vallavolikogus
� Otsustati algatada Otepää vallas Sihva külas asu-
va Saekoja kinnistu detailplaneering ja kinnitada 
selle lisatud lähteülesanne.
� Otsustati kinnitada Otepää vallas Pedajamäe kü-
las asuva Pedajakalda kinnistu detailplaneering,
� Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korral-
dada riigihange Otepää vallas koolitoidu teenuse 
ostmiseks.
� Otsustati anda postuumselt Otepää aukodani-
ku nimetus Aarne Steinbachile. Omistada Aarne 
Steinbachile Aukodaniku tiitliga kaasnev Otepää 
Aumedal ja rahaline preemia suuruses 2008.- 
krooni.
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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 22. veebruaril.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
 ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

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

Valgamaa laul salvestati Tehvandil

SÜNNID

24.-26. jaanuarini viibisid Otepää vallas 
Eesti Välisministeeriumi korraldatud tutvu-
mireisil Eestis baseeruvad suursaadikud.
   Mitteametliku visiidi ajal külastasid 
suursaadikud mitmeid Otepää ettevõt-
teid, sh. UPM-Kymmene Otepää vinee-
ritehast, Pühajärve Puhkekeskust, Otepää 
Golfi ja Tehvandi Spordikeskust. Suurt huvi 
pakkusid külalistele kirikumõisas asuvad 
suusamuuseum, liputuba ja talvekirik.
   Tutvuti ka vallavalitsuse tööga. Vallamajas 
vahetati informatsiooni ja võimalikku koos-
tööd erinevate maadega.
   Visiidi lõpul avaldas suursaadikute nimel 
tänu Rootsi suursaadik Dag Hartelius.

OT

Traditsiooniliselt annab Otepää vald vaba-
riigi aastapäeval oma teenekamatele inimes-
tele aukodaniku tiitli.
   Tänavu saab volikogu otsusega postuum-
selt selle tiitli eelmise aasta lõpul meie 
hulgast lahkunud teenekas metsamees ja 
spordiveteran Aarne Steinbach.
   Aastatel 1976-1989 töötas ta Otepää 
sovhoosis insener-metsaülemana, pärast 
seda oli ta väikeettevõtte Otepää direktor 
ja alates 1991. aastast ASi Bach juhatuse 
esimees. 2005. aastast töötas Otepää valla-
valitsuse heakorraspetsialistina.

   Aarne Steinbach kuulus Reformierakonda 
ja oli pikka aega Otepää vallavolikogu 
liige.
   Ta oli paljudele tuntud kui väga tõsi-
ne spordimees, kes esindas paljudel 
võistlustel Otepää valda ja ka Valgamaa 
Spordiveteranide seltsi nii petangis, mälu-
mängus, lauatennises kui ka mitmetel teis-
tel aladel.
   Aukodaniku tunnistus ja Otepää medal 
antakse Aarne Steinbachi lesele üle 23. 
veebruaril Eesti Vabariigi 90. aastapäeva-
üritusel.

Otepää vallavalitsuses
� Otsustati anda luba OÜle PM Haus paigaldada reklaamstend 
suurusega 2x1 m Tartu maanteele Otepää sissesõidule; OÜle Regsil
paigaldada reklaamtahvel suurusega 2x3 m Taga-Kellamäele, 
Nüpli külla.
� Otsustati pikendada OÜle Varaleidja antud reklaami paigaldus-
luba reklaamtahvlile suurusega 0,65x0,95 m Pühajärve tee 28 maja 
seinal. 
� Otsustati anda üürile Otepää Valla vallavara – Pühajärve ranna-
hoone 04. 01.2008. a. Otepää Vallavalitsuse ruumides aset leidnud 
kirjalikul enampakkumisel parima pakkumise teinud pakkujale 
OÜle Aripalte.
� Otsustati Jaanimäe, Treiali katastriüksuse jagamine.
� Otsustati anda luba Matkasport OÜle korraldada ajavahemi-
kul 11. jaanuar 2008. a. kell 18.00 kuni 13. jaanuar 2008. a kell 
12.00 Otepää valla haldusterritooriumil avalik üritus 25tunnine 
kestvusvõistlus matkaspordis. 
� Otsustati väljastada taksoveoluba FIE Enn Müürsepp`ale.
� Otsustati väljastada sõidukikaart Enn Müürsepp`ale kuuluvale 
sõidukile Volkswagen Passat.
� Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadustest tin-
gitud lisakulude kompenseerimiseks kahele vallakodanikule.
� Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldusvajaduse 
tõttu ühele vallakodanikule.
� Otsustati määrata lapse sünnitoetus kolmele vallakodanikule.
� Otsustati sõlmida vallakodanikuga munitsipaaleluruumi üüri-
leping asukohaga Pühajärve tee 14, Otepää.
� Otsustati pidada võimalikuks Ülevi Eljandi ja Olavi Eljandi
kaasomandis oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega 
erastamist; Enn Urmi omandis oleva elamu juurde kuuluva maa 
ostueesõigusega erastamist.
� Otsustati jätta algatamata Vidrike külas asuvate Laasi ja Väike-
Laasi kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegiline hindamine; Pedajamäe külas asuvate Aasa, Tiigi 
ja Päikeseoru kinnistute keskkonnamõju strateegiline hindamine; 
Vidrike külas Männiku kinnistu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine; Kesk tänav 21, Kolga tee 15 ja Kolga tee 17 kinnistute 
keskkonnamõju strateegiline hindamine; Pedajamäe külas asuva 
Pedajakalda kinnistu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
� Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää 
vallas Pedajamäe külas asuva Aasa, Tiigi ja Päikeseoru kinnistu 
detailplaneering.
� Otsustati nõustuda Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt Kõo 
Maavarad OÜle geoloogilise uuringuloa väljastamisega.
� Otsustati anda nõusolek MTÜle Fän Club viia läbi Otepää valla 
haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 05.07-12.07.2008 
Marguse Puhkekeskuses; MTÜle Eesti Spordiselts Kalev
Ujumiskool viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil projektlaager 
ajavahemikus 28.07-08.08. 2008 Annimatsi Puhkespordikeskuses; 
Võru Spordikoolile viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil 
projektlaager ajavahemikus 11.-16.08.2008, 20-25.08.2008 AS 
Audentes Otepää filiaalis ja Otepää Gümnaasiumis; MTÜle 
Orienteerumisklubi Põlva Kobras viia läbi Otepää valla haldus-
territooriumil projektlaager ajavahemikus 26.10.-31.10.2008 ja 
26.31.12.2008 Pühajärve Põhikoolis; MTÜle Suusaklubi Jõulud
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil laager ajavahemikus 
14.07-23.07.2008 Marguse Puhkekeskuses. 
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Tartu mnt 
välisvalgustuse rekonstrueerimine Otepää linnas” läbiviimiseks 
koosseisus: Kristjan Rõivassepp, majandus- ja eelarvekomisjoni 
esimees, Urmas Jaagusoo, Ülle Veeroja, Urmas Kuldmaa.
� Otsustati anda Hansa Ilutulestikud OÜle luba teostada Otepää 
MK etapi avaüritusel 08.02.2008.a ajavahemikus 20.00-20.30 ilu-
tulestik.
� Otsustati anda nõusolek Play-In Casino Group ASile õnnemän-
gude korraldamiseks elektrooniliste mänguautomaatidega aadres-
sil Lipuväljak 4, Otepää linn, Otepää vald.
� Otsustati tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 14.11.2007.
a korraldus nr 2-4-693 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmise 
ehitiseomaniku kasuks”.
� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 19.12.2007 korraldust 
nr 2-4-786.
� Otsustati väljastada ehitusluba Hegert Lutsule elamu püstita-
miseks Otepää linnas Koolitare 24; Riina Jürisele elamu püsti-
tamiseks Otepää vallas Nüpli külas Ees-Ojamäe maaüksusel; AS
Parmetile ehitise laiendamiseks Otepää vallas Otepää külas Parmeti 
maaüksusel; Andrus Klugele elamu püstitamiseks Otepää vallas 
Arula külas Kopli maaüksusel.
� Otsustati väljastada kasutusluba Aivar Kutsarile kuuluvale ela-
mule Otepää külas Kunimäe maaüksusel. 
� Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Andrus Klugele abihoone 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Arula küla Kopli maaüksus; 
Merike Roop`ile majandushoone püstitamiseks asukohaga Otepää 
vald Pedajamäe küla Põndaku maaüksus.
� Otsustati määrata ühekordset abiraha 16-le Otepää v. elanikule.

AMETLIK INFO

Suursaadikud olid Otepääl

Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanov pani külalised laulma.

Robert Sebastian Heinsar   18. jaanuar

AMETLIK INFO

Rootsi suursaadik Dag Hartelius muuseumis.

Aarne Steinbach nimetati postuumselt 
Otepää valla aukodanikuks

PLANEERINGUD

21. veebruaril 2008 kell 16.00 
toimub Otepää Vallavalitsuses Vana-
Otepää õppe-spordibaasi kinnistu 

DETAILPLANEERINGU 

ESKIISLAHENDUST
tutvustav arutelu.

Kõik huvilised on oodatud.
Planeeringu koostaja on AS K&H. Kontakt.
Lisateave: karin.bachmann@askh.ee, 

tel. 7308 135.

Planeeringud Otepää vallas

� Algatatud on Sihva külas asuva Saekoja 
kinnistu detailplaneering. Planeeringu al-
gatamise taotleja on OÜ Gatsby. Planeeringu 
eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala 
määramine ridaelamu ehitamiseks, maa sih-
totstarbe muutmine. Planeeritava ala suurus 
on 1,1 ha.
� Kehtestatud on Pedajamäe külas asuva 
Pedajakalda kinnistu detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on Tuulemäe kinnis-
tu detailplaneeringu muutmine Pedajakalda 
kinnistu osas. Planeeringuga muudetakse 
ehitusõiguse ala asukohta. 
� Lõppenud on Tennisevälja 2 kinnistu 
detailplaneeringu, Koorejaama kinnistu 
detailplaneeringu, Puidu kinnistu detailp-
laneeringu ja Golfiväljaku ja seda teenin-
davate rajatiste detailplaneeringu avalikud 
väljapanekud ning avalikud arutelud, mille 
jooksul esitas ettepanekuid ja vastuväiteid 
Margus Hendrikson. Puidu kinnistu detailp-
laneeringule esitas ettepanekuid ja vastuväi-
teid ka Merle Anton ja Riin Õng ning Ralf 
Õng. Golfiväljaku detailplaneeringule esitas 
ettepanekuid ja vastuväiteid ka Gennadi 
Krassavin ja Heiki Biltze. Ettepanekute ja 
vastuväidetega ning vallavalitsuse poolsete 
vastustega on võimalik tutvuda Otepää valla 
kodulehel www. otepaa.ee/dokumendiregis-
ter.

Otepääl Tehvandi uue hüppemäe maan-
dumisnõlva kõrval toimus telesalvestus, 
kus Eesti Vabariigi 90. sünnipäevaks laul-
sid Otepää lastekoorid Valgamaa tervitu-
sena regilaulu. 
   Vinge tuule käes said võttegrupp, lauljad 
ja nende juhendajad päris kiiresti salvestu-
sega hakkama. Leiti õiged kohad ja saadi 
vähesele inimeste hulgale vaatamata isegi 

mäenõlvale lipukestega lehvitajaid. Lauljad 
olid loomulikult tublid.
   Tehvadi K90 hüppemägi sobis vabariigi 
90. sünnipäeva tähistamiseks väga hästi. 
Kui veel ka torni tipus oleks lehvinud sini-
mustvalged lipud!
   Klippi „Valgamaa tervitab Eestimaad“ 
nä idataks e  24 . veebr uar i l  Ees t i 
Televisioonis.

3x
 A

RV
O

 S
A

A
L

Selle preemiaga tunnustatakset aasta jooksul 
silma paistnud üksikisikuid ja kollektiive kul-
tuuri- ja spordivallas. Antakse seda preemiat 
juba 1996. aastast. 
   Otepäälastest tunnistati 5000 krooni suuru-
se preemia väärilisteks Otepää gümnaasiumi 
muusikaõpetaja Eve Eljand ja Oti spordiklubi 
Zahkna Team´i laskesuusatamise treener 
Ants Orasson.
  Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi esi-
mees, Puka vallavanem Heikki Kadaja soovis, 
et tunnustatuil jätkuks ikka seda energiat, mis 
kõiki liikuma paneb.

OT

Otepäälased Eve Eljand ja 
Ants Orasson said Kultuur-
kapitali Valgamaa ekspert-
grupi aastapreemia



8. veebruar 2008 3

Otepää Kultuurikeskuses
12. märtsil kell 19.00 
Mart Kivastik “Sõdur”

KULTUURIÜRITUSED
OtepäälJaanuari eelviimasel nädalal oli Otepääl 

palju väliskülalisi

Otepää  Teataja jätkab nelja valla lehena

Teatage lõhkematerjalist!Kaitsepolitseiamet, Päästeamet ja Pro-
kuratuur korraldavad lõhkematerjali 
asukohast teatamise kampaania 4.-

17. veebruarini 2008.
   Kampaania eesmärgiks on ennetada ohtu 
isikute elule ja tervisele, tõkestada lõhkema-
terjalide ebaseaduslikku käitlemist, kaitsta 
ühiskonda rünnakute eest, kus kasutatakse 
lõhkekehi või lõhkeainet, ning ennetada ja 
tõkestada kuritegude toimepanemist. 
   Lõhkematerjalidega ümberkäimine on 
äärmiselt ohtlik isegi eriväljaõppe saanud 
demineerijatele. 
   Teatud asjaolude kokkulangemise korral 
võivad lõhkekeha ja lõhkeaine ka iseenesest 
plahvatada, rääkimata siis 
juhtudest, kui neid puuduta-
takse või lahti monteeritakse, 
mis on eriti ohtlik.
   Kutsume inimesi üles mitte 
puutuma lõhkeainet sisaldada 
võivaid esemeid, vaid teatama 
nendest telefonil 112.
   Kampaania ajal on kõigil 
võimalus teatada lõhkeaine-
te ja erinevate lõhkekehade, 
näiteks granaatide, mürskude 
ja miinide asukoht  karistust kartmata.
   Kutsume inimesi üles üksnes teatama meile 
lõhkematerjali asukohast, et Päästeameti 
demineerijad saaksid lõhkematerjali kahju-
tuks teha. 
   Isiku suhtes, kes kampaania ajal on vaba-
tahtlikult teatanud tema valduses olevast 
lõhkematerjalist, ei alustata kriminaalme-
netlust. Küll aga võib järgneda karistus nende 
suhtes, kes jätkavad pärast kampaania lõppu 
lõhkematerjali ebaseaduslikku käitlemist või 
teavad selle asukohast ning ei teata sellest.
   Oluline on teatada ka lõhkematerjalist, mille 

asukoht on teile teada ja mis asub näiteks 
metsas, põllul, omanikuta hoones või maa-
alal.
   Kaitsepolitseiameti viimaste aastate 
kriminaalmenetluste statistika näitab enese-
vigastamiste arvu suurenemist lõhkemater-
jalidega tegelemise tõttu. 
   Näiteks 2007. aastal alustati 10 kriminaalas-
ja  plahvatuste asjaolude uurimiseks, milles 
kehavigastusi sai 7 inimest, kes ise toimunus 
süüdi olid.
   Lisaks sellele, et need isikud iseennast või 

teisi eluohtlikult vigas-
tanud on, ootab neid 
kriminaalkaristus kuriteo 
toimepanemise eest. 
   Lõhkeainetega tegelemi-
ne on äärmiselt ohtlik tege-
vus, seda eelkõige isikule 
endale, kuid ka ümbrus-
konnale, ning sellise tege-
vuse tagajärjed on reegli-
na väga traagilised.  
   2007. aasta juulikuus 

hukkus Ida-Virumaal II maailmasõja aegse 
lahingumoona kogumisel üks inimene. 
Sarnaseid näiteid saab kahjuks veelgi tuua 
ning karta on, et selliste juhtumite arv võib 
tulevikus isegi suureneda. 
   Varasematest juhtumitest meenuvad järg-
mised surmaga lõppenud lõhkeaine ja lõhke-
kehadega eksperimenteerimised: 1996. aasta 
veebruaris hukkus Virumaal Jõhvis liinibussis 
lõhkeainet vedanud mees; 1999. aastal hukkus 
58aastane mees Männiku liivakarjääri järvest 
lõhkeainega kala püüdes; 1999. aasta suvel 
Aegna saarel lõkkesse visatud sõjajärgsest 

ajast pärinev mürsk surmas 15aastase tüdruku 
ja vigastas 6 alaealist kooliõpilast; ketassaega 
mürsu poolekssaagimisel toimunud plahva-
tuse tagajärjel hukkus Virumaal 46aastane 
mees 2003. aasta oktoobris.
   Alles eelmisel nädalal toimus Tartus traa-
giliste tagajärgedega plahvatus, kus erinevaid 
vigastusi said 4 haiglaravi vajanud noormeest 
– neist ühe seisund on siiani üliraske.  
   Praeguseks on selgunud, et plahvatas lõkkes-
se asetatud vene päritolu õhutõrjekahuri  lasu-
komplekt, mille kannatada saanud noorukid 
ise olid leidnud.
   Ka oskamatul ümberkäimisel näiliselt süütu 
detonaatoriga on olnud mitmeid traagilisi 
tagajärgi, kus isikud on saanud ravimatuid 
silma- ja käevigastusi, kaotanud osa käest või 
isegi hukkunud. Näiteks 2003. aasta detsemb-
ris hukkus Ida-Virumaal nooruk detonaatori 
plahvatuse tõttu.  
   Märgime veel, et kriminaalkorras karistatav 
kuritegu on plahvatuse tekitamine, lõhkeaine, 
lõhkematerjali ja lõhkeseadeldise või selle osa 
ebaseaduslik valmistamine, valdamine, soeta-
mine, hoidmine, üleandmine, edasitoimeta-
mine, turustamine või muu ebaseaduslik käit-
lemine, mille eest maksimumkaristusena on 
ette nähtud kuni kümneaastane vangistus.
   2007. aastal jõustusid kaitsepolitsei menet-
luses olnud lõhkematerjaliga seotud kurite-
gudes süüdimõistvad kohtuotsused 20 isiku 
suhtes. Rangeima karistusena mõistis kohus 
ühe isiku 8 aastaks vangi.
   2007. aastal on Kaitsepolitseiameti menetlu-
ses olevates lõhkematerjalidega seotud süüte-
gudes isikutelt ära võetud 99 kg eri liiki lõhke-
ainet, 101 detonaatorit, 81 granaati ja 30 mürs-

ku, kusjuures üle poole sellest lõhkeainest pärineb 
Virumaa kaevandustest.
   Kui Teie valduses on kaevandustest või mujalt 
pärinevat lõhkeainet, on kõnealune kampaania 
parim viis sellest teavitamiseks ning seeläbi iseen-
da ja oma lähedaste elu ja tervise säilitamiseks.
   Päästeameti demineerimiskeskuse demineerijad 
tegid 2007 aastal kahjutuks 6413 erinevat plahva-
tusohtliku lõhkekeha. Hävitati 174,7 kg erinevat 
lõhkeainet. Plahvatusi toimus 13, milles hukkus 
1 ja vigastada sai 11 isikut. Kokku oli deminee-
rijatel 1373 väljakutset. 
   Käesoleval aastal on demineerijatel olnud juba 
60 väljakutset ja kahjutuks on tehtud 78 erine-
vat lõhkekeha. 
   Igal juhul on mõistlik ning elule ja tervisele 
ohutum kahtlaste esemete leiu korral sellest 
Päästeametile või Kaitsepolitseile teatada. 

1. Kui olete leidnud plahvatusohtliku eseme, 
ärge seda puutuge!  

2. Hoiatage läheduses viibivaid isikuid plah-
vatusohtliku eseme eest! Ärge lubage eset 
puudutada ka teistel!

3. Esimesel võimalusel andke leiust teada tele-
fonil 112! 

23. jaanuaril külastasid Otepää valda USA 
saatkonna esindajad. Delegatsiooni kuulus 
teiste seas diplomaat Molly Rydzynski ning 
tema lapsed Peter, Claire ja Salina.
   Otepää vallas külastati gümnaasiumi, linna 
raamatukogu ja vallavalitsust. Mitteametliku 
visiidi eesmärk oli tutvuda meie elukorraldu-
sega ja pakkuda võimalusi koostööks.
  Erinevate teemade käsitlusel kerkis üles küsi-
mus 14. septembril 2000. a. Otepää ja USA 
Marylandi osariigis asuva McHenry linna 
vahel allkirjastatud sõprusdeklaratsioon, 
mis nägi ette koostöö arendamist hariduse, 
kultuuri ja turismi alal.
   Ega suurt midagi ära teha ei jõutud, sest 
Ameerika käekäiku muutis 11. septembri 
terrorirünnak. Aga nüüd ollakse valmis alus-
tatud jätkama ja vahetama kogemusi rahvus-
vahelisel tasandil.

AIVAR PÄRLI

13. veebruaril kell 18.00 Otepää kultuurikeskuses 
Otepää muusikakooli ansamblimuu-
sika kontsert. Esinevad muusikakooli 
kõikide erialade baasil moodustatud 
ansamblid.

16. veebruaril kell 12.00 Otepää kultuurikeskuses 
Anu Kase nim. Kammermuusika 
päev.

16. veebruaril kell 18.00 Otepää kultuurikeskuses 
Hingemuusika kontsert.Andrus 
Haav ( viiul), Ralf Taal ( klaver). 
Piletid müügil 1 tund enne koha peal 
25.-/ 10.-

22. veebruar kell 19.00 Otepää kultuurikeskuses 
ETENDUS”Marie Siberimaal”. 
Mängib Hellenurme näitetrupp 
”Muhkel”. Heino Kiige jutustuse 
ainetel lavastanud Anita Pavlova. 
Pilet 40.-/ 25.- tund enne etendust ja 
eelmüük Ene tel. 5615 3357.

23. veebruaril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Eesti Vabriigi 90. sünnipäevale 
pühendatud pidulik koosviibimine ja 
kontsert.Külalised kohtusid Otepää vallavanem Aivar Pärliga.

Lavastuses mängib suurepärane näitlejate duett 
Ain Lutsepp Eesti Draamateatrist ja Roman 
Baskin. Etendus viib vaataja Teise maailmasõja 
aega, kus kaks kõva kivi – Venemaa ja Saksamaa 
– sasivad nii, et karvad lendavad.   
   Lutsepa esituses astub lavale kindral Laidoner, 
Baskin mängib NKVD teenistuses olevat tundma-
tut sõdurit. Kohtuvad plebei ja patriits, ideaalid 
ja närusus, vang ja vangivalvur. Kivastik püüab 
vastata küsimusele, kes olid need tundmatud 
sõdurid, kes siit tuulispasana üle pühkisid.
   Piletid 125.-/ 100.- müügil Otepää Kultuurikes-
kuses tel. 7655 212 , 56 5 3367 ja Otepää Turismi-
infokeskuses ning tund enne algust.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

   Otepää Teataja toimetus on tänulik kõigile, 
kes saadavad meile kaastöid – lugusid ja pilte. 
Ega kõik neist lehte mahugi. Mõnikord saame 
mitu lugu ühe ja sama asja kohta, siis on vali-
da, kas panna lehte pilt või lugu jne. 
   Oleme kogenud ka erinevat suhtumist. 
Kui naabervaldadest pahandatakse, et miks 
nende saadetud kirjutis lehte ei mahtunud, 
siis Otepääl öeldakse: miks meist ei kirjuta-
ta? Paraku ei ole Otepää Teataja ajaleht vaid 
omavalitsuste infoleht ja tema tegemisele eral-
datud rahad ei anna võimalust uudiseid kirju-
tava ajakirjaniku palkamist. Toimetus hoiab 

küll kohalikel uudistel silma peal, aga oma 
tegemistest on tegijatel kasulik siiski ise lehe 
kaudu lugejatele teada anda. 
Ehk hoiame kurja sõna oma lehest eema-
le
Otepää Teatajat ei ole viimasel ajal kasutatud 
mõnitava kriitika või lausa poriloopimise 
kohana. Erand on muidugi valimiste eelne 
ja järgne aeg, kui lõõmavad poliitilised kired 
kipuvad leheruumi soovima. 
   Otepää volikogus on suhted jälle läinud 
tuliseks. Aga kas kõik peavad seda lugema, 
millised luukered kohalike poliitikute kappi-
dest välja tulevad? Huvilisi ja parastajaid on 

kindlasti. 
   Ikka veel ininimesi, kes arvavad, et problee-
me saab lahendada vaid ajalehe kaudu. Ehk 
aitab sellest, kui pöörduda vastava ametni-
ku poole. Kadunud Aarne Steinbach ütles 
ikka, kui ajalehe kaudu sooviti vastust mingi 
heakorraprobleemi kohta: „Saatke see inime-
ne minu juurde, ma selgitan talle asja ära!” 
   Kui mõnda probleemi ei ole võimalik kiiresti 
lahenda, kas siis lehes kirjutaminegi aitab?
   Soovin Otepää Teataja lugejatele edu ja 
tervist, lugude kirjutajaile aga t6eravat 
sulge!

Toimetaja ARVO SAAL

algus lk.1
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Raamatu väl-
jaandmist toetas 

Keskkonna-
investeeringute

Keskus
Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus ööklu-
bis Come Back õpilaste moeshow teemal 
“Kuum ja külm ehk suve- ja talvekollektsi-
oonid aastal 2020”. 
  Otepää gümnaasiumi 12. b klassi ette 
võetud üritus tõi Raivo Kalda klubisse 
erinevad klassikooslused, alustades 5. ja 
lõpetades kõige vanematega.
   Leidlikud õpilased kasutasid kehakatteks 
kommipabereid, korke, kilet, ehitusmaterja-
le, suusakostüüme ja isegi piimapakke.
  Õhtujuhtideks olid Erki Parik ja Merli Ma-
ranik, kes modellide libastumised viisakalt 
ära põhjendasid, sõnades: “Ka parimatel 
tuleb ette äpardusi.” Žüriisse kuulusid 
Jelena Salumaa, Krista Kapp, Raivo Kalda, 
Viivika Eljand ja Ene Ever. 
   Modell Henri Mündi (9. a), kes kandis 
rohelist kleiti ning parukat, paljastas oma 
saladuse, et on juba ammu meigiga harju-
nud ning kleidis tunneb end väga muga-
valt. Ometi pälvis parima meesmodelli tiitli 
Toivo Tammekivi (10. b).
   Toivo tõdes, et on sündinud modell, kuna 
tal on olemas kõik, mis ühel heal modellil 
olema peab. 
   Parimaks disaineriks valis žürii üksmeel-
selt Aile Sumbergi (10. b). Temaga vestel-
das sain teada, et disaineriks ta tulevikus 
saada ei taha, küll aga kunstnikuks. Kui 
modellidelt küsisin, kuidas rahul oldi, lau-
suti ühehäälselt: “Väga!” Ometi rõhutas 
Aile, et kõik sündis koostöös.
   Parimaks naismodelliks valiti Kärt Anton 
(6. b). Nooremate klasside arvestuses sai 
parimaks klassiks 8. b, vanematest aga 10. 
b. Publiku lemmikuks oli poiste võistkond, 
kelle ühte liikmetest Marko Tiigit (8. b) pre-
meeriti eritiitliga, sest ühelt poisilt nii ava-
meelset etteastet ei osatud oodatagi.
    Klubi omaniku sõnul oli üritus hästi pla-
neeritud ning korrarikkumisi ei juhtunud.
Meie sponsoreid olid Otepää Sulgpalliklu-
bi, Eve Peterson ja Indrek Jaal, Snow-
tubing, Oti pubi ja Otepää Spordihoone. 
12. b klass tänab neid kõiki! 

OG abiturient KERLI ADOV

Kuum ja külm aastal 
2020

21.-25. jaanuarini viis 9. klassi 11liikmeline meeskond 
koolis läbi matemaatikanädala. Projekti eesmärgiks sead-
sime mitte võistlemise, vaid teha matemaatikat matemaa-
tika pärast ning pakkuda soovijatele erinevaid tegevusi, 
seda eelkõige vahetundides.
   Igal nädalapäeval oli oma teema – mängude, tarkuse, 
arvude, nuputamise ja loomingu päev. Mängiti kabet 
ja arvutiklassis matemaatilisi mänge, pandi kokku 
kujundeid, lahendati ristsõnu, tikuülesandeid, sudokut, 
anagramme, koostati arvuridasid, tegeldi kahtlaste väide-

tega, nuputati segavõistkondades, täideti töölehti, osaleti 
põnevatel katsetel, luues ainealaseid seoseid vm. 
   Aktiivsemalt tegutsesid algklasside õpilased ja eriti po-
pulaarne oli arvutiklass mängude päeval. Toimus ka väike 
küsitlus matemaatika kohta, mille tulemused vajavad veel 
töötlemist. 
   Kogu kooliga osalesime Valgamaa pranglimise võistlu-
se I etapil juhu-kolmevõistluses, kus meie parimad oma 
võistlusklassis olid Arnold Sumberg 3. kl, Taavi Aaliste 6. 
kl, Keili Veidemann 8. kl, Raigo Mekk 9. kl, osales ka kolm 
julget õpetajat.
   Suur tänu 9. klassi tiimile ning kõikidele osavõtjatele. 
Kõlama jääb tõde, et KES TEEB, SEE SAAB (looder ei 
koge loomisrõõmu). 

9. klassi tiimipealik KARIN JÄRV

Matemaatikanädal 
Pühajärve põhikoolis

12. jaanuaril võtsid meie kooli õpilased osa piirkondli-
kust keemiaolümpiaadist, parim oli Mihkel Kaha 

9. klassist, kes saavutas 3. koha.
5. veebruaril Lutsu turismitalus nautisid lapsed vast-

larõõme.
Presidendikatselei andis teada, et president külastab 

“Eesti Kaunim Kool 2007” tiitli võitnud Pühajärve 
põhikooli 29. veebruaril kell 12.00. 

Pühajärve kooli uudised 

Kolmapäeval, 13. veebruaril kell 18.00 astu-
vad Otepää kultuurikeskuses lavale Otepää 
muusikakooli kõikide erialade baasil moo-
dustatud ansamblid. 
   Kohalike noorte 
muusikute seast pa-
rimad saavad samas 
saalis esinemisvõi-
maluse laupäeval, 
16. veebruaril kell 
12.00, mil toimub 
Anu Kase nimelise 
Kammermuusika 
päeva kontsert. 
   Kustunud traditsiooni taaselustamiseks 
korraldatava ürituse eesmärk on ansambli-
mängu propageerimine ja muusikakoolide 
õpilaste omavaheliste sidemete elavdami-
ne.
   Lisaks Otepää ansamblistidele on oma 
osavõtust teatanud Tarvastu kunsti- ja 
muusikakooli ning Võru, Viljandi, Valga, 
Tõrva ja H. Elleri nim. Tartu muusikakooli 
esindused.
   Õpilaste püüdluste äramärkimiseks on  
kohale kutsutud žürii ning päeva raamesse 
mahub ühine loominguline tegevus ja pro-
fessionaalsete muusikute kontserdi kuula-
mine.

TUULI VAHER

Lõuna-Eesti muusika-
koolide ansamblid 
Otepääl

Möödunud jõulukuul nägi ilmavalgust üks kena raa-
mat Otepääst. Seepärast on nüüd põhjust koos raa-
matu autoriga arutleda kõige selle üle, mis meid siin 
Otepää mail võlub. Loodusõhtu programm sisaldab 
lugusid ja fotosid, mis teose kaante vahele ei mahtu-
nud.
   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 Looduskait-
sekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon ja Otepää Kultuu-
rikeskus.

Info: 766 9297 Margit Turb

Neljapäeval,
14.

veebruaril 
kell 18 
toimub 

Otepää looduspargi keskuses
(Kolga tee 28, Otepää aedlinn) LOODUSÕHTU 

Otepää maastikud
sõnas ja pildis – Arne  Ader

Ilmad on olnud soojad ja lumi lirtsub pide-
valt jalge all. Vastlaliugu lasevad nii noored 
kui vanad. Vastlatrall meie majas toimus sel 
aastal lasteaia hoovis ja nagu 21. sajandile 
kohane olid palutud isad oma ATVdega 
lapsi sõidutama.   
   Need lapsed, kes soovisid ja julgesid, said 
ka ise proovida sõita. Õnneks oli vastla-
päeva hommikul lumi maas, päike pais-
tis ja nii ei jäänud laskmata ka pikad liud 
kelkudega. Lõpuks nagu traditsiooniks on 

Vastlad „Võrukaelas”
saanud sõime koos isadega hernesuppi ja 
vastlakuklit. 
  Täname veelkord vastutulelikke vanemaid, 
kes alati ulatavad oma abistava käe: Ülle 
Mündi, Aare Tamme, Gunnar Roose, Imre 
Varjun, Argo Raid, Meelis Danilas ja suurt 
venda Hardi Sarve. 
   Tänu teile sai meil järjekordne tore üritus 
teoks.  Aitäh!

Liikumisõpetaja KATRIN MARJAPUU

Wintergolfi Tournament traditsioonile pandi alus 
2006. aastal, kui Otepää golfiväljakul korraldati 
esmakordselt kogu Baltikumis talvine golfivõistlus 
HVB Otepää WinterGolf. 
   See võistlus läks ilusal päikesepaistelisel ja lumi-
sel Otepää golfiväljakul igati korda: rahul olid nii 
osalejad kui korraldajad. Seda kinnitas ka asjaolu, 
et 2007. aastal osalejate arv kahekordistus.
   Tänavune võistlus on seega juba kolmas 
Wintergolfi turniir Otepää Golfi ajaloos. Erinevalt 
eelmistest aastatest on seekordne turniir ühepäe-

vane, sest siis jõuavad osalejad pühapäeval 
veel ennast koguda ja soovijad saavad ka muid 
Otepää talvemõnusid nautida. Seekordne üritus 
Cramo Otepää Wintergolf on pühendatud Eesti 
Vabariigi 90. aastapäevale. Seoses sellega näi-
tame ka filmi ”Noored Kotkad”, mida peetakse 
parimaks Vabadussõda käsitlevaks filmiks.
   Kavas on palju põnevat: traditsioonilisel talvi-
sel golfivõistlusel saavad osaleda kõik huvilised 
– ka need, kes varem golfikeppi käes hoidnud 
ei ole.
   Uuendusena peetakse sel aastal Bellatrix 
WinterNight Tournament (golfi mängitakse õh-
tupimeduses küünaldega valgustatud rajal) juba 
märksa suuremas mahus kui eelneval aastal, 
sest ka selle võistluse vastu on osalejate huvi 
järjest kasvanud. 
   Pärast tõsist jõukatsumist golfiradadel, ootab 
kõiki osalejaid muusika, tants, kuumad saunad, 
rikkalik õhtusöök ja suurejooneline ilutulestik.
   Pere pisemaid ootab lumelinn ja liumäed. 
Need, kes ei julge lumel golfi mängida, saavad 
golfirajale suusatama minna.

Loe lisa  www.otepaagolf.ee

Cramo Otepää Wintergolf 
toimub 23. veebruaril

Otepää laste lauluvõistlus OTEPÄÄ LAULU-
LAPS 2008 toimub 6. aprillil kell 10.00 (alusta-
me prooviga) Otepää Kultuurikeskuses. 
   Vajalik eelnev registreerimine kuni 20. märt-
sini. Selleks tuleb täita ankeet (saadav kultuu-
rikeskuses või www.otepaa.ee veebilehel) ja 
lähetada:
� Tuua Otepää Kultuurikeskusesse
� Saata emailiga: sirje.ginter@otepaa.ee , 
 annika.roosnupp@otepaa.ee 
� Saata postiga: Otepää Kultuurikeskus, 
 Virulombi 2, Otepää 67404, Valgamaa
1.  Vanuserühmad: 
 I vanuserühm - 3 – 6 aastased; 
 II vanuserühm - 7 – 9 aastased; 
 III vanuserühm - 10 – 12 aastased; 
 IV vanuserühm - 13 – 15 aastased; 
 V vanuserühm - 16 – 18 aastased. 
2. Kõigi vanuserühmade puhul arvestatakse 

lapse vanust seisuga 31.12.2008.a.

3. Osaleda saavad kõik Otepää vallaga seotud 
lapsed, nii siin elavad kui õppivad lapsed( 
lasteaed, põhikool, gümnaasium, muusika-
kuul, muusikaring-, või stuudio). 

4. Otepää lauluvõistlusel tuleb esitada 1 laul, 
laulja emakeeles. 16 – 18 aastaste vanus-
erühma võistlejad võivad esitada laulu va-
balt valitud keeles. 

Laulu valikul tasuks meeles pidada:
*valida laul, mis vastaks noore solisti võimetele; 
*laulus võiks välja paista solisti anne ja eeldused 
5. Võistlusel saadab laululapsi orkester. 
6. Võistlust hindab zhürii, kes valib välja 2 pa-

remat lauljat igas vanusegrupis. Nemad 
esindavad Otepää linna maakondlikul lau-
luvõistlusel VALGAMAA LAULULAPS 2008 
13. aprillil 2008 Valga Kultuuri- ja Huviala-
keskuses. I-IV vanuserühma võitjad esinda-
vad Valgamaad ETV laulukonkursil LAULU-
KARUSSELL 2008. 

Otepää valla kultuurijuht SIRJE GINTER

Lauluvõistluse
OTEPÄÄ LAULULAPS 2008 juhend

21. sajandi vastlapäev
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Armastuse pärast Siberisse - 7

VIRVE KROLL

Sõit läks Bratski poole

Umbes tunnike sõitu ja meil kästi vagunitest 
väljuda. Käsutati viie kaupa rivvi ja hoiatati, 
et iga samm paremale või vasakule loetakse 
põgenemiskatseks ning konvoi tulistab hoia-
tamata.
   Paarikümne minuti pärast jõudsin oma 
esimesse laagrisse. Pidime nimetama oma 
sünniaasta, nime, paragrahvi ja saadud aastad. 
Laager oli väga suur. Allkirja vastu jagati välja 
varustus: väga räpane madratsi moodi asjan-
dus, baikatekk, paigatud vatijope, püksid, 
kirsasäärikud nr. 42. Säärikud viskasin kohe 
välipeldikusse, kuna need olid jalgade otsas 
nagu naelakastid. Otsustasin esialgu oma 
jalanõudega läbi ajada. 
   Välipeldikud olid seal suured, vähemalt 10 
auku kõrvuti. Ei mingeid seinu ega uksi vahel, 
ei mingit privaatsust.
   Ronisin üles narile ja nägin kohkudes, et 
seal ronisid ringi lutikad ja suured valged 
täid, kellega esimest tutvust olin teinud juba 
Patarei vanglas. Otsustasin põranda kasuks. 
Aga ega see tegelikult suurt ei aidanud, sest 
lutikad ja täid kukutasid ennast pots ja pots 
mulle selga. Alles keeva veega uputamise järel 
jäi neid momendiks vähemaks.
   Terve suve töötasin raudteel. Katsime mätas-

tega raudtee äärseid pervi. 
Ükskord avastasin, et maa sees, 
üsna pinna lähedal jooksevad 
niidistiku otsas mingid pähkli 
moodi asjad. Hammustasin 
ühte ja oli täitsa maitsev. Hiljem 
küsisin ühe kohaliku vaba naise 
käest, kas neid tohib süüa ja ta 
noogutas. 
   Nii ma neid nosisingi pluss 
veel männi- ja kuusekasvud, 
mida isa mind juba lapsena 
sööma õpetas. Meie peres oli 
kombeks pühapäeviti matka-
mas käia. Kui lähemale, siis 
jalgsi, kui aga kaugemale, siis 
üüris isa hobuse ja pikk-vankri. 
Ja matkal sõime alati ka kasve, 
kuna need pidid sisaldama 
palju vitamiine.
   Taiga oli imeline. Seal oli palju lilli, isegi 
pojenge leidsin metsast, ainult ükski lill ei 
lõhnanud. 
   Varsti sain laagris oma esimese paki. Pakis 
oli palju söödavat, lisaks veel kaks voodilina 
ja igasuguseid pulbreid söödikute vastu. Pakk 
otsiti ülemuste juuresolekul läbi. Mäletan, et 
ülemuste naised olid ka juures ja uudista-
sid pesu ja kombineed, mis ema oli lisanud. 
Ülemused veel küsisid, kust mu vanemad 
teavad, et siin täid on. Kehitasin õlgu. Pakis 

oli veel komme ja suitsu. 
Jätsin mõned kommid ja 
paki suitsu lauale. 
   Pakis oli ka kiri, mille 
ema oli väga osavalt ära 
peitnud. Ema kirjutas, et 
ma kunagi ei unustaks: 
kõik halb on nagu lumele 
kirjutatud, kõik hea nagu 
kivvi raiutud.
   Seal laagris olid konvoid 
i n i m l i ku d , m e i d  e i 
sõimatud ega alandatud. 
   Laagris oli ka kultuurib-
rigaad, kus tegeleti tantsi-
mise, laulmise, võimlemi-
se ja isegi sõnalavastu-
sega. Üks naine, kes seda 
brigaadi juhendas, kutsus 

ka mind võimlema ja tantsima. Õppisin ära 
palju vene ja ukraina tantse. Ükskord lavastati 
mingi näidend, kus peaosa mängis üks hästi 
kena noormees. See poiss elas meie barakis 
ja magas koos ühe poolatariga, kes oli umbes 
30-35 aastat vana. 
   Poiss oli ikka palju noorem ja ma imesta-
sin, et ta nii vana naisega koos elab. Nende 
magamisase oli nurgas ja teistest tekkidega 
eraldatud. 
   Ükskord küsisin ühe venelanna käest, et 
miks sel poisil lubatakse naistelaagris elada. Ta 

algus Otepää Teatajas nr 17

hakkas naerma ja ütles, et see on hoopis naine, 
ehkki näeb väga poisi moodi välja. Sain jälle 
tükk maad targemaks kuuldes, et on olemas 
ka lesbid. 
   Möödus suvi ja saabus talv. See oli kohutav. 
Tööle meid küll ei aetud, kui külma oli üle 
-40°. Loomulikult konvoi pärast.Aga palju-
del külmusid nii sõrmed ja varbad kui ka 
ninad. Kõige hullem oli aga kempsus käimi-
sega. Sõrmed muutusid kohe valgeks, kui 
kindad eemaldasime, et pükse lahti nööpi-
da. Õppisime peaaegu sekunditega oma asjad 
korda ajama.
   Peldikute kasutamine talvel oli omaette 
ooper. Keegi kempsu ei tühjendanud ja oli 
kunst uksest sisse pääseda ning hunnukute 
otsa ronida.
   Ühel talvehommikul meid tööle ei viidud, 
vaid kästi kõik laagrist saadud asjad lattu viia 
ja oma asjadega väravasse koguneda.Viisingi 
oma asjad lattu. Aga seal küsiti ka säärikuid. 
Need ma viskasin ju kempsu ja nii ma ütle-
singi. 
   Kõik ülemused tulid seda lolli plikat uudis-
tama, kes säärikud kempsu viskas. Sõimata 
sain kõvasti ja hirm oli ka. Õnneks sõimuga 
see asi piirduski ja mind lasti tulema.
   Siis viidi meid raudtee äärde, kuhu kohe 
ka rong loomavagunitega ette tossutas. Uued 
konvoid võtsid meid vastu, lugesid üle ja sõit 
läks Taišetist ikka kaugemale. 

800 aastat tagasi (1208) algas muistsete 
eestlaste vabadusvõitlus saksa ristisõdi-
jate vastu. Põletati maha Otepää linnus, 
rööviti ümbruskonnas.

665 aastat tagasi (1343) toimus eesti 
talurahva Jüriöö ülestõus. Ülestõusnute 
saadikud käisid ka Pihkvas ja palusid 
abi venelastelt. Mai lõpul 1943 saabusid-
ki vene väed Eestimaale ja Pihkva kroo-
nika järgi olevat nad sõdinud Otepääl 
„5 päeva ja 5 ööd hobustelt maha tule-
mata“.

630 aastat tagasi (1378) kuulus 
Pühajärve mõisa seoskonda Voeste 
küla (Wöddus), 1919 – Wodis, prae-
gune Sihva küla.

500 aastat tagasi (1508) märgi-
takse esmakordselt kirjalikult Nüpli 
mõisat – esialgu Monnenberge, hiljem 
Knippelshof. Mõis jaotati taludeks 1648. 
aastal.

450 aastat tagasi (1558), enne Liivi 
sõda olid Tartu piiskopkonna alal kind-
lasti olemas Neeruti, Nüpli, Palupera, 
Pilkuse, Päidla ja Puka mõisad.

325 aastat tagasi (1683) annetati 
Otepää kiriku kell H.Bellingshauseni 
ja S.Taube poolt. Kell vahetati välja 
1990. aastal Soome Vihti sõprusko-
guduse poolt kingitud 300 kg kaaluva 
kella vastu.

260 aastat tagasi (1748)pärineb vanim 
Otepää koguduse personaalraamat. 
Sugupuude uurijad leiavad sellest tänu-
väärset materjali.

245 aastat tagasi (1763)alustas Päidlas 
tööd talurahvakool.

200 aastat tagasi (1808)alustas tege-
vust Otepää kihelkonnakool, mis oli 
Kanepi (1804) järel praegustel andme-
tel teine kogu Eestimaal.

140 aastat tagasi (1868) lahutati Vana-
Otepää ja Vastse-Otepää vallad.

125 aastat tagasi (1883)ilmus Gustav 
Wulff-Õie ja Karl Rammi koorilaulu 
„Ööbikule“ esitrükk Eesti Postimehe 
Lisalehes nr. 5/6, lk. 20-21.

125 aastat tagasi (1883)asus jutukirjanik 
Jakob Pärn tööle Otepää kihelkonnakoo-
li koolmeistriks, kus töötas 25 aastat.

120. aastat tagasi (1888) mängisid koha-
likud näitlejad Nuustakul näitemänge 
„Kroonu onu“ ja Joodik Jaska härg“.

115 aastat tagasi (1893) ühendati Nüpli 
ja Kastolatsi ning Neeruti ja Päidla 
vallad.

105 aastat tagasi (1903) ehitati Otepää 
aleviku servale vennastekoguduse palve-
maja. Tänapäeval tuntakse seda Nüpli 
palvemajana.

95 aastat tagasi (1913) alustas Nuustaku 
alevikus tegevust üheklassiline (3+1 
kooliaastat) ministeeriumikool. Kool 
töötas venekeelsena, õppimine koolis 
oli tasuta.

85 aastat tagasi (1923) ehitati Otepää 
surnuaiale kivimüür ümber. Surnuaeda 
laiendati kuue vakamaa (1 vakamaa = 
0,18 ha) võrra. Tänapäeval on surnuaia 
pindala 12 vakamaad, toimub surnuaeda 
ümbritseva kivimüüri renoveerimine.

80 aastat tagasi (1928) avati Otepääl 
Vabadussõjas langenute mälestussam-
mas (kunstnik Voldemar Mellik, kivirai-
dur P.Veebr). Mälestussammas purusta-
ti nõukogude võimu poolt 1950. aastal, 
taasavati 15. juulil 1989. aastal.

75 aastat tagasi (1933) ehitati ühiskond-
likus korras Apteekrimäele suusahüppet-
rampliin, kus oli võimalik hüpata 10-12 
meetrit.

70 aastat tagasi (27. XI 1938) ühenda-
ti Otepää linn Ulila elektrijaama võrku. 
Sõjakeerises Ulila jõujaam purustati. 
Riiklikku energiasüsteemi taasühendati 
Otepää 1957. aastal.

70 aastat tagasi  (1938) ehitati 
Apteekrimäele 20 m võimsusega suus-
ahüppetrampliin.

70 aastat tagasi (16. XII 1938) hakkas 
Otepää tuletõrjemajas tööle statsionaar-
ne kino. Filme oli Otepääl näidatud alates 
1936. aastast. Eraldi kinomaja ehitati 
Otepääle 1948. aastal.

60 aastat tagasi (1948) alustas tegevust 
Pühajärve Puhkekodu. Ühes vahetuses 
sai puhata 120 inimest. 

50 aastat tagasi (1958) viidi esmakord-
selt Otepääl läbi üleliidulised murdmaa-
suusatamise esivõistlused.

45 aastat tagasi  (1963) valmis 
Apteekrimäele 40 m võimsusega suus-
ahüppetrampliin.

30 aastat tagasi (1978) valmis Otepää 
linna servale üleliidulise spordikomitee 
Tehvandi õppe-treeningbaas suusasport-
lastele. Hoone projekteerisid T.Jänes ja 
T.Mellik.

25 aastat tagasi (1983) valmis Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi poolt ehitatud 
Otepää kauplus-söökla. Nüüdseks on 
maja Elva Tarbijate Ühistu poolt mitmel 
korral ulatuslikult renoveeritud.

15 aastat tagasi (31. V 1993) avati pidu-
likult Pühajärve põhikooli uus koolihoo-
ne (projekti autor Maarja Nummert). 
Hoone avas tollane EV peaminister Mart 
Laar.

15 aastat tagasi (27. VII 1993) avati 
Pühajärve laululava (projekti autor 
Andres Põime).

15 aastat tagasi (25.-28. VIII 1993) 
toimusid Otepääl rahvusvahelised rull-
suusatamisvõistlused Suverull `93).

10 aastat tagasi (14. II 1998) toimus 
Soome eeskujul esmakordselt Pühajärve 
kalapidu, mis muutus iga-aastaseks 
traditsiooniks. Algataja Risto Vuorinen.

10 aastat tagasi (5. VI 1998) heisati 
esmakordselt Pühajärve rannas sinilipp 
puhta vee ja keskkonnasõbraliku järve 
tunnusena.

10 aastat tagasi (8.-9. VIII 1998) toimusid 
esmakordselt Otepääl puhkpillipäevad, 
mis muutusid traditsiooniks. Ürituse 
algatas Pühajärve puhkpilliorkester 
eesotsas orkestrijuhi Arno Antoniga.

5 aastat tagasi (2003) toimus Otepää 
gümnaasiumis esmakordselt üle-eesti-
line koolinoorte laulukonkurss „Viis 
viimast“. Lauldakse ainult Eesti heliloo-
jate laule ja seda eesti keeles. Konkursist 
osavõtjaid on olnud iga kord üle 50.

Koostas HEINO MÄGI

Otepää ajaloost

Mina koos oma tantsupartne-
ri Viia Ettiga vangilaagris.

Hansapanga ja Arno Tali Sihtkapitali poolt ühe-
teistkümnendat korda läbi viidud suurperede 
konkursil valiti välja tublimad perekonnad, kes 
said pangalt 20 000 kroonise stipendiumi. 
   Laekunud avaldusi hindas komisjon, kuhu olid 
kaasatud spetsialistid mitmetest lastega tegele-
vatest organisatsioonidest. Arvesse võeti laste 
arvu ja vanust, nende õppeedukust ning huvite-
gevuse mitmekesisust. Eelistatud olid pered, kus 
lapsi rohkem kui kolm.
   Ühena 20 perekonna seast pälvis selle tunnus-
tuse Otepää vallas elav perekond Kõiv, kellele 
andsid preemia üle Hansapanga Valga kontori 
juhataja Anni Lillepea ja maavanema ülesandeid 
täitev Kalev Härk.
   Merike ja Vaido Kõivu peres on neli last. Gre-
te on 16aastane ja käib Otepää gümnaasiumi 
10. klassis, kaks nooremat õpivad Pühajärve 
põhikoolis. 14aastane Birgit on 8. ja 13aastane 
Richard on 6. klassi õpilane. Pesamuna Cristo-
pher-Robin on kaheaastane.

OT

Perekond Kõiv pälvis 
Hansapanga ja Arno Tali 
Sihtkapitali tunnustuse

Projekti raames on inimestel võimalus kutsuda 
koju päästeala spetsialist, kes hindab tuleohutust 
ja annab nõuandeid kodu kaitsmiseks tuleõnne-
tuse eest. Selleks on vajalik eelnev registreerimi-
ne päästeala infotelefonil 1524.
   Möödunud aastal külastasid päästeteenistuse 
spetsialistid sama projekti raames 3973 Eestimaa 
kodu. Ilmnes, et Eestimaa kodude peamised tu-
leohutusalased probleemid on katkised ja hool-
damata küttekolded, vananenud elektrijuhtmed 
ning elektriseadmete ebaõige kasutamine. Sa-
muti hooletu ümberkäimine lahtise tulega ning 
siseruumides suitsetamine.
   2007. aastal hukkus tulekahjudes 132 inimest, 
neist 104 eluhoonetes. Neist ühelgi ei olnud ko-
dus töökorras suitsuandurit.
   Tänavu on tulekahjudes hukkunud 16 inimest.

Päästeteenistus alustas 
taas projektiga “Kodu tule-
ohutuks”
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Palupera vallavolikogus
23.01.2008 :

� Otsustati taotleda Palu puhkepaviljoni maa-ala munit-
sipaalomandisse.
� Otsustati algatada Palupera farmi kinnistu nr. 1208440 
katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja Palupera kopli kin-
nistu nr. 2087640 katastriüksuse nr. 58201:002:1071 de-
tailplaneering.
� Otsustati jätta algatamata Palupera farmi kinnis-
tu nr. 1208440 katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja 
Palupera kopli kinnistu nr. 2087640 katastriüksuse nr. 
58201:002:1071 detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine.
� Otsustati võtta vastu Päidla elamute reovee puhasti 
maa-ala detailplaneering ja kuulutati välja planeeringu 
avalik väljapanek.
� Otsustati võtta vastu Hellenurme puurkaevu maa-ala 
detailplaneering ja kuulutati välja planeeringu avalik väl-
japanek.
� Otsustati võtta vastu Kaasiku reovee pumbajaama maa-
ala 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 autobus-
sijaama 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 katastriüksu-
seks järgnevalt: Kiisa Vesiveski II katastriüksus suurusega 
10 893 m³, sihtotstarve maatulundusmaa ja Päikesemäe
katastriüksus suurusega 8,71 ha, sihtotstarve maatulun-
dusmaa.
18.01.2008 :
� Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 01.06.1998.
a. korraldus nr.71, Nõuni külas õigusvastaselt võõran-
datud Kooli A-42 talu maadel asuvate hoonetealuse maa 
tagastamise kohta.
� Nimetati Palupera külas vaba põllumajandusmaa 
nr.26, suurusega 20045 m², sihtotstarbega maatulundus-
maa, 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, suu-
rusega 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, suu-
rusega 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 elekt-
rivõrguga liitumisühenduse väljaehitamiseks.
8.Tagastati Nõuni külas 9695 m² suurune maa-ala, nime-
tusega Väike-Kooli, mõttelistes osades õigustatud subjek-
tidele (2/3 osas Toomas Viiresele ja 1/3 osas Jüri Viiresele). 
Tagastatava maaüksuse sihtotstarbeks on elamumaa.
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On asju, mida ei tohi jätta 
teiste teha, sellega peab 
ise hakkama saama. Üks 

neist asjust on kiitmine. Plaanin 
seda lookest juba mõnda aega, 
aga ikka on midagi ette-, vahele- 
või puudu tulnud. Nüüd aga on 
otsene põhjus kiitmiseks.   
   Nimelt oli MTÜ tantsuklubi 
„Mathilde“ Eesti Kultuurkapitali 
Valgamaa KULTUURIPÄRLI 
üks nominent. Päris „PÄRLIKS“ 
seekord ei saadud, aga usun, et 
pärlikeseks võib kõiki neid seitset 
nominenti pidada.
   Kes need Mathilded siis on ja 
millega nad pärlikees säravad? 
Kogu MTÜ tegevusele pani aluse 
Elsa Komleva, kellele praeguseks 
on abi, nõu ja toetust pakkumas 
9liikmeline nõukogu. Alustajaks 
oli tantsutrupp Mathilde. Vaevalt 
oskas siis keegi arvata, et vars-
ti koondab MATHILDE üle 
viiekümne kohaliku või lähiümb-
ruse inimese: noori, natuke vähem 
noori ja neid, kellel noorusest 
pool sajandit möödas. Tõsi, mis 
tõsi, kõik nad mahuvad kõrvuti 
laulma, tantsima, mängima, näite-
mängu tegema. Noorim meist on 
mõne-aastane, vanim …
   Miks me kokku tuleme, miks 
oma õhtud veedame harjutades, 
proovides, katsetades, treenides? 
Mis ajab meid välja oma soojast 
kodust telekaseepide halearm-
sate kangelaste ja oma koduste 
juurest? Mis paneb meie „laulu-
leenusid“ iga nädal sõitma oma 
autoga Otepääle lauluproovi ? 
Mis on see, mis ei lase öelda „ei“ 
vastuseks kutsele kusagil esineda 
ka siis, kui see päev – õhtu meile 
kuidagi ei sobi? 
   Olen selle üle mõelnud mitmel 
korral ja mõned põhjused peale 
kohusetunde (kui korra on „jah“- 
sõna osalemiseks antud, pole asi 
enam vabatahtlik) enda jaoks 
selgeks saanud.

   Tavaline, keskeas või noores 
pensionieas naine jäi äkki koju, 
töökoht oli kolhoosi kadumise-
ga läinud. Kes suurendas oma 
loomafarmi, kes pühendus laste-
lastele, kes jäi lihtsalt koduseinte 
vahele. Ja äkki oligi nii, et muud 
peale kodukitli, dresside ja kalos-
side polnudki vaja. 
   Naisel on aga tarvis vahel põse-
puna palgele, kannaga kingad 
jalga ja uus seelik enda rõõmuks 
ja teistelegi näitamiseks selga 
panna… 
   On hulk naisi, kellel eale, elukut-
sele või töökoormusele vaatama-
ta  tegutsemislusti ja tahet jääb üle 
ja kusagil on seda vaja kasutada.
   Ja küllap tuntakse rõõmu mitte 
ainult kooskäimisest-olemisest 
vaid ka järjest sirgemast seljast, 
nõtkemast sammust ja helise-
ma hakanud lauludest, selgeks 
saadud tantsumustritest, enese 
proovilepanekust näitemängus 
või tantsima kutsuvatest pillilu-
gudest.
   Nüüd nendest, kes meid eest 
veavad. Mis on see, mis kutsub 
meie juhendajaid sõitma Elvast, 
Otepäält, Rõngust, Tartust 
igal nädalal kindlal kellaajal 
Hellenurme, et õpetada meile, 

enamasti juba „teises nooruses“ 
olevatele naistele-meestele laulu, 
tantsu, näite- või pillimängu. Seda 
enam, et ei tunne me nootigi, 
viisijupikese selgekssaamiseks 
tuleb meiega hulga vaeva näha. 
Seda enam, et mitmetel meist on 
viimased tantsutuurid tantsurüh-
mas aastakümnete taga, näite-
mängus pole aga mõni varem 
üldse osalenud.
   Ei usu, et see on raha. See on 
liiga väike summa, et panna 
liikuma auto, rääkimata inime-
sest. Nendes inimestes on mida-
gi muud. 
   Üks neist arvab nii: „Alguses oli 
see väljakutseks mulle endale, kas 
saan hakkama? Sain ja rohkemgi 
veel! Tänaseks on sihid kõrged 
– 2009. aasta tantsupeole! See 
on rühm ääretult toredaid, sära-
silmseid ja teotahtelisi naisi. Alati 
hakkamist täis ja valmis õppima, 
ja pingutama parema tulemuse 
nimel. Rõõm, millega nad tantsi-
vad, ongi see, miks ma seda tööd 
teen.“
   Teine, kes alles alustas sellise 
kauge ja võõrapärase liikumise 
– kõhutantsu õpetamisega, on 
optimistlik: „Tuleb, küll ta tuleb! 
Olin ka ise alustades kui puuho-

”Mathildest” ja Mathildedest
bune. Iga asi nõuab harjumist ja 
harjutamist, eriti meil, põhjamaa 
naistel. Oleme ju tulnud ajast, 
kus graatsia ja naiselikkus olid 
peidetud puhvaikade ja tunke-
de alla.“
   Siin nad on, meie head juhen-
dajad: Luule Karo – tantsutrupp 
„Mathilde“, Merike Allik – tant-
sutrupp „Helles“, Anita Pavlova 
– näitemänguline soutantsutrupp 
„Muhedad“, näitering „Muhkel“, 
Merle Soonberg – ansambel 
„Laululeenud“, Juta Tigane kuni 
2008 – ansambel „Helles“, Helve 
Päid alates 2008 – ansambel 
„Helles“, Heino Komlev – kapell 
„Lahe“, Tiina Kivi ja – kõhutant-
suring, Relika Kalbus – koostöö 
Hellenurme lasteaia ja Palupera 
kooliga. 
   Ega me ei tantsi, laula, mängi 
ja näitle ainult koduvallas. Meid 
on kuuldud-nähtud Otepääl ja 
Järvseljal, Rannus ja Riidajal, 
Pühajärvel ja Pikajärvel, Elvas 
ja Tõrvas, Moostes ja Udernas, 
Ülenurmes ja Hellenurmes, 
Rõngus ja Nõunis, Tartus ja 
Rannus.
   Kes meid on aidanud? Siin 
nad on: esikohale paneme oma 
koduvalla, PALUPERA VALLA, 
kes on olnud MTÜ kõikide 
projektide kaasfinantseerija, 
meie kasutada on kultuurima-
ja, ei ole meil muret kütte ega 
elektriga. Hasartmängumaksu 
Nõukogu, Eesti Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp, Kohaliku 
Omaalgatuse programm. Aitäh!
   Oleme tublid, sest meile meeldib 
ISE TEHA ja me tegutseme enda 
ja teiste rõõmuks.
   Selleks, et teha teistele head, peab 
laulma ka endale oodi! (Renna 
Mändmetsalt laenatud).
    Oodi laulis seekord üks mathil-
dedest

MAIRE LEMBERG

Mis jäätmetest täpsemalt kuhu konteineris-
se tuleb paigutada, saad infona lugeda 
kõigi postkastidesse eelmise aasta lõpus 

ilmunud selgitavalt voldikult, Palupera valla kodu-
lehelt jt. infoallikatest. Kusjuures korraldatud jäät-
mevedu hõlmab vaid paberit, pappi ja kartongi, 
biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid, segaol-
mejäätmeid ja suurjäätmeid.
   Sorteeritud jäätmed tuleb kõigil jäätmekäitlus-
lepingu järgselt anda üle jäätmekäitlejale. Jäät-
mekäitlejani jõuavad meie jäätmed jäätmevedu 
teostava ettevõtja kaudu. Veoettevõtja leidmiseks 
korraldatakse avalik konkurss. Edukaks tunnis-
tatud ettevõtjal on määratud veopiirkonnas jäät-
meveo eri- või ainuõigus.
   Ettevõtjale jäätmeloa väljastamise järgselt ole-
me me kõik automaatselt liitunud korraldatud
jäätmeveoga oma elu- või tegevuskohajärgses 
veopiirkonnas. Jäätmeveo teenustasu suurus ja 
konteineri renditasu selguvad korraldatud jäät-
meveo konkursi käigus. Konkursist ja tulemustest 
aga saab meie lehelugeja ülevaated.
   Mõttekas on kindlasti sõlmida sobivaim jäätme-
käitlusleping igal kinnistuomanikul ise või koos 
naabri(te)ga. Juhinduma peab siiski vallas keh-
testatud jäätmehooldus-eeskirjast. Selge on ka 
see, et otstarbekas pole mitte igal majapidamisel 
eraldi oma jäätmemahutit omada, eriti hajaasus-
tustuses.
   Just II tasandi kogumispiirkonnas (hajaasustus) 

rakendataksegi kokkukandepunktide paigutamist, 
s.t. vallavalitsus paigutab veoettevõtjaga lepingut 
mittesõlminud majapidamistele külakeskustesse 
jäätmemahutid. Igale sellisele kogumispunktile 
tekib ümbruskonnast siis majapidamiste ring, kes 
tasuvad jäätmeveo teenuse eest proportsionaal-
selt, vastavalt majapidamises elavate inimeste 
arvule, nende elukohajärgse küla kokkukande-
punktis oleva konteineri suurusele ning konteineri 
tühjenduskordade arvule arveldusperioodi vältel. 
   Välja arvatud siis need jäätmevaldajad, kes ka-
sutavad individuaalset konteinerit ja omavad ise 
lepingut. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või 
sõlmimata jätmine vedaja ja jäätmevaldaja vahel 
ei avalda mõju jäätmevaldaja liitunuks lugemisele 
korraldatud jäätmeveoga. Arve tasumise kohustus 
tekib ikkagi. Siin oleks mõttekas nüüd igas külas 
külavanemaga, eestvedajaga üks arutelu maha pi-
dada – kes hakkab ise mahutit omama, kes soovi-
vad kogumispunkti ja kus see võiks siis paikneda. 
Info peaks jõudma kohaliku omavalitsuseni!
   Jäätmekäitluses tuleb täita nõudeid: jäätmete 
segunemise vältimine, mahutite säilivus, hoiu-
koha korrasolek, piisav mahutite arv, suurus ja 
tühjendamise sagedus (üldjuhul kord kuus), lu-
kustamise korral tühjendamispäeval avamine jms. 
Juhul, kui kogumismahuti tühjendamine ei ole 
võimalik, kuna jäätmevaldaja poolt on täitmata 
mahuti tühjendamist võimaldavad tingimused, on
jäätmevedajal õigus nõuda teenustasu suuruses, 

Jäätmehoolduse korraldus

Elsa Komleva MTÜst Tantsuklubi Mathilde saab kätte nominendi auhinna.

Nõuni noored olid vestlusringis noorsoopolitseinikega
25. jaanuaril kogunes kultuurimajja seltskond noori, kes soovisid seadusandlusest rohkem teada saada. Noorte-
ga vestlesid Linda Oks ja Tea Tekkel Valga Prefektuurist. 
   Räägiti laste õigustest ja kohustustest nii kodus, koolis kui ka avalikes kohtades. Mõnelegi oli üllatuseks, et 
alla 16aastane ei tohi õues viibida suviti kella kaheteistkümnest õhtul kuni kuueni hommikul. Päris pikalt arutleti 
kooli vägivallla teemadel. 
   Pärast üldist arutelu jaguneti gruppidesse. Nooremad rääkisid liiklusest, värvisid toredaid ja õpetlikke töölehti 
ja said kingituseks toreda lõvi Leo raamatu. Teismeliste teemaks oli suitsetamine, alkohol ja narkootikumid. 
Vestlusring lõpetati ühiselt, kingituseks kõigile helkur ja põske pistmiseks lõvi Leo lutsukomm.    
   Oli huvitav ja hariv kohtumine.

DAIRI LEHISTE, MERILYN MARANIK, MERILY VIKS Nõuni Noorteklubist
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8. veebruar 2008

Ühel reedel oli Palupera põhikooli 4.-
9. klassi õpilastel teistmoodi päev, 
sest poistel olid käsitöö ja tüdru-

kutel hoopis tööõpetuse tunnid. 
   Poisid said valida nelja erineva tegevuse 
vahel: tikkimine, kudumine, heegeldamine ja 
nööbi õmblemine. Enamus neljanda-viienda 
klassi poisse valis viimase. 
   Alguses võtsime kanga ja õmblesime sinna 
nööpidest kujundi, milleks kõik valisid näo. 
Kui kujund sai valmis, ütles õpetaja, et me 
teeme sellest nõelapadja. Nii õmblesimegi 
oma näopildiga riidele külge tagumise poole, 
jättes väikese ava, kust vatti sai sisse panna. 
Lõpuks tuli ka see ava kinni õmmelda ja 
nõelapadi oligi valmis. See oli väga lõbus ja 
nõelapadjad nägid ka lõbusad välja. 
   Vahetunnis käisime töökojas tüdrukuid 
hiilimas. Küll nad ikka kopsisid ja tagusid, 
mõni lõi vahepeal näpu pihta ning kiljus 
kõvasti.

ARTUR LÕHMUS ja KRIS KÄOS, 4. klass

Neljanda ja viienda klassi tüdru-
kud pidid oma tööõpetuse tunnis 
nägusid meisterdama. See oli nii 

vahva! Mina tegin vuntsidega noore mehe. 
Selleks tuli võtta üks ümmargune puu, mis 
oligi nägu ning selle peale lüüa silmad, suu, 
nina ja lõpuks kinnitada juuksed. Minu 
mees kukkus välja natuke kurja näoga. 
   Me kõik puurisime ja siis koksisime haam-
ritega. Kui kõigil tööd valmis said, moodus-
tus nagu perekond: ema, isa, ja lapsed, kelle 
hulgas oli kolm poissi ning neli tüdrukut. 
Oli väga ilus perekond. 
   Vahepeal käisid poisid meid vaatamas ja 
rääkisid, et nemad peavad nööpe õmble-
ma. 
   Ma arvan, et see oli õpetlik päev nii pois-
tele kui ka tüdrukutele, sest kõiki töid on 
hea kas või natuke osata.

KRISTEL ALATALO, 4. klass
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Tööõpetust ja käsitööd võib 
õppida ka teisiti

Tänavune mälumänguhooaeg algas 29. jaanuaril 
Nõunis. Algust tehti juba 14. Palupera valla kari-
katurniiriga. Need on ühtlasi Valgamaa meistri-
võistlused.
   Eelmine aasta tõi meie mälumängijate perre 
suuri kaotusi – jäädavalt lahkusid meie hulgast 
Palupera ja Otepää võistkondade kaptenid ning 
mängude läbiviijad Sulev Pallon ja Aarne Stein-
bach.
   Seepärast oli korraldajatel suur ärevus: kuidas 
turniir sujub. Uueks mängujuhiks on Dagmar 
Uibo,kes sai oma ülesandega suurepäraselt hak-
kama. Dagmar on ka staažikas mälumängur ja 
televiktoriinides osaleja.
   Tänavu laiendasime ka küsimuste koostajate 
ringi – Dagmar Uibo ja Toivo Lepiku kõrvale oli 
lisandunud Mall Värva, kelle kauneid looduspilte 
teame ja imetleme.
   Karikaturniiri esimeses voorus osales 11 võis-
tkonda. Mäng ise on kolmevooruline. Esimeses 
voorus võitis Valga linna võistkond, järgnesTõr-
va linna esindus. Kolmas koht läks jagamisele 
Vara ja Sangaste valla mõttesportlaste vahel. 
Üldiselt oli võistlus tasavägine ja võimalusi on 
veel kõigil võistkondadel.
   Järgmine voor on 28. veebruaril kell 19.00 
Nõuni kultuurimajas, kuhu kindlasti ootame ka 
pealtvaatajaid!

Nõuni Kultuurimaja arendusjuht 
KALEV LÕHMUS

Küll tuli palju mälumän-
gureid Nõunisse!

millist ta võiks nõuda mahutite tegeliku tühjenda-
mise korral. 
   Palupera vallas on paigaldatud juba 19 paken-
diringluse konteinerit, paberi- ja segapakenditele. 

Siin siis kordusena nende asukohad:

Hellenurme külas:
1.Mitmekorteriliste elamute juures, Ragn Sellsi 
konteineri kõrval paber- ja segapakendi kontei-
nerid.
2.peagi 8korteriga ridaelamu juures, segapakendi 
konteiner.
3.Hellenurme kaupluse juures paber- ja segapa-
kendi konteinerid.
4.Hellenurme mõisahoone juures segapakendi 
konteiner.

Palupera külas:
1.Palupera koolimaja taga, paber- ja segapakendi 
konteinerid.
2.Palupera mitmekorteriliste elamute juures, kõi-
ge koolimaja poolsema maja ees, paber- ja sega-
pakendi konteinerid.

Päidla külas:
1.Päidla mitmekorteriliste elamute juures, heki 
ääres, paber- ja segapakendite konteinerid.

2.Päidla end. töökoja juures, kauplus-bussi pea-
tuskohas, segapakendi konteiner.

Nõuni külas:
1.Kullipesa elamurajoonis, Kullipesa ringil, paber- 
ja segapakendi konteinerid.
2.Nõuni suurfarmi juures, segapakendi konteiner.
3.Elva TÜ Nõuni kaupluse juures, segapakendi 
konteiner.
4.Nõuni mitmekorruseliste elamute juures, Ragn 
Sellsi konteineri kõrval segapakendi konteiner.

Neeruti külas:
1.Neeruti külaplatsil, segapakendi konteiner.

Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja 
värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi. 
   Prügilasse ladestamisele kuuluvad jäätmed vii-
akse Valga prügilasse. Pärast 2009. a. Valga prügi-
la sulgemist Paikuse prügilasse. 

Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnis-
tust vähemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei lepi 
kokku teisiti. Jäätmemahutid võivad olla jäätme-
valdaja omandis või lepingu alusel kasutuses. 
Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena ka-
sutada 80, 140, 240, 360 (370), 600, 660, 800 või 
1100 liitriseid või 1,5 m3, 2,5 m3 ja 4,5 m3 kaanega 
suletavaid ning haaratavaid spetsiaalselt selleks 
otstarbeks valmistatud kogumismahuteid, mida 
on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäät-
meid kokkupressivatesse jäätmeveomasinatesse. 
Ühe leibkonna jäätmete kogumisel on lubatud ka-
sutada jäätmekäitleja poolt tarnitavad 50 l jäätme-
kotte. Jäätmeid tohib jäätmekotti paigutada mak-

simaalselt 10 kg. Jäätmekotte võib kasutada kui 
elamus elab kuni 2 inimest, kes on korraldanud ka 
biolagunevate jäätmete kompostimise ja taaska-
sutatavate jäätmete käitlemise ning tagavad jäät-
mekottide ja nende paiknemise korrashoiu. 
   Põhjendust, et meil ei tekigi jäätmeid, matame 
maha, viime linna, lapsed viivad ära, sööme kõik 
ära – seadusandlus ei arvesta. On küll teatud 
võimalus ajutiselt korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks end määrata, kuid see on väga piiratud 
võimalus. Jäätmekoguste hulga prognoosimisel 
arvestatakse üleriigilise jäätmekava norme – tihe-
asustusaladel 225 kg/aastas ja hajaasustuses 175 
kg/aastas inimese kohta. Normide järgi tarbisime 
ja maksime tsentraalset joogivettki mõned aastad 
tagasi. Nüüd, kui mõõdame oma joogivett, näe-
me, et ega need normid nii valed polnudki.
   Elamu, kus on 5 ja enam korterit ning puuduvad 
oma küttekolded (on kaugküte või on vedel- või 
gaasiküte) on kohustatud omama eraldi kogumis-
mahutit vanapaberi ja kartongi kogumiseks. Väik-
semates elamutes võib seda muidugi ka omada.
   Elamu, kus on 10 ja enam (Palupera vallas on 
eeskirjas siin 16 ja enam) korterit on kohustatud 
omama eraldi kompostitavate biolagunevate 
jäätmete kogumismahutit. Väiksemates elamutes 
võib seda muidugi ka omada.
   Metallijäätmed tuleb anda üle vastavat jäät-
meluba omavale isikule. Suurjäätmete äravedu 
korraldatakse samuti korraldatud jäätmeveoga. 
Vanad autorehvid tuleb üle anda rehviettevõtete 
poolt loodavatesse kogumispunktidesse.
   Üldkasutatavatesse kohtadesse (pargid, parklad, 
ühissõidukite peatuskohad jm) paigutab jäätmete 
kogumismahutid vallavalitsus või territooriumi 

haldaja. Kauplused, ametiasutused ja teeninduset-
tevõtted on kohustatud lahtioleku ajaks paigalda-
ma sissekäikude juurde jäätmete kogumismahuti. 
   Elamute eraldi kogutud aia- ja haljastu biolagu-
nevate jäätmete kompostimine on lubatud oma 
kinnistu piirides. Toidujäätmeid võib kohapeal 
kompostida ainult selleks ettenähtud, kahjurite eest 
kaitstud kompostimisnõudes. Kompostiaun peab 
paiknema vähemalt 5 meetri kaugusel naaberkin-
nistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
   Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed, 
nagu kasutuskõlbmatuks muutunud patareid, aku-
mulaatorid, õlid, õlifiltrid, värvid, lakid ja lahustid 
ning elavhõbedalambid ja –kraadiklaasid, viib jäät-
mevaldaja kogumispunktidesse või annab üle vas-
tavat litsentsi omavale isikule. 

Arvatavasti tekitab Jäätmeseaduse täitmine meile 
kõigile palju segadust, õppimist, ümberharjumist, 
pahameeltki. Aga inimene harjub kõigega ja kui 
järeltulevale põlvele kodudes eeskuju näitame, siis 
vähemalt neil läheb oma kodu rajades juba sortee-
rimise kohustus ladusamalt.

Jäätmehoolduseeskirja luges TERJE KORSS

Pakendijäätmed ja pakendid saame aga anda 
tasuta taaskasutusorganisatsioonile, kogudes 
need eraldi ja viies need selleks ettenähtud 
kogumismahutitesse. 

Palupera vallas Päidlapalus on pikemat aega 
liikvel kaks suurt koera, üks peaaegu valge, 
teine klassikalist saksa lambakoera tüüpi (he-
ledamat karva). Valgel koeral on rihm kaelas. 
Koerad liiguvad vähemalt kord päevas mars-
ruudil: Tartu maratoni rada (Lõhmuse teeot-
sast silla poole), sillast üle, Emanda heina-
maad mööda kas Emanda sillale või otse läbi 
metsa Elvakülla. See info võib abiks olla ini-
mesele, kes tunneb pildil oma koera ära ning 
läheb teda otsima.
   Ebameeldivusi tekitavad omanikuta koerad 
tuleb kohalikul omavalitsusel peagi varjupaika 
toimetada. Värviliselt saad koerte fotot vaadata 
ka www.palupera.ee.

Palupera vallavalitsus

Kes tunneb ära?

9. veebruaril algusega kell 12.00 
toimub Nõunis Kullipesa mäel 

suur VASTLATRALL.

Laseme liugu ja sööme kukleid.
Lume puudumisel oleme kultuurimajas.

INFO: 5346 5648 Marika

9. veebruaril algusega kell 20.00 

toimub Nõuni Maakultuurimajas

LÕBUS VASTLAÖHTU.
Tantsuks mängib ja mänge korraldab 
ansambel FOLKSEL (endine Poni Emm).
Tule ise ja võta sõbrad ka kaasa.
Kohtumiseni!

Info: 5139 071 Kalev

Neeruti küla tähistab 

Eesti Vabariigi 

90. aastapäeva 

24. veebruaril
algusega kell 13.00 

Neeruti külaplatsil.

Kavas külavanema vastuvõtt, 
tervitused, isetegevus, pidupäeva supp.

Neeruti Külaselts

   Tunduvalt keerulisem on eeskiri aga juriidiliste-
le isikutele (asutused, firmad), samuti ehitus- ja 
lammutusjäätmete ning tervishoiu- ja veterinaar-
teenuse osutaja jäätmete käitlemisel. Soovitan 
asjaosalistel eeskirjaga tutvuda.
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Kohtumine politsei juhtiv-
konstaabliga Aakre koolis

Pukas asub ametisse 
uus juhtivkonstaabel

Puka vallavalitsuses
� Nõustuti Valgamaa Keskkonnateenistuse 
poolt  Osaühingule Kivikandur geoloogilise 
uuringu loa väljaandmisega ehitusliiva tarbeva-
ru uuringuks Puka vallas asuvas Helmi – Aakre 
III uuringuruumis;
� Muudeti Puka Vallavalitsuse 12.12.2006 kor-
raldust nr 300.
� Otsustati maksta sünnitoetust kahele isikule, 
kummalegi 3000.- krooni ning ühekordset toe-
tust kolmele isikule kokku 1950.- krooni ulatu-
ses.
� Nõustuti ehitusloa väljastamisega Osaühingule 
Päikesepõld teraviljakuivatusseade paigaldami-
seks rekonstrueeritavasse kuivati hoonesse. 
� Anti nõusolek  maa ostueesõigusega erasta-
miseks: Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Puka alevi-
kus asuv Kooli tn 4 maaüksus, suurusega 1743 
m².
� Kinnitati Pedaste külas asuva loomakasvatus-
hoone ja puurkaevu üleandmis-vastuvõtmisakt 
nimetatud ehitiste võtmiseks Puka vallavalitsuse 
omandisse ning otsustati kanda vallavalitsus ehi-
tiste omanikuna ehitisregistrisse. 

AMETLIK INFO

Alates 1.veebruarist on Otepää konstaablijaos-
konna Puka valla uueks juhtivkonstaabliks Aarne 
Vihm.
   Aarne Vihm on sündinud ja koolis käinud Pukas. 
1984. aastal lõpetas ta Puka keskkooli. Politseis 
on Vihm töötanud 16 aastat ja valdava osa sellest 
kriminaalpolitseinikuna. Kahel korral on teda selle 
töö eest ka tunnustatud. 
   Aarne Vihma telefon on 766 9418, mob. 5342 
6651. Vastuvõtuaeg on Puka vallavalitsuse hoo-
nes esmaspäeviti kell 9.00-11.00.
    Vihma eelkäija Kunnar Vahi siirdub tööle julges-
tuspolitsei ridadesse Tallinna.

TEATED

Puka vallavalitsus kinnitas vallavalitsuse 
poolt elanikkonnale osutatud teenuste 
(vaakumtsisterni kasutus, traktoriga 
transporttööd, ekskavaatoriga kaevamis- 
ja laadimistööd jm) tellimise ja kasutami-
se tingimused ning selle eest tasumise 
hinnad.

Teenust on võimalik tellida kirjalikult 
aadressil Kooli tn 6, Puka alevik, 
elektronpostiga aadressil 
vallavalitsus@puka.ee või telefoni teel 
tööpäevadel 766 9410 või 766 9413.

Teenuse osutamise lubamisest või äraüt-
lemisest teavitatakse tellijat. Vaakumtsis-
terniga osutatakse teenust üldjuhul kaks 
korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal 
reedel, ülejäänud teenuseid aga võimalu-
sel ning kokkuleppel tellijaga.

Teenuste ja tööde hinnakiri:
1. Vaakumtsisterni kasutamine 
 tsistern 250.-
2. Transporttööd ratastraktoriga 
 kilomeetri hind 6.-
 Seisutund 80.-
3. Ekskavaatoriga kaevamistööd 
 tunnihind 300.-
(kui üle 5 km kaugusel, siis lisandub 
iga kilomeetri pealt 10.-)
4. Ekskavaatoriga laadimistööd 
 tunnihind 300.-

Hinnad kehtivad alates käesoleva aasta 14. 
veebruarist, teenuste eest tasumine Puka 
vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel.

teavet selle kohta, mis saab nendest noortest, 
kes avalikus kohas kasutavad ebatsensuurset ja 
lausa roppu sõnavara. Muu hulgas said poisid 
väikese ülevaate elust erikoolis.
   Meie noormehed olid külalise juttu kuula-
tes tõsised ja mõtlikud. Ehk tegid nad oma 
eluks ja käitumiseks vajalikke järeldusi. Nagu 
Vahi ütles: „Mina ei hakka kedagi hirmutama. 
Räägin teile tegude tagajärgedest, oma valikud 
elus teeb igaüks ise.”
   Aakre kooli õpetajad on tänulikud nüüd juba 
endisele Puka valla juhtivkonstaablile Kunnar 
Vahile pikaajalise meeldiva koostöö eest.

ANNELI SARNIT

Teisipäeval, 22. jaanuaril kutsusime oma 
kooli 4.-6. klassi poistega kohtuma 
Puka valla juhtivkonstaabli Kunnar 

Vahi. Vestluse teemaks oli poiste käitumine 
koolis ja ka väljaspool kooli. Poisid teevad 
enda arvates nalja ja vallatusi, kuid tihti ei 
tabata piiri nalja ja väärteo vahel. Õpilased ei 
anna endale aru oma tegude tagajärgedest, nii 
on kujunenud üldise karistamatuse tunne. 
   Kunnar Vahi vestles poistega ja selgitas 
neile, milline karistus võib oodata kaasõpilase 
suhtes vägivaldselt (nii vaimsel kui ka füüsilisel 
pinnal) käituvat last. Samuti rääkis juhtivkons-
taabel suitsetamisest ja alkoholi tarvitamisest 
alaealiste hulgas. Veel andis juhtivkonstaabel 
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Valminud on Puka aleviku majadele 

UUED NUMBRIMÄRGID ning 

TÄNAVATE SILDID. 

Majaomanikud saavad oma majale 

numbri kätte vallavalitsusest. 

Maksumus 60 krooni.

Sangaste vallavalitsus tunnustas taaskord 
valla noori peresid vastuvõtuga. Sündmus 
leidis aset 26. jaanuaril Sangaste seltsima-
jas.
   2007. aastal sündinud 13 lapsest oli kohal 
kaheksa last ja üheksa peret. Nii 
rohkearvulist osavõttu ei ole vara-
sematel aastatel olnud ning see on 
äärmiselt meeldiv, et pered ka taolist 
sündmust oluliseks peavad. 
   Esinema olid kutsutud Sangaste 
lasteaia mudilased Piret Stepanovi 
juhendamisel ning esmakordselt 
külalised kaugemalt – Priit ja Peep 
Peterson. 10aastane Priit näitas äärmi-

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
se tõsidusega oma kitarrimänguoskust.
   Kõigile väikestele vallas sündinutele kinkis 
vallavanem Kaido Tamberg Sangaste portse-
lanimaalijate tehtud mälestustaldrikud.

MERLE TOMBAK

Võõrkeelenädala ilusal päikesepaistelisel 
neljapäeval sõitsid neli Keeni kooli tublimat 
4. ja 5. klassi inglise keele tundjat ainealasele 
jõukatsumisele Antsla gümnaasiumi. 
   Meid võeti hästi vastu – tutvustati nii 
võõrustavat kooli kui ka nende keelenäda-
la raames valminud töid. Uurisime huviga 
vahvaid joonistusi, põnevaid muinasjutte 
ning ilusaid kaarte, mis kaunistasid seinu ja 
stende.
   Veidi enne õiget aega juhatati lapsed inglise 
keele ruumi ja jagati vastavalt klassidele istu-
ma: ikka nii, et iga neljandik sai pinginaabriks 
mõne viiendiku. Osavõtjaid oli kogunenud 
Antslast, Võrust ja Keenist: 14 last neljanda-
test ja 15 last viiendatest klassidest.
   Kell kümme jagati veidi pabistavatele olüm-
piaadlastele kätte päris mahukas ülesannete-

pakk, selgitati reegleid, anti aega 2 tundi ning 
läkski lahti! Algas suur paberikeeramisesahin 
ja pastapliiatsikrabin. Pingelisest mõtlemi-
sest oli õhk lausa elektrit täis! Ent kõik said 
hakkama ja etteantud aega jäi ülegi.
   Tulemused said koolid teada järgmisel 
päeval. Oi, kui rõõmustavad olid need meie 
koolipere jaoks: neljandate klasside arves-
tuses sai esimese koha Lella Pruuli, neljan-
da koha Henri Korbun ning viienda Silver 
Linde. Viiendate arvestuses napsas väga tubli 
teise koha Siiri Linde. 
   Suure töö tänutäheks ning ajule kosutuseks 
sai iga väike keeletundja võistluselt shoko-
laadi ning hea kogemuse edaspidisteks ette-
võtmisteks.

Keeni olümpiaadlased

Leidsin hiljuti oma postkastist muu rämpsposti 
seast ka voldiku – ”Kuidas sorteerida prügi San-
gaste vallas?”
   Lugesin selle läbi ja jäin mõtlema, kas sellega 
on siis tõesti Sangaste valla poolt tehtud kõik 
prügimajanduse korraldamiseks oma territoo-
riumil.
   Sorteerimisest kui sellisest ma ei räägi, sest 
ajalehtedes, televisioonis ja raadios on sellest 
palju räägitud. See peaks enam-vähem selge 
olema ja kui mitte, tuleb appi võtta terve talupoja 
tarkus ja küll vajalik kukub õigesse kohta…
   Probleem tekib prügi äraviimisega kodust. 
Sangaste ja Keeni külaga ei ole probleeme 
– konteinerid on kodu ligidal. Sellega on lahen-
datud alles 40% vallaelanike prügist lahtisaamise 
mure. Kas vallajuhid tõesti arvavad, et ülejäänud 
60% vallaelanikest, so. üle 1000 inimese, kes 
elavad hajali üle valla, toovad oma prügi San-

gastesse või Keeni?
   Lubage sügavalt kahelda, et see hakkab niimoodi 
toimima. Paberi, segapakendi, klaaspakendi kon-
teinerid peaksid paiknema mitte üksnes keskustes, 
vaid ka mujal valla territooriumil. Ei ole mõeldav, 
et prügikaste peaks nii tihedalt olema, kui kunagi 
piimapukke, kuid väljakujunenud külaasumite piires 
peaks neid kindlasti olema rohkem kui praegu ette-
nähtud kahes kohas.
   Loogiline oleks, et konteinerid asuksid kaupluste 
juures. Ma ei kujuta hästi ette, et kaugelt tulnud 
inimesed peaksid otsima võõraste majade vahel 
kohta, kus prügikottidest lahti saada. Saates Foo-
rum selgus, et paljudes valdades on seda loogikat 
järgitud ja konteinerid paigutatud kaupluste juurde.
   Lugupeetud vallajuhid, palun mõelge kõigile val-
laelanikele ja tehke kõik, mis võimalik, et inimestel 
oleks lihtsam oma prügist lahti saada ning keskkon-
da puhtamana hoida.

Külaelanik J.Pool

Käisime keeleolümpiaadil AntslasLUGEJA KIRJUTAB

Prügist külaelaniku vaatevinklist

Vastlapäeval lund ei olnud

Jõudis kätte vastlapäev,
vastlapäev – liulaskmispäev.
Kuid maas polnudki lund!
Kas ma nägin und?

Seega matkamas käisime,
palju ilusat nägime.
Pilved taevas, kasepuud,
värvikad kivid ja veel muud.

Jookseme-kõnnime, jookseme kõnnime,
nii me järjest sammume.
Jalad väsinud kuid rõõmus meel,
sest nii palju näha teel.

Tagasiteel meil ikka lusti palju,
häält nii kuulda tasast kui valju.
Ning koolis veel ootamas ees,
Vastlakukkel ning kuum tee!

PILLE MARKOV Puka KK 4. kl
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Valgamaa kultuurkapitali elu-
töö preemia tuli Sangaste valdaSangaste vallavolikogus

� Võeti vastu 2008. aasta vallaeelarve 
mahuga 23 716 215 krooni.
� Muudeti volikogu 18. jaanuari 2007. a. 
määrust nr 1 “Vallavalitsuse teenistujate 
koosseis ja palgamäärad”.
� Muudeti volikogu 25. märtsi 2004. a 
määrusega nr 4 kehtestatud “Õpilaste sõi-
dusoodustuste määramise ja maksmise 
korda”.
� Kehtestati vallaasutuse Sangaste 
Lasteaed rahastamisel lapsevanema 
poolt kaetava osa suuruseks 5% Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud kuupalga alammää-
rast kuus ühe lapse kohta.
� Algatati Pringi külas asuva Antsu-
Kristoberi kinnistu detailplaneering ja 
keskkonnamõju strateegiline hindami-
ne.
� Algatati Restu külas asuva Männimäe 
kinnistu detailplaneering ja jäeti algata-
mata keskkonnamõju strateegiline hin-
damine.
� Otsustati maksta isiklikku sõiduautot 
ametisõitudeks kasutavale volikogu esime-
hele Aldo Korbunile hüvitist 1000 krooni 
kuus ajavahemikul 1. jaanuar 2008. a - 31. 
detsember 2008. a.
� Määrati vallavanema Kaido Tambergi 
palgamääraks 18 000 krooni kuus.
� Kehtestati vallaeelarvest kaetava val-
lavanema kasutuses oleva mobiiltelefoni 
kasutamise kulu normiks 1300 krooni 
kuus.

Sangaste vallavalitsuses
� Väljastati projekteerimistingimu-
sed Heiti Tedrele Vaalu külas asuval 
Reinukese kinnistul elamu ehitusprojek-
ti koostamiseks, Jaanus Lepikule Risttee 
külas asuval Karja kinnistul elamu ehi-
tusprojekti koostamiseks, Terje Tedrele 
Keeni külas asuval Tedre kinnistul ela-
mu ehitusprojekti koostamiseks ja Priit 
Ilvesele Lossiküla külas Müüri tee 2 asuva 
elamu rekonstrueerimisprojekti koosta-
miseks.
� Väljastati ehitise kasutusluba osaühin-
gule Jaotusvõrk Keeni külas asuva Saare 
kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõ-
tuks ja Restu külas asuva Plaado kinnistu 
elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
� Nõustuti Mägiste külas asuva Muru ka-
tastriüksuse jagamisega kaheks katastriük-
suseks nimedega Linnaste ja Muru.
� Otsustati anda 2008. aastaks maamak-
suvabastus neljakümne kuuele vastava 
avalduse esitanud isikule kogusummas 
5873 krooni.
� Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus 
kahekümne kahele isikule kogusummas 
29 200 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus 
kolmele alaealiste perekonnaliikmetega 
toimetulekutoetuse saajale kogusummas 
1000 krooni.
� Määrati õpilase detsembrikuu sõiduku-
lu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused 
kahele isikule kogusummas 305 krooni.
� Määrati sünnitoetus kahele isikule ko-
gusummas 4000 krooni.
� Määrati puudega inimestele osutatud 
sotsiaalteenuste kulude katmiseks toetus 
kahele isikule kogusummas 667 krooni.

AMETLIK INFO

25. veebruaril koguneti Valgamaale 
Greete motelli, kus Eesti Kultuur-
kapitali Valgamaa ekspertgrupp 
omistas tiitleid ja jagas pree-
miaid.
   Meeldiv oli see, et meeles peeti 

kõiki nominente, keda asutused ja 
organisatsioonid olid preemiakan-
didaatideks esitanud.
   Välja jagati neli elutööpreemiat 
– meie tiitel Hiivi Sirelile – aasta-
tepikkuse panuse eest rahvatant-

sukultuuri hoidmisel ja arenda-
misel.
   Hiivi Sirel tuli Sangaste valda 
elama 1956. aastal. Ta asus tööle 
meditsiinivaldkonnas ja hakkas 
juhendama segarahvatantsurüh-
ma „Sangaste“. Tegi mõlemat suure 
armastuse ja kirega – 50 aastat 
järjest. Sangaste valla perearsti 
õena töötab ta tänaseni, rahvatant-
supisiku ja juhendaja teatepulga 
andis ta edasi Tiina Kukele.
   Täname Sind Hiivi, oled meie 
kogukonna väärikas „elohoidija“! 
Suur tänu Valgamaa ekspertgru-
pile, kes pidas Hiivi Sirelit elutöö-
preemia vääriliseks. 
    Samasuguse preemia said 
veel Tõlliste vallast Jaan Sõrmus, 
Lüllemäe raamatukogu juha-
taja Etna Ansi ning staažikas 
Valga naisrühma juhendaja Ulvi 
Riitsalu.

MERLE TOMBAK

S A N G A S T E
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 

Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

PLANEERINGUD

Sangaste vallas
� Sangaste Vallavolikogu 31.01.2008 otsu-
sega nr 1 algatati Pringi külas asuva Antsu-
Kristoberi kinnistu detailplaneering ja kesk-
konnamõju strateegiline hindamine. Kinnistu 
suurus on 67,1 ha. Detailplaneeringu ees-
märgiks on krundi ehitusõiguse määrami-
ne, krundi hoonestusala piiritlemine, kesk-
konnatingimuste seadmine planeeringuga 
kavandatu elluviimiseks ning tehnovõrkude 
ja -rajatiste asukoha määramine.
   Detailplaneeringu koostaja on OÜ 
Manglusson (aadress Lipuväljak 13 Otepää 
linn Otepää vald 67405). Detailplaneeringu 
kehtestaja on Sangaste Vallavolikogu (aadress 
Sangaste alevik Sangaste vald 67013).
   Detailplaneeringuga kavandatavate tege-
vuste keskkonnamõju strateegiline hindami-

PLANEERINGUD

ne algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkon-
najuhtimissüsteemi seaduse §-i 33 lg 1 p 3 alusel 
selle vajadust põhjendamata.
   Detailplaneeringu ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamise otsusega on võimalik 
tutvuda Sangaste Vallavalitsuses (aadress Sangaste 
alevik Sangaste vald 67013).

� Sangaste Vallavolikogu 31.01.2008 otsusega nr 
2 algatati Restu külas asuva Männimäe kinnistu de-
tailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Kinnistu suurus on 1,62 
ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava 
maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõigu-
se määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, 
tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määrami-
ne, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete mää-
ramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -ra-
jatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste 
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, 
vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla 
võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi 
täpsustamiseks, vajaduse korral ettepanekute 
tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse 
alla võtmiseks, vajaduse korral miljööväärtusega 
hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja 
kasutamistingimuste seadmine, vajaduse korral 
ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, 
servituutide vajaduse määramine, vajaduse korral 
riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine, 
kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingi-
muste seadmine ning muude seadustest ja teistest 
õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste 
ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.
   Detailplaneeringu koostamise korraldaja on 
OÜ Lõuna Kinnisvaraarendus (aadress A.H. 
Tammsaare pst 41-M7 Pärnu linn 80016). 
Detailplaneeringu koostaja on Juta Jensen (aad-
ress Peetri 7a-3 Valga linn 68206).    
   Detailplaneeringu kehtestaja on Sangaste 
Vallavolikogu (aadress Sangaste alevik Sangaste 
vald 67013).
   Detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste 
keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti al-
gatamata, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise 
keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus 
on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmisega.
   Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega 
on võimalik tutvuda Sangaste Vallavalitsuses (aad-
ress Sangaste alevik Sangaste vald 67013).

14. veebruaril 2008

kell 13.00
Sangaste seltsimajas

� � � � � �

SÕBRAPÄEV 
SÕBRALIKU kingitusega

 � � � � � �

Laua katame SÕBRALIKULT koos
Kingitusele lisa palun SÕBRASALM

Ilma SÕBRAKINGITUSETA
on sissepääs 15 krooni

Korraldaja SVPÜ Härmalõng

Sangaste Vallavolikogu ja Vallavalitsus 
kutsuvad

KÜLAKOOSOLEKULE 

Restu ja Risttee küla elanikud
 14. veebruaril kell 18.00 

Kunstimäe Puhkemajas 

Lauküla elanikud 
21. veebruaril kell 18.00 
Laukülas vanas vallamajas 

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

Ootame arvukat ja julget osavõttu.

Eelmisel kevadel alustas Keeni külas poole ko-
haga tööd koduhooldustöötaja, kõigile sealse-
tele elanikele tuttav Mare Liivamägi. Üheksa 

kuu jooksul kasutas tema abi poes, postkontoris ja 
arsti juures käimisel ning majapidamistöödes viis 
eakat Keeni külast ja Sangaste alevikust, lisaks on 
ta tugiisik-abiline nelja puudega inimese murede 
lahendamisel. 
   Kuna Mare koormus Sanva raamatupidajana on 
vähenenud, on mul hea meel teatada, et alates 1. 
jaanuarist 2008 osutab Sangaste valla koduhooldus-
töötaja Mare Liivamägi teenust täiskohaga. Mare saab 
nüüd hoolealustele pühendada rohkem aega, ja tal 
on võimalik abistada senisest rohkem inimesi.
   Seetõttu palun kõigil, kes tunnevad, et nad vajaksid 
abi, sellest vallavalitsusse teatada. Kui keegi naabritest 
teab abivajavat inimest, kes tagasihoidlikkusest ise 
meie poole ei pöördu, soovitan abivajajast teatada 
– sellisel juhul võtan ise inimesega ühendust. 

Millega saab koduhooldustöötaja abistada?

Koduhooldustöötaja on hooldaja, kes aitab inimesel 
toime tulla kõige sellega, millega inimene ise oma 
tervise tõttu enam hakkama ei saa. 
   Koduhooldustöötaja võib käia poes, apteegis, post-
kontoris või aidata inimesel poodi minna ja sealt 
naastes raskeid poekotte kanda; tuua tuppa veeäm-
brid ja küttepuud; abistada maja/korteri koristami-
sel, toiduvalmistamisel ja nõudepesemisel; inimese 
enda pesemisel, kammimisel, riietumisel ja paljudes 
muudes tegevustes.
   NB! Aia- ja põllutöödes Mare ei abista, kuid vajadu-
sel võib ta paluda inimesele appi pikaajalise töötu, kes 
taotleb toimetulekutoetust ning peab selle saamiseks 
osalema muuhulgas tööalases rehabilitatsioonis. 
   Erinevalt vallavalitsuse korraldusega määratavast 
hooldajast töötab Mare ainult tööaegadel ning külas-
tab inimest üks kuni kolm korda nädalas. Teenus on 
inimestele tasuta, kuid kui hooldaja nõustub inimest 
autoga viima arsti juurde, operatsioonile või mujale, 
peab inimene selle eest hooldajale ise tasuma. 

Kes võib Mare abi taotleda? 

Koduhooldusteenust võib üldjuhul taotleda tööeali-
ne inimene, kellele on määratud töövõimetuskaotuse 
protsent (so. saab invaliidsuspensioni) või vanadus-
pensionil isik juhul, kui ta ei tule oma igapäevaste 
toimetustega üksinda toime ja tema pereliikmed teda 
abistada ei saa (nt. elavad mujal või on ise haiged). 
Oluline on piisav kõrvalise abi vajadus; keskmise, 
raske või sügava puude olemasolu ei ole nõutav 

(erinevalt naabri või lapse hooldajaks määramisest). 
Seega võib abi saamiseks pöörduda ka näiteks õnne-
tuse tõttu ajutist abi vajav kuid üksi elav noor. 
   Kuna Mare Liivamäel on võimalik kasutada auto-
transporti, pole inimese elukoht määrav: abi võivad 
taotleda ka Lossiküla, Sarapuu või Mägiste küla elani-
kud. 
   Koduhooldustöötajat ei määrata inimesele, kes saab 
vallavalitsuse poolt igakuist täiendavat toetust puude-
ga inimesele või kellele määratud hooldaja saab hool-
dajatoetust. Erandeid võib teha Sangaste vallavolikogu 
sotsiaalkomisjoni heakskiidul ja mõjuvatel põhjustel 
(nt. hooldaja operatsioonile mineku ajaks või seejärel 
ajutise puhkuse andmiseks). Pensioniameti maksta-
vaid summasid (pensioni ja puudega inimesele ette 
nähtud toetusi) koduhooldustöötaja määramine ei 
mõjuta. 

Kuidas abi saada? 

Koduhooldustöötaja teenuse saamiseks tuleb võtta 
ühendust Sangaste valla sotsiaalinspektoriga: helista-
da telefonil 76 68 046 või 52 47 930 või saata posti 
teel kirjalik avaldus Sangaste vallavalitsusele aadres-
sil Sangaste alevik Sangaste vald 67013 Valgamaa. 
Sotsiaalinspektor tuleb seejärel koju olukorraga tutvu-
ma. 
   Kui koduhooldustöötaja vajadus heaks kiidetakse 
ning Marel on võimalik teenust osutada, lepitakse 
juba kolmekesi (teenuse saaja, Mare Liivamägi ja Pille 
Sikk vallavalitsuse esindajana) kokku kindlad külas-
tuspäevad; tegevused, mille juures inimene abi vajab 
ning aeg, kaua teenust osutatakse. Teenuse osutamise 
aeg sõltub inimese vajadustest: mõni vajab abi vaid 
talvel sügava lumega ja libedal ajal, mõni mitu aastat. 
Inimese vajadustest sõltub ka külastuskordade arv 
nädalas. Kokkuleppe alusel sõlmitakse kirjalik leping, 
mida saab vajadusel hiljem muuta.

Kuidas toimub nüüd Sanvale tasumine? 

Sanva raamatupidamise ja arvete koostamisega tege-
leb nüüd ainult Heli Kirsimäe. Senise sularahas arvel-
damise asemel palub Sanva korteriühistutel avada 
endale arveldusarve ning tasuda arved Sanvale panga 
kaudu. 

Eraisikutel palutakse samuti arveid tasuda ülekan-
netega; kuid erandkorras on neil võimalus maksta 
sularaha Mare Liivamäele tööpäeva hommikuti kell 
9.00-11.00, kui Mare viibib kontoris. Samal ajal võib 
Mare poole pöörduda ka muude sotsiaalvaldkonda 
puudutavate muredega. 

sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Koduhooldusteenus laieneb

Hiivi Sirel (keskel) ja aastapreemia nominendid Katrin Kõiv ja Kati Velner. 

MERLE TOMBERG
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Rahvastiku-
sündmustest 
Sangaste vallas 
Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla ela-
nike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõi-
gile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures 
lähtun andmetest, mille saan riiklikust elanikere-
gistrist ehk rahvastikuregistrist. 
   Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri 
andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult mu-
jale kolinud inimene ka riigile oma elukohavahe-
tusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma 
dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, 
saadetakse nende andmed automaatselt registri 
arhiivi).

Elanike arvu muutused

2007. aasta jooksul vähenes valla elanike arv 
kokku 16 inimese võrra (10 meest ja 6 naist). 
Vähenemine oli väiksem kui varasematel aastatel 
(nt 2006. aasta jooksul “kaotasime” 36 inimest; 
2005. aastal 23 inimest, 2004. aastal 24 inimest 
jne).
   2007. aastal vähenes elanike arv 54 inimese 
võrra, neist 22 inimest suri ja 32 kolisid mujale 
elama. Tartumaale lahkus 6 inimest; teistesse Val-
gamaa omavalitsustesse kolis 4 inimest; 3 inimest 
kolisid Tallinnasse, Tabiveresse, Soome. Elama 
asuti ka Saaremaale, Paidesse, Kehtnasse, Imave-
resse, Orava ja Harku valda. Koos eelmise aasta 
andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 
19 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes 
seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid 
pole muutnud. 
   Elanike arv suurenes 40 inimese võrra, kellest 
26 tuli meile elama, 14 olid aasta jooksul sün-
dinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud 
peamiselt Valgamaa teistest valdadest (9 inimest) 
ja Tartumaalt (4 inimest), aga ka Urvastest ja Pai-
dest (kummastki 2 inimest). Ülejäänud saabusid 
Antslast ja Tallinnast; kahel inimesel puudus siiani 
Rahvastikuregistris registreeritud aadress. Las-
test 2 elukoht registreeriti mõni aeg pärast sündi 
väljaspoole valda, kuid samas saabus meile üks 
pere 2007. aastal sündinud lapsega. Aasta jook-
sul sündis 9 poissi (Marten, Karl Oskar, Rander, 
Markus, Oliver, Kristjan, Reinhold, Keven-Gregor 

ja Kenneth-Ken) ning 5 tüdrukut (Carola, Angeelika, 
Helina, Kerlin, Eija). Sündinud lastest 7 last olid ema 
esimesed lapsed ning 5 last sündisid perekonda 
teise lapsena. 
   Sarnaselt eelmisele aastale oli 2007. aasta nii sur-
mades kui ka sündides taas meeste aasta. 22st meie 
seast lahkunust 13 olid mehed (sealhulgas 5 meest, 
kes ei jõudnud vanaduspensioniikka) ning 14st sün-
dinud lapsest oli poisse 9. 
   Võrreldes varasemate aastatega on rohkem neid 
külasid, kus elanike lõpparv ei muutunud (vahe on 
null). Suurimaks kaotajaks olid Keeni ja Mäeküla, 
enim tuli inimesi juurde Sangaste alevikku. Täpse-
malt saate lugeda alltoodud tabelist. 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade 
kaupa.

K
ül

a 
ni

m
i

El
an

ik
e 

ar
v 

01
.0

1.
20

06
 

se
is

ug
a

El
an

ik
e 

ar
v 

01
.0

1.
20

07
 

se
is

ug
a

El
an

ik
e 

ar
v 

01
.0

1.
20

08
 

se
is

ug
a

Va
he

 

Keeni küla 359 340 332 -8 
Sangaste alevik 244 239 243 + 4

Tiidu küla 150 152 155 + 3
Lauküla 126 132 128 -4 

Restu küla 109 108 108 0
Lossiküla 85 71 70 -1
Ädu küla 71 66 66 0
Kurevere 67 70 67 -3
Sarapuu 59 56 54 -2
Mäeküla 63 69 64 -5 

Pringi küla 54 53 53 0
Vaalu küla 41 43 45 +2

Risttee küla 44 40 40 0
Mägiste küla 31 28 26 -2 

KOKKU 1503 1467 1451 -16 
Sh. mehi 765 745 735 -10
       naisi 738 722 716 -6

Elanike sotsiaalne staatus

01.01.2008 seisuga elas Sangaste vallas 99 alla
7aastast last, kellest 27 elab Sangaste alevikus ja 16 
Keeni külas; 17 last elab Tiidu külas, mujal külades 
on alla 10 väikelapse. Nendest käib Sangaste Laste-
aias 31 last ja Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 
11 last, ülejäänud on kodused. 
   Nii põhikoolis, keskkoolis kui ka kutsekoolis pea-
le põhikooli õpib kokku 250 valla hingekirja kantud 

last, kellest 61 elab Keenis, 45 Sangaste alevikus ja 
32 Tiidu külas. 
   Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 186, nen-
dest 43 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põ-
hikoolis õpib 146 last, kellest omakorda 6 on pärit 
mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoo-
lides käivatest lastest enamik käib Pühajärve Põ-
hikoolis (9 last); Otepää Gümnaasiumis (7 last) ja 
Puka Keskkoolis (7 last), mujal koolides käib meilt 
pärit lapsi 4. Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 28 
last, kutsekoolides peale põhikooli minule teada-
olevalt 32 last. Kutsekoolidest on eelistatuimad 
Vana-Antsla, Tartu, Valga ja Viljandi, kuid õpitakse 
ka Tallinnas, Türil ja mujal. 
   Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on 
täpsed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis 
lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud 
järgmistel erialadel: 3 ehitajat, 2 müüjat, arvutitee-
nindus, autoremont, talumajandus, hobusekasva-
tus. Keskkoolide valik on tunduvalt laiem: 7 last 
õpib Otepääl, 1 Pukas ja 4 Valgas, kuid kokku on 
erinevaid gümnaasiume 15, sh kaks nn. õhtukooli. 
Üliõpilaste arv pole täpselt teada. 
   Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid 
on kokku 46, koduseid inimesi on kõige rohkem 
Sangaste alevikus (14). 
   1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 306 
vanaduspensionäri, kellest enamik (67 eakat) elas 
Keenis; 39 pensionäri Sangaste alevikus; 34 eakat 
Laukülas, 26 Restus, 23 Tiidu külas ja 20 Lossikü-
las, mujal on eakate arv alla 20. Töövõimetus-
pensionäre on mulle teada 83 inimest. 
   Tööturuameti Valga osakonnas oli 01.01.2008 a. 
seisuga end töötuna arvele võtnud 23 valla elanik-
ku. Tegelik ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga 
võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv 
on kindlasti tunduvalt suurem. Üldistatult on tööta-
vaid inimesi on umbes 500 ja ametlikult mittetöö-
tavaid umbes 100 inimest. 
   Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas 
valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 
35 ehk umbes 2,4 %: 22 venelast, 6 ukrainlast, 3 
soomlast, 1 valgevenelane, 1 isur ja 2 muust rah-
vusest isikut. 

 Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

S A N G A S T E

Jaanuarikuus on traditsiooniliselt meie koo-
lis toimunud võõrkeelenädal. Nii ka tänavu. 
   Nädal oli pühendatud kahele võõrkeelele, 
mida meie koolis õpetatakse ning õpitakse: 
inglise ja vene keelele. Sel nädalal näidati 
õpilastele, et võõrkeeli on võimalik õppida 
ka teisiti, kui ainult tunnis istudes. 
   Esmaspäeval toimus klassides info-
seinalehtede valmistamine. 2.-3. klass kirju-
tas asjadest, mis neile meeldivad, seda loo-
mulikult inglise keeles. 4.-9. klass kohtadest, 
kus nad on käinud ja kuhu soovivad reisida, 
vastavalt kas inglise või vene keeles. 
   Teisipäeval olid võistlused inglise keele 
tundmise kohta. Ülesanded võistkondadele 
olid meeleolukad ja põnevad. 
   Kolmapäeval oli võimalik vaadata vene- ja 
ingliskeelseid multifilme ja nii 4 vahetundi 
järjest. Multikaid olid väga põnevaid, kuigi 
nendest oli raske aru saada, eriti venekeel-
setest. 
   Neljapäeval toimusid võistlused vene 
keele tundmises. Tegevus toimus samuti 
võistkondades ning oli väga lõbus, olgugi 
kohati raske. 
   Esmaspäeval, 28. jaanuaril laulsid kõik, 
kel julgust, karaoket. Lauldi nii vene kui ka 
inglise keeles. Olime enne harjutanud ka, 
sest lihtsalt niisama ei oleks suutnud laulda. 
Tuleb välja, et isegi võõrkeeles laulmine 
sunnib pingutama. Aga pingutajaid oli päris 
palju. Oli lustlik ning laululine päev. 
   Teisipäeval said kõik tublid osavõtjaid tänu 
osaliseks ning suu magusaks. Tore nädal oli.

ITI UUSKÜLA, 
GERLE TRIFANOV, 7. klass

Võõrkeelenädal 
Keeni põhikoolis

Bussipiletite hüvi-
tamisest Sangaste 
vallas 2008. aastal

31. jaanuaril võttis Sangaste vallavolikogu 
vastu määruse, millega muutis senist 
bussipiletite hüvitamise korda. Uue korraga 
harjumiseks on jäetud üleminekuaeg: 
määrus hakkab kehtima alates märtsist, st. 
märtsis sõidetud piletitele, mis esitatakse 
vallavalitsusele aprillis. 
   NB! Jaanuari (esitada kuni 20.02) ja 
veebruari (esitada kuni 20.03) mujal põ-
hikoolis ja gümnaasiumis õppivate laste 
piletite osas muudatusi ei toimu ja neid 
hüvitatakse vana korra järgi täismahus, kuid 
mitte rohkem kui 800 kr lapse kohta kuus!
   Lisainfo järgmises lehes.

Käesolevaga vastan minu poolt väga lugupeetud 
Jaan Pooli prügiteemalisele küsimuskirjale. 
   Kui me räägime olme-segaprügi konteinerite telli-
misest ja -tühjenduslepingute sõlmimisest vedajaga 
vallas, siis see on nagu mujalgi, prügitekitaja ko-
hustus. Asulates oli see juba enne seadusega ette 
nähtud ja ka toimib. Sellest aastast on leping kohus-
tuslik ka eramajapidamistele kõikjal ja eranditeta. 
   Vald on pidanud juba selleteemalisi koosolekuid. 
Nüüd on vaid aja küsimus, kunas saavad kõigiga 
läbi räägitud (majapidamisi on ju hulga) tulevaste 
konteinerite asukohad (autodele ligipääsetavad) 
ja kas on soov tellida üksi või ühiselt mingi grupi 
majapidamiste peale. 
   Fakt on see, et poole aasta pärast peab igal 
majapidamisel olema prügileping vedajaga, olgu 
siis üksi või koos naabri(te)ga. Väljaspool Keeni, 
Lossiküla ja Sangaste asulaid peab prügikastide 
tühjendamine toimuma vähemalt kord kvartalis, 
asulates vähemalt kord kuus. 
   Veebruari jooksul loodame saada igalt majapi-
damiselt infot, kuidas kavatsetakse toimida ning 
millised on probleemid. Seejärel korraldame koos 
teiste valdadega ühise hanke odavama prügivedaja 
leidmiseks viieks aastaks, kellega igal majapidami-
sel on kohustus sõlmida leping.

See kohustus on juba praegu olemas (st igaüks 
peab ise leidma lahenduse oma prügist lahtisaa-
miseks läbi prügilepingu), kuid anname aega atra 
seada kuni ühishankeni ja prügiregistri loomiseni. 
   Prügilepingu sõlmimisest hoidumine on seaduse-
vastane ja karistatav. Muide, suurel osal taludel oli 
leping juba ammu enne 2008. aastat sõlmitud. 

   Siit vastus ka hr. Jaan Pooli küsimusele, kuhu 
viia oma olmeprügi. Tuleb sõlmida leping 
prügivedajaga vastavalt valla jäätme-eeskirja 
nõuetele.
   Olmeprügi keskasulate konteineritesse viia ei 
tohi, sest need on tellitud ja tasutud korteriühistu-
te poolt. See on olnud kogu aeg nii.
   Valla ainus avalik konteiner segaprügi jaoks
asub kalmistul, kuid on ette nähtud vaid kalmistul 
tekkinud prügi jaoks. Vallal ei ole kohustust kor-
raldada majapidamiste olmeprügi tasuta äravedu. 
See oli ja on ikkagiprügitekitaja kohustus, sh. 
konteinerite tellimine ja selle eest tasumine.
   Avalikud on pakenditootjate poolt keskustesse 
ja kauplute juurde paigutataud pakendi- ja klaa-
sikonteinerid. Sinna on õigus klaasi ja pakendeid 
paigaldada igaühel sõltumata elukohast ja tasuta. 

Kas ei võiks neid ka mujal olla peale keskuste?   
Praegu on probleem selles, et pakendikäitlejad ei 
suuda täita piisava hulga konteinerite paigutamise 
kohustust. Näiteks Valgamaa vajab sel aastal 
juurde umbes 500 konteinerit, aga pakenditootjad 
suudavad anda vaid 17! Sellepärast ka kuhjaga 
täis konteinerid. Ja siin ei saa vallavalitsus midagi 
enamat teha, kui neile nende kohustusi meelde 
tuletada. Samas ei hakka pakenditootjad paiguta-
ma konteinereid iga põõsa taha, sest nende järele 
on ju vaja ka valvata. 
   Vanapaberi kogumise korraldamine seisab 
vallas praegu põhjusel, et ei ole vedajale sobivaid 
konteinereid ja on määratlemata tühjenduse eest 
maksja. Aprillis-mais organiseerime kogumisringi 
ja hiljem peaks hange asja paika panema.
   Täieliku korra majjasaamiseni läheb meil siiski 
veel aega. Seadus on küll olnud juba teada neli 
aastat, aga kuidas seda täita, selgub alles nüüd!   
   Ehk andis kirjutatu pisut lisateavet ja aitas mõis-
ta, miks mõni asi on nii ja mõni naa. 

KAIDO TAMBERG

Sangaste prügindusest veelkord
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MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Südamlik kaastunne 
Lainele,Urvele perega,kalli abi-
kaasa, isa, äia, vanaisa ja vana-

vanaisa

LEMBIT KATTAI
surma puhul.

Perekond Orasson

Armas abikaasa, isa ja vanaisa
AARE AIDLA

12.12.1948 – 05.06.2000
Nii rõõmus kui mures
olid kõigile toeks,
tugeva tammena seisid me kõrval.
Just sellisena meile meelde jäid.

60. sünniaastapäeval mälestavad 
lesk ja lapsed peredega.

TE Kariner
KORRALDAB 

Otepää Gümnaasiumis,
(Koolitare 5),

22. veebruaril 
kl 14.00 ühepäevase

TOIDUHÜGIEENI-
KOOLITUSE 

Hind 400 kr +km. Tunnistus.
Registreerimine 688 8688, 
 512 1539

Elu on päike, mis tõuseb ja loojub.
Elu on küünal, mis särab ja kustub.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Marele ja lähedastele kalli 
ema, vanaema ja vana-

vanaema 
surma puhul.

I silmkoe endised töötajad ja Virve.

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

Noor pere soovib osta talumaja
Otepää vallas või mõnes lähi 
vallas. Tel. 5234 317

Firma soovib rentida pikaajaliselt 
rohumaid. Tel. 5666 6900

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

Noor pere soovib osta talumaja
Otepää vallas või mõnes lähimas 
vallas. Tel. 5234 317

Müüa kap.remonditud korter
49,5 m² Valgjärvel (keskküte, 
saun). Hind 390 000. Tel 5144 
509, GSM +358 400460279.

Müüa remonditud korter 62 m² 
Valgjärvel (keskküte, dušš). Hind 
312 000. Tel 5144 509, GSM 
+358 400460279

Müüa väga soodsalt pianiino
„Sprenk-Läte“. Info: Palupera 
põhikool, 7679 513 (majandus-
juhataja).

Müüa toidukartulit koos kojuvii-
misega. Info tel. 5237 774

Kogemustega oskustööline teos-
tab üldehitus- ja san.tehnilisi
töid. Tel. 5383 1054

Ostan maad Valgamaal. Telef. 
5660 0738

Puka vallas Plika külas asuvas 
talus ootab oma peremeest tark 
ja sõbralik rottweilerit meenutav 
kutsu. Värvus must, kõhualune ja 
jalad pruunid. Info telefonil 769 
2319.

1,2aastane tüdruk otsib hoidja-
tädi (võib olla ka pensionär). 
Telef. 5341 3279.

KU U LU T U S E D

Ootame Teid 
E-N kl 08.30 - 17.00 ja 
R-L kl 08.30 - 20.00

Info ja registreerimine 
tel 766 5555

Pühajärve Spa Hotellis avatud SOOLAKAMBER

Avamishind 50% soodsam! 
kuni 17.02.08   50 EEK/kord

www.pyhajarve.com

16. veebruaril 

toimub kultuurikeskuses

Anu Kase nimeline
KAMMERMUUSIKA

päev.

Kolmapäeval, 
13.

veebruaril

kell 18.00 

toimub Kultuurikeskuses
Otepää muusikakooli 

ANSAMBLIMUUSIKA 
KONTSERT.

Hostel Otepää kesklinnas 
VAJAB 

osalise tööajaga 

majahoidjat.

Tel. 56 650 641; 

asallik@hot.ee

Mälestame

NATALIE ALLA
27.02.1906 – 25.01.2008

Kaastunne lahkunu omastele.

Otepää Päevakeskus-Hoolde-
kodu pere

Mälestame head sõpra

LEMBIT KATTAID
27.09.1926 – 29.01.2008
ja avaldame südamlikku 

kaastunnet omastele.

Perekond Einla

Südamlik kaastunne Milvile pe-
rega kalli vanaema, 

vana-vanaema ja ämma

NATALIE ALLA 
surma puhul.

Majanaabrid ja Salme

Tänan kõiki inimesi, kes on 
pakkunud peavarju Otepääle 
tööle ja elama tulnud ini-
mestele. Aga ikka on nõudlus 
suurem kui pakkumine. 

Üürimisel sõlmitakse allkirjasta-
tud leping, fikseeritakse kommu-
naalkulud, üüri suurus ja tasumise 
kord. Vahendustasu maksab tellija, 
mitte üürileandja.

Kellel on pakkuda üüripinda,
võtke ühendust 5158 137 või 
7663 700. Mäe 11 Siim Luga, 
tel. 5595 0455

Mälumängust
Reedel, 25. jaanuaril toimus 
Sangastes Rukki Majas mälu-
mänguturniiri esimene voor. 
Osa võttis kuus võistkonda. 
Poolaja 10 punktiga võitnud pe-
rekond Oja juunior (Lauri Oja-
Veronika Elvet) lõpetas mängu 
kolmandana. Esimese vooru 
võitis õpetajate võistkond, kuhu 
kuulusid Airi Korbun ja Tiina Lii-
vamägi. Ühe punktiga kaotasid 
neile Riina ja Ivo Pill.

TIIU IVASK

III Sangaste mälumängu 
teine voor toimub 

15. veebruaril Sangaste
seltsimajas.

Alates 2. jaanuarist 2008. aastal hakkas tööle üleriigiline tööinspekt-
siooni juristi infotelefon 6406 000, mis vastab kõigil tööpäevadel kell 
10-14. 
   Küsida võib töölepingut, töö- ja puhkeaega, palka, puhkuseid, samu-
ti kollektiivseid töösuhteid puudutat. Infotelefonist ei saa vastuseid 
töösuhetes tekkinud lahkarvamuste lahendamiseks.    
   Keerulisemates küsimustes ja pikemat selgitust vajavatel helistajatel 
on soovitav tulla kohaliku inspektsiooni juristi vastuvõtule end eelne-
valt registreerides. Valgas Lai 19 nõustab inimesi jurist Jaan Noorsalu, 
kelle telefoninumber on 7640 962. 

Tööinspektsiooni infotelefon
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Eelmisel nädalavahetusel toimusid 
Otepääl Põhjamaade noorte 
meistrivõistlused murdmaasuus-

atamises, kahevõistluses ja suusahüpetes. 
Osalejaid oli Eestist, Soomest, Rootsist, 
Norrast, Lätist ja isegi Ameerika Ühen-
driikidest. Üldkokkuvõttes oli parim 
Norra. Järgnesid Soome ja Rootsi, Eesti 
oli neljas.
   Suusarajal oli parim Eesti võistle-
ja, otepäälane Triin Ojaste, kes saavutas 
neidude sprindis viienda ja 5 km sõidus 
üheksanda koha. Poistest sai otepäälane 
Keio Kütt sprindis üheksanda koha. 
   Teatesõitudes olid võidukad norralased. 
Eesti naiskond (Kati Tammjärv, Triin 
Ojaste ja Heidi Raju) lõpetas 3 x 3 km 
suusatamise kaheksandana. Noormehed 
(Rauno Avel, Raido Ränkel ja Keio Kütt) 
olid 3 x 5 km distantsil viiendad.
   Kahevõistluses oli kavas kaks indivi-

duaalvõistlust ning peeti ka meeskond-
likku arvestust. Otepäälasi võistlemas 
ei olnud. Kail Piho Võrumaalt sai eest-
laste parima tulemuse sprindis, olles 
viies. Meeskondlikus arvestuses oli Eesti 
kolmas.
   Tehvandi uuele K90 hüppemäele oli 
Põhjamaade noorte jõuproov esimene 
rahvusvaheline võistlus. Soome suusahüp-
pajad olid teistest paremad. Antti Määta 
maandus pikimal hüppel 100 meetri joone 
lähedale, uueks mäerekordiks on nüüd 99 
meetrit.
   Põhjamaade noorte meistrivõistlusi 
korraldatakse igal aastal eri riigis. Otepääl 
toimus see jõuproov esmakordselt 1996. 
aastal. 
   Eestlased olid eelmisel nädalavahetusel 
ilmselt MK etapi ootuses ja seepärast leidus 
suusaradade ja hüppemäe juures vaid üksi-
kuid pealtvaatajaid.

Põhjamaade noored suusatajad 
võistlesid Otepääl

2.-3. veebruarini 1996 peeti Otepääl Põhjamaade 
noorte meistrivõistlused suusatamises ja kahe-
võistluses.
   Soome, Norra ja Rootsi on seda võistlust korral-
danud 1975. aastast alates.
   Põhjamaade meistritiitli võitis Otepää suusakooli 
kasvandik Tambet Pikkor. 
   Võidukas oli ka Eesti kahevõistlejate meeskond 
(Tambet Pikkor, Margus Hallik ja Rauno Pikkor), kes 
edestasid Norra ja Soome esindust.
   Suurvõistluse korraldasid Otepää Suusakool, Ote-
pää spordiklubi, Tehvandi Olümpiatreeningkeskus, 
Valga maakond, Otepää linn ja Pühajärve vald.

OT

26. ja 27. jaanuaril toimusid Tehvandi 
Spordikompleksi uues lasketiirus Otepää 
valla lahtised meistrivõistlused laskesuusata-
mises Zahkna Teami auhindadele. Tegemist 
on traditsioonilise üritusega. Sel aastal korral-
dati neid võistlusi juba kuuendat korda, 
abiks suvise MMi karastusega kohtunikud. 
Lasketiiru ning stardi- ja finišipaiga seadsid 
võistlusvalmis Rein Männiste, Aivar Nigol ja 
Avo Tarikas. 
   Vihmasel ja sombusel jaanuarikuul tõi 
võistluste aeg särava vahelduse: mõlemal 
päeval paitas päike enam kui 70 sportlast. 
   Stardis olid kõik Eesti parimad noored laske-
suusatajad, nende hulgas ka ka Läti kuulsaim 
biatlonist Ilmars Bricis, kes kasutas stardi-
võimalust peatselt algava MMi ettevalmis-
tuseks.
   Esimesel võistluspäeval oli kavas supersprint. 
Kodusel võistlusrajal südikalt esinenud 
Zahkna Teami esindus noppis hulga auhin-
nalisi kohti. Kõige nooremas, N-13 vanusek-
lassis ja alles esimest aastat treenivatest saavu-

tasid 1. koha Maarja Maranik, 2. Liis Selge, 3. 
Katrin Kurg, 4. Sandra Tarikas, M-13 klassis oli 
Kerdo Ilves teine. N-15 klass: 2. Anne-Mai Niit, 
N-17 1. Kristin Kalk, M-17 1. Kaur Lõhmus, 
2. Magnar Orasson, 3. Andreas Nigol, M-19 1. 
Timo Tigane, M-21 1. Priit Päärson
   Teisel võistluspäeval lähetati sportlased raja-
le ühisstartidest. N-13 klassis oli sel päeval 
võidukas Katrin Kurg, 2.Maarja Maranik, 3. 
Liis Selge, 4. Sandra Tarikas. M-13 klassis võitis 
taas Kerdo Ilves. N-15 noppis kõrgema koha 
Grete Gaim, edestades järgnevat rohkem kui 
minutiga, kolmas oli Anne-Mai Niit. Gretel 
jätkub pealehakkamist mitmel suusaalal. 
Nimelt tuli ta eelmisel päeval Haanjas peetud 
ETV-Hansapanga noorte suusasarja etapil 
omas vanuseklassis kolmandaks. M-17 klas-
sis võitis Kaur Lõhmus, 2. Andreas Nigol, 3. 
Magnar Orasson. M-19 võitja Timo Tigane 
ning M-21 Priit Päärson.
   Parimaid autasustati kahe päeva kokkuvõttes 
vastavalt saavutatud kohapunktide summa-
le. Auhinnalaud oli rikkalik ja selle eest suur 

Kaks päikesepaistelist päeva lasketiirus

tänu võistlust algaastatest saati toetanud AS 
Wõro Kommertsile, AS Coca-Cola jookidele, 
Maratonsport OÜ-le, Adidasele. Lisandusid 
Pühajärve Puhkekodu ja Otepää Seikluspark. 
Neilegi suur, suur tänu! 
   Heitlike ilmadega ja lumevaene talv on talia-
lade sportlased pannud keerulisse olukorda. 

Selle hooaja laskesuusavõistlused on kõik läbi 
viidud Otepääl tänu Tehvandi kunstlumesüs-
teemile ning maailmatasemel uuele lasketiiru-
le ning spordikompleksi poolt tulnud toetusele 
eesotsas  Alar Arukuuse ja Tõnu Kinksiga.

Zahkna Teami treener ja 
võistluste peakohtunik ANTS ORASSON

N-13 tüdrukute 
autasustamine 
kahe päeva kokku-
võttes 

1. Maarja Maranik  
2. Katrin Kurg
3. Liis Selge
4. Sandra Tarikas
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Eesti 1996. aasta kõige esin-
duslikum talispordisündmus 
toimus Otepääl

AJALOOST

Tambet Pikkor võitis 1996. aastal kahevõistluse.

Hetk 1996. aasta teatesuusatamise finišist.
Triin Ojaste suusarajal.

Kahekordne võitja soomlane Sami Saapunki hüppas 96,5 meetrit.


