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Otepää Kultuurikes-
kus tähistab 55. aasta-
päeva

“Tehvandi staadioni valmimine on 
kauaoodatud unistuse täitumine, mitte 
ainult Tehvandi vaid kogu Eesti spordi 
jaoks. Tööde käigus rajatakse staadio-
nile 1000kohaline põhjatribüün ja vari-
katusega 3000kohaline läänetribüün. 
Kerkivas staadionihoones paiknevad 
lisaks riietus- ja pesemisruumidele I 
korrusel kohvik ja suusamuuseum ning 
II ja III korrusel võistluste korralduseks 
vajalikud ruumid. Oluliselt uueneb ka 
staadioni põhiosa – talvel suusastaa-
dionina rakendataval alal on suvisel 
ajal kasutamiseks normaalmõõtme-
tega jalgpalliväljak ja mitmekesised 
võimalused kergejõustiklastele,” 
tutvustas SA Tehvandi Spordikeskus 
juhataja Alar Arukuusk. 
   Ehituse raames uuenevad ka staadioni 
sissepääsuteed ning parklad ja staadioni 
peasissepääsu lähistele rajatakse Eesti 
suusasangarite võitude jäädvustami-
seks park. Kergejõustiklastele paku-
takse kiirjooksurada 8 rajaga, lisaks 
sektorid kaugus-, kolmik-, kõrgus- ja 

teivashüppe ning kuulitõuke, kettahei-
te ja odaviske jaoks. Ümber staadioni 
valmib ka rullsuusa- ja rulluisurada, 
mis ühendub juba olemasoleva 6,2 
km pikkuse rollerirajaga. Staadioni 
projekti raames valmivad ka korv- ja 
võrkpalliväljakud. Kõigil rajatistel saab 
treeningute läbiviimise kõrval korral-
dada ka võistlusi.
   Tehvandi staadion kuulub Vabariigi 
Valitsuse poolt kinnitatud üleriigilise 
tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide 

väljaarendamise programmi rahasta-
miskavva. Projekt „Tehvandi staadioni 
rekonstrueerimine multifunktsionaal-
seks aastaringse kasutusega rahvusva-
heliseks spordi- ja turismikompleksiks“ 
valmib koostöös EASiga, kogumaksu-
museks on 75 miljonit krooni, millest 
59,5 miljonit krooni on Euroopa Liidu 
programmi toetus. Staadioni rekonstru-
eerimistööde II etapi peatöövõtjaks on 
AS Ehitusfirma Rand&Tuulberg ning 
ehitus algas 2009. aasta juulis vana 

aegunud tribüüni lammutamisega.
   Tehvandi staadioni rekonstrueeri-
mistööde I etapi käigus 2007. aastal 
rajati rahvusvahelistele nõuetele vastav 
laskesuusatamise staadion koos laske-
tiiru, tribüüni ja rolleriraja pikendusega. 
Kaasaegsed tingimused võimaldasid 
edukalt läbi viia suvebiathloni MM-
võistlused sama aasta suvel. 

SA Tehvandi Spordikeskus

Tehvandil valmib multi-
funktsionaalne staadion 

29. oktoobril paigaldati 
Tehvandi staadioni rekonst-
rueerimistööde nurgakivi. 
Multifunktsionaalse aasta-
ringse kasutusega staadioni 
maksumus on 75 miljonit 
krooni ja rajatis valmib põh-
ja suusaalade juunioride 
MMvõistlusteks 2011. aasta 
jaanuarikuus.

13. detsembril toimub Tallinnas Raekoja platsil 
jõululaadal OTEPÄÄ PÄEV.

Hea ettevõtja!
Kutsume sind osalema Otepää turundusüritusel 
Tallinnas Raekoja platsil, mille eesmärgiks on tutvus-
tada Otepää ettevõtete tooteid ja teenuseid algaval 
talvehooajal. Toimub jõululaat, esinevad Otepääga 
seotud artistid, päeva juhib raadio Sky Plus. Toimub 
ka loterii, mille auhindadeks on Otepää ettevõtjate 
toodang ja pakkumised. Otepää turismipiirkonna 
võimalusi tutvustab Otepää Turismiinfokeskus.

Oma toodete/teenuste reklaamimiseks üritusel on 
järgnevad võimalused:

- osalemine loteriis;
- firma logo või reklaam bukletis;
- toote/teenuse reklaam lavaprogrammis;
- toote degusteerimine;
- teenuse atraktiivne esitlemine kohapeal;
- firmat tutvustava materjali jagamine kohapeal;
- soodushindadega teenuste müük kohapeal 
(nt ürituste piletid, paketid vms).

   Osalusest palume teada anda hiljemalt 13. novem-
briks. Info ja kontakt: Valdur Sepp, 513 7977, 
valdur@laulgekaasa.ee, Maris Saar, 5567 9987.
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Otepää päev Tallinnas 

6. novembril 1954. 
aastal avati Otepää Kul-
tuurikeskuse praegune 
hoone. Tänavu möödub 
sellest 55 aastat. 
Kultuurikeskus tähistab 
aastapäeva 6. novem-
bril kell 19.00 Kihnu Virve pereansambli 
kontserdiga.
   Kauaaegse kultuurikeskuse juhataja 
Heino Nappi andmeil ehitati praegune 
kultuurikeskus vana seltsimaja kohale. 
Seltsimajas asus tollal ka tuletõrjehoone. 
Hoone projekteeris tuntud Viljandi arhitekt 
Johannes Fuks.
   Läbi aegade on kultuurikeskuses töö-
tanud umbes 70 inimest.
   Otepää Kultuurikeskuse juhataja Sirje 
Ginteri sõnul ootab kultuurikeskust ees 
uuendamine. “Käesoleval aastal valmis 
Hemi Sakkovi poolt uus kultuurikesku-
se renoveerimise projekt, mis ootab 
rahastamist,”rääkis Sirje Ginter. “Loodame, 
et uues majas on võimalik ka kokku 
kutsuda nii endised kui ka praegused 
kultuuritöötajad.”
   Kontsert on tasuline, pilet maksab 
75.-/100.-

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsiooni-
juht MONIKA OTROKOVA

8. novembril on isadepäev. Otepää vallas 
tähistatakse seda 8. novembril kell 12.00 
meeleoluka kontserdiga Otepää Kultuuri-
keskuses ja 9. novembril kell 17.00 sportli-
ku perepäevana Otepää Spordihoones.
   8. novembril kell 12.00 esinevad isadele 
Otepää valla laulu- ja tantsulapsed ning 
tunnustatakse Otepää valla Aasta isa. Aas-
ta isale antakse Otepää valla tänukiri, Aasta 
isa meene annab üle Otepää Naisselts. 
Ürituse korraldab Otepää Naisselts koos-
töös Otepää Kultuurikeskuse ja Otepää 
Vallavalitsusega.
   9. novembril kell 17.00 on kõik isad koos 
peredega oodatud sportlikule perepäevale 
Otepää Spordihoonesse. Võistlused toimu-
vad kahes vanusegrupis: isa ja laps (1.-5. 
klass) ja isa ja laps (6.-9. klass). Võistel-
dakse neljal osavust ja kiirust nõudval alal. 
Auhinna saavad kolm parimat kummastki 
vanusest nelja ala kokkuvõttes.
   Seejärel on kavas võistlus ainult isadele, 
kus isad võistlevad kolmel alal (osavus, 
kiirus ja jõunumbrid). Auhinna saavad 
kolm parimat. Võistluse korraldab Otepää 
Gümnaasium koostöös SA-ga Otepää 
Spordirajatised.
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Isadepäeva tähistami-
ne Otepää vallas

Homme selgub Aasta 
naine
Laupäeval, 7. novembril valitakse Pärnus 
Aasta naine. Viie nominendi seas on ka 
Maie Niit Otepäält.

Pildil vasakult: Aivar Nigol, Kalev Härk, Aivar Tuulberg, Alar Arukuusk, Toomas Savi, Siim Sukles ja 
Meelis Mälberg.

Kolmapäeval, 4.novembril valis Otepää vallavo-
likogu oma esimeheks Jaanus Raidali (valimisliit 
Otepää). Raidali poolt hääletas kümme ja Miia 
Pallase (valimisliit Meie Otepää) poolt üheksa 
volikogu liiget. 
   Aseesimehe kandidaate oli samuti kaks. Jaanus 

Barkala (valimisliit Meie Otepää) poolt hääletas 
11 ja ja sotsiaaldemokraat Indrek Tiido poolt 8 
volinikku. 
   Uus vallavanem valitakse esmaspäeval, 9. novem-
bril toimuval erakorralisel volikogu istungil.

Jaanus Raidal jätkab volikogu esimehena
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   Peale vastuvõtmise otsust korraldatakse üldplanee-
ringu avalik väljapanek. Avalikustamise eesmärk on 
tagada valla elanike ja muude huvigruppide kaasa-
mine ja nende huvide tasakaalustatud arvestamine. 
Planeeringu koostamist korraldav omavalitsus teatab 
vastavas ajalehes (Otepää Teataja ja Valgamaalane) 
üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 
toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku 
väljapaneku algust. Üldplaneering koos teatega tuleb 
avaldada ka valla veebilehel kuni avaliku arutelu pä-
evani. Otepää valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku 
kohaks on Otepää Vallavalitsuse ja Sihva raamatukogu 
ruumid. Planeeringu avaliku väljapaneku ajal peab 
omavalitsuse tööaja jooksul olema tagatud isikute 
juurdepääs kõigile planeeringuga seotud materjalidele 
ja informatsioonile, mis on omavalitsuse käsutuses. 
   Koos üldplaneeringu materjalidega pannakse välja 
ka planeeringule antud kooskõlastused ja omavalitsu-
se seisukohad tehtud ettepanekute kohta. Üldplanee-
ringu avalik väljapanek kestab neli nädalat. 
   Kuidas saab esitada oma ettepanekud ja vas-
tuväited avaliku väljapaneku ajal? Igal isikul on 
õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja 
vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi 
planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha 
esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole 
täidetud seaduse nõudeid.  Ettepaneku tegijatele ei ole 
mingeid piiranguid – ei pea olema valla kodanik ega 
omama siin kinnisvara või muud siduvat asjaolu. See 
on täpselt nii nagu seadus ütleb: iga isik, nii füüsiline 
kui juriidiline, olenemata elu- ja töökohast, rassist või 
soost võib igale planeeringule igas Eestimaa paigas 
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Otepää vallavalitsuses

 Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks perioodideks 01. oktoober 
2009.a.-30. aprill 2010.a. ja 01. oktoober 
2010.a.-30. aprill 2001.a. 17 taotluse esi-
tanud isikut. 
 Jäeti rahuldamata 38 jäätmevaldaja taot-

lused korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemisel. 
 Otsustati rahuldada 24 jäätmevaldaja 

taotlused korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitumiseks.
 Väljastati kasutusluba Aivo Veski puur-

kaevule asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Vana-Otepää küla Salumäe maaüksus; 
Edgar Rebase (Rebane) üksikelamule asu-
kohaga Valgamaa Otepää vald Otepää küla 
Lombiveere maaüksus; Peeter Kümmeli 
üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää 
vald Pedajamäe küla Priidu maaüksus; 
 Määrati projekteerimistingimused Väino 

Põllumäele asukohaga Nüpli küla Otepää 
vald Järvetalu maaüksus, elamu ja abihoo-
nete ehitusprojektide koostamiseks. 
 Eraldati toetust kultuuriühingutele MTÜ 

Bossanova, MTÜ Otepää Muusikaühing, 
MTÜ Pühajärve Haridusselts. Eraldati an-
deka noore kultuuripärli toetust osalemi-
seks rahvusvahelisel koorikonkursil „Prague 
Advent Choral Meeting“ Eesti Lastekoori 
koosseisus Triinu Aasarohule (Aasaroht) ja 
Gertrud Aasarohule (Aasaroht).
 Hinnati lootusetuks 7 nõude laeku-

mine ja otsustati kustutada need Otepää 
Vallavalitsuse bilansist.
 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasu-

tuskõlbmatuks tunnistatud vara 107 ühikut 
summas 49 894,47 krooni.
 Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi 

raames Aivo Veski poolt esitatud aruanne.
 Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi 

raames Andres Kukk`e poolt esitatud aru-
anne.
 Otsustati kvalifitseerida riigihanke nr 

114563 “Otepää Gümnaasiumile tööõpetuse 
klassi sisustuse ostmine koos paigaldamise-
ga” pakkujad, pakkumused vastavaks tunni-
stada, hinnata pakkumused ja pakkumused 
edukaks tunnistada. 
 Muudeti hajaasustuse veeprogrammi 

toetuslepingut.
 Lõpetati Otepää Vallavalitsuse ja OÜ 

Merkus Disain vahel 23. märtsil 2007.a sõl-
mitud äriruumide, asukohaga Lipuväljak 
13, III korrus ruumid nr 307 ja 308, üüri-
leping alates 01.11.2009.
 Määrati ühekordset abiraha oktoobrikuus 

12le Otepää valla elanikule.
 Peeti võimalikuks Otepää vallas Nüpli 

külas asuva maaüksuse nimetusega Aakre 
metskond 171, pindalaga 40,8 ha riigi 
omandisse jätmist; Otepää vallas Otepää 
külas asuva maaüksuse nimetusega Kaarna 
järv pindalaga 26,5 ha riigi omandisse jät-
mist.
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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 20. novembril.

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

AMETLIK INFO PLANEERINGUDOtepääl on lumi maas

Üldplaneering, kus sa oled... (4)

/järgneb 

Detailplaneeringu 
avalik väljapanek

Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal 
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. 
Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti 
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel 
(Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või 
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb lisada oma postiaadress või 
e-posti aadress, kuhu soovite vastust.

Otepää Vallavalitsus võttis oma 28.10.2009 istungil vas-
tu ja suunas avalikule väljapanekule Nüpli külas asuva 
Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu.    
   Planeeritav maa-ala (katastritunnus 63602:002:1242) 
piirneb Otepää Looduspargiga. Planeeringu eesmärk 
on kinnistu kruntideks jagamine ja hoonestusalade 
määramine. Planeeringuga jagatakse 28,85 ha suu-
rune maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu küm-
neks: neist kuuele on määratud ehitusõigus eluase-
mekoha rajamiseks, üks alajaama ja üks puurkaevu 
krunt ning kaks krunti on juurdepääsuteedele. Viiel 
eluasemekrundil säilib maatulundusmaa sihtotstarve. 
Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et planeering ei ole 
Pühajärve valla üldplaneeringut muutev, kuna maa ka-
sutamise otstarve (koos tulevaste õuealadega) muutub 
alla veerandi ulatuses kinnistu pindalast.    

   Planeeringu avalik väljapanek toimub 13.-27.11.2009. 
Planeering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav 
Otepää valla veebilehel _www.otepaa.ee (Areng ja pla-
neerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) 
ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.

Novembrikuu alguse ilmad on Lõuna-Eestis 
olnud talviselt krõbedad ja Otepääl on lumi 
alla sadanud. Esialgu küll veel lumekahu-

rite abiga. Nii näiteks on valgeks muutunud Otepää 
Linnamäe org, kus tegutseb O’Boy Snowtubing Park. 
Lund on tehtud niipalju, et reedel, 6.novembril on 
plaanis avada tuubipark.

   Kuutsemäel alustasid lumekahurid tööd 31.oktoobril 
Lilleoru nõlval. Kavas on avada nõlv laupäeval, 7. 
novembril.
   Tehvandi Spordikeskusel on aga kunstlund tallel 
eelmisest talvest umbes kolme kilomeetrise suusaraja 
jagu. Spordikeskus loodab avada juba suusatamiseks 
esimese lume raja hiljemalt 26. novembril.

Otepää Vallavalitsus sai 2009. aasta suvel 
üle 400 000 krooni toetust Norra ja EMP 
finantsmehhanismide fondist projektile 

“Otepää regiooni lumesaaniradade arendamine”. 
Projekti eesmärgiks on Põhjamaade mudeleil basee-
ruva lumesaanivõrgustiku väljaarendamine Otepääl 
ja selle lähiümbruses. Radade kavandamise eeltööd 
on pihta hakanud.
   Projekti aitab vedada konsultatsioonifirma Advisio 
OÜ. Lisaks Otepää vallale on hõlmatud veel 
Palupera, Rõngu, Puka, Sangaste, Urvaste, Kanepi 
ja Valgjärve valdasid ning projekti eesmärgiks on 
välja kujundada terviklik turismitoode, mis basee-
ruks nimetatud omavalitsusi läbival lumesaaniradade 
võrgustikul (suvel oleks kasutusel osaliselt jooksu-, 
tervise-, ATV-, hoburajana vms). 
   Lumesaaniradade võrgustiku arendamisel osale-
vad RMK, Keskkonnaameti, Maanteeameti ja Eesti 
Energia esindajad. 

   Radade kavandamistööde käigus kutsutakse kokku 
erinevad sihtgrupid ja kuulatakse ära ka nende arva-
mus. Advisio OÜ korraldab mitu seminari asjast 
huvitatud isikutele, toimuvad ka avalikud arutelud 
saaniradade teemal. Kõikidel huvigruppidel on 
planeerimistööde käigus kindlasti võimalik avaldada 
oma arvamust ja teha saaniradade suhtes ettepane-
kuid.
   Mootorsaanihuviliste hinnangul liikleb Otepää piir-
konnas talvel umbes 300-500 lumesaani. Kuna hetkel 
puudub ühtne saaniradade võrgustik, põhjustab see 
probleeme paljudele: sõidetakse seal, kus ei tohiks 
sõita, ei arvestata ka Otepää looduspargi piirangute-
ga. Kavandatav saaniradade võrgustik peakski need 
probleemid lahendama.
   Otepää vallas on üks avalik saanirada, mis kulgeb 
Tehvandilt Kuutsemäele. Rajal sõitmine on olnud 
tasuta ja toimub sõitja omal vastutusel. 
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Otepääle planeeritakse lume-
saaniradade võrgustikku

Lp. mootorsaaniradadest huvi-
tatud isikud!

-Selleks, et kõigil oleks võimalik kaasa rääkida 
mootorsaaniradade võrgustiku arendusprot-
sessis, palume asjast huvitatud isikutel saata 
oma nimi, kontaktandmed aadressil merlin.
myyr@otepaa.ee. Lisaks sellele palume ära mär-
kida oma huvi antud projekti suhtes (ettevõtja, 
maaomanik jne).
   Lisainfot saaniradade võrgustiku kohta vaata ka 
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee rubriigist 
“Areng ja planeerimine”-> “Projektid”.

Lisainfo: Merlin Müür, tel 766 3677; mob 515 
7487, e-post: merlin.myyr@otepaa.ee.

Oled oodatud osa võtma Otepää valla ettevõt-
jatest koosneva mittetulundusühingu loomise 
ideekoosolekust, mille eesmärk on ühistegevus 
Otepää arendamisel ja projektirahastuse saami-
sel erinevatest struktuurifondidest.
   Sinu mõtted ja ideed on vajalikud parimate 
lahenduste leidmiseks ja arengusuundade 
määramiseks. Ideed saavad ellu viidud toetus-
fondide kaasabil ning ühiselt muutub Otepää 
nimi tugevamaks! Ära jää sina oma unistustega 
üksi vaid teosta need koos meiega.
   Saame kokku esmaspäeval, 23. novembril kell 
15.00 hotellis Karupesa.

Otepää valla turismiettevõtjatest koosnev 
initsiatiivgrupp

Hea ettevõtja, kes sa 
elad kaasa Otepää 
arengule ja tulevikule!

Kristofer Gavriloff  17. oktoobril
Kalle Kreitsberg     4. oktoobril

SÜNNID

Praeguseks on koostamisel oleva Otepää valla üldp-
laneeringule esitanud oma ettepanekud Keskkon-

naameti Põlva-Valga-Võru Regioon, Lõuna-Eesti Pääs-
tekeskus ja Maa-amet. Planeeringu on kooskõlastanud 
Palupera ja Valgjärve vallad ning Muinsuskaitseamet. 
Ametite ettepanekud on tutvumiseks Otepää valla 
veebilehel üldplaneeringu materjalide juures. Kellele 
tundub kogu üldplaneeringu seletuskirja läbilugemi-
ne liiga aeganõudev, saab ülevaate üldplaneeringu 
põhimõtetest esitlusprogrammis, mis on samuti valla 
veebilehel üldplaneeringu materjalide juures.
   Kõige enam esitas ettepanekuid Keskkonnaamet. 
Osa ettepanekutest on täpsustavat laadi, osa vajavad 
täiendavat põhjendamist, osa muudaksid määratud 
põhimõtteid ja maakasutust. Kokku tuleb leppida ka 
mitmete mõistete sisuline tähendus. Kuna need ette-
panekud puudutavad üldplaneeringule ettepanekuid 
teinud isikute huvisid, tuleb need isikud kaasata koos-
töösse Keskkonnaametiga. Kuidas seda teha, selleks 
kohtub Otepää Vallavalitsus esmaspäeval, 09. novem-
bril Keskkonnaameti esindajatega. 
   Lõuna-Eesti Päästekeskuse ja Maa-ameti ettepane-
kud on üldplaneeringut täiendavad ning seni planee-
ringuprotsessis aktiivselt osalenud isikuid otseselt ei 
puuduta. 
   Kuidas teised isikud saavad oma ettepanekuid teha? 
Planeeringule saab igaüks teha ettepanekuid ja esitada 

vastuväiteid kogu planeeringu koostamise protsessi 
jooksul alates algatamisest kuni kehtestamiseni ja ava-
liku väljapaneku ajal. Mida varem, seda parem. Kui te 
näiteks avastate, et mingil põhjusel ei ole info planee-
ringu avaliku väljapaneku kohta teieni jõudnud, see on 
lõppenud ja te ei ole ettepanekuid teinud, saate oma 
ettepanekud teha ka peale avaliku väljapaneku aega, 
enne kehtestamist. Tuleb siiski arvestada, et kehtesta-
mise ajaks on planeeringuga palju tööd tehtud ning 
muudatusi tehakse väga põhjendatud vajaduse puhul. 
Väljaspool avaliku väljapaneku aega tehtud ettepa-
nekute menetlemine on lihtsam. Samuti ei teosta 
maavanem järelvalvet väljaspool avaliku väljapaneku 
aega tehtud ettepanekute ja vastuväidete üle. See ei 
tähenda, et need ettepanekud oleks vähemtähtsad. 
Mõistlik on kõik ettepanekud läbi töötada, sest kui seda 
ei tehta, tulevad need küsimused niikuinii päevakorda 
avaliku väljapaneku ajal.

Kui üldplaneering on kooskõlastatud, saab Otepää Val-
lavolikogu teha üldplaneeringu VASTUVÕTMISE JA 
AVALIKULE VÄLJAPANEKULE SUUNAMISE otsuse. 
Planeeringu vastuvõtmisega kinnitab kohalik omava-
litsus, et planeering vastab valla või linna ruumilise 
arengu eesmärkidele ja et ta on kontrollinud, et pla-
neering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele. 
   Millal saab vastuvõtmise otsuse teha, sõltub sellest, 
kuidas edeneb kooskõlastamine ja koostöö ametiasu-
tustega ja ettepanekuid teinud huvitatud isikutega. 

/algus OT 15/ 

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

www.otepaa.ee
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KULTUURIKESKUSES

Otepää Naisselts on algatanud ilusa 
traditsiooni valida igal aastal oma 
valla silmapaistev ema ja isa. Lähenev 

isadepäev andis meie vallale järjekordse saagi. 

Selle aasta isa-tiitel tuli Otepää Gümnaasiumi 
seinte vahele. Rõõm on seda suurem, et Peeter 
Mändla (pildil tööõpetuse tunnis 5. klassi pois-
tele puutöö tarkusi jagamas) kandidatuur esitati 

väljastpoolt meie pedagoogilist kollektii-
vi. See tähendab, et meie keskel on siiski 
märkajaid, kelle silm oma koduukselt 
kaugemale ulatub. 

   Peeter Mändla on töötanud meie koolis õpeta-
jana enam kui veerandsada aastat ning selle pika 
aja jooksul olnud väga paljudele poistele nii 
õpetajaks kui ka kasvatajaks. Skautluse hoogus-
tumisega Eesti vabariigis moodustas õpetaja 
Peeter ka Otepää koolis skautide allorganisatsi-
ooni, mis on silmatorkavalt hästi tegutsenud nii 
Valga maakonnas kui ka vabariigis. Ta osaleb 
koos oma noorteorganisatsiooni liikmetega 
kõikidel vastavasisulistel üritustel ning skau-
dilaagrites. Selle töö kaudu on õpetaja Mändla 
tuntuks saanud ka meie sõprusvallas Soomes. 
Tema käe all on väärikateks meesteks kasvanud 
mitu põlvkonda skaute, kes nüüd omakorda 
koolinoortega tegelevad. Paljudele poistele on 
ta oma töös olnud justkui teine isa, kelle käe all 
on meistrioskusi omandatud.
   On tore, et tänapäeva üha naiselikumaks 
muutuvas pedagoogide peres leidub ikka veel 
tublisid mehi, kes tasuvamale tööle ei kipu 
ning kes heameelega oma mehelikke oskusi 
ka koolipoistega jagavad. Oma abivalmiduse ja 
sõbralikkusega on Peeter Mändla hea eeskuju 
nii kolleegidele kui ka sadadele koolilastele.

Otepää Gümnaasiumi direktor AIVO MEEMA 

Aasta Isa Otepää Gümnaa-
siumi seinte vahel

Otepää Gümnaasiumis on juba teist 
aastat tavaks pöörata oktoobri lõpus 
enam tähelepanu oma kooli vilistlas-

tele. Ühest küljest annab selleks põhjust sama 
kuu alguses kooli sünnipäev, teine põhjus on 
vabariigi presidendi algatatud kampaania „Taga-
si kooli“, mis kutsub koolide vilistlasi või teisi 
üldtuntud inimesi andma õpilastele koolitunde. 
Meie koolil on eriti põhjust rõõmustada, sest 

nii suurel hulgal endisi õpilasi pole meil korra-
ga külas käinudki. Lisaks rõõmustab seegi, et 
nende hulgas on noori, kes kampaania käigus 
ennast ise tundi andma pakkusid.
   Kuna verivärskete „õpetajate“ peamine tunni-
teema on olnud kutsevalik, sealhulgas enda töö 
propageerimine, tekkis meediaklassi kollektiivil 
mõte neid tutvustada ka veidi laiemalt. Kuigi 
meie kodukant on küllalt pisike ja väga sageli 

tekib arusaam, et kõik tunnevad kõiki, pole see 
päriselt nii. Põlvkonnad on erinevad, praegu-
seid noori ei pruugi igipõline otepäälane üldse 
teada. 
   Ometi on Otepää Gümnaasiumi seinte vahelt 
võrsunud väga säravaid isiksusi. Seepärast on 
tervitatav noorte kooliajakirjanike mõte Otepää 
Teataja vahendusel kogu lehe lugejaskonnale 
mõnda (vaid väga pisikest osa) meie kooli lõpe-
tanud noortest tutvustada.

Otepää Gümnaasiumi direktor AIVO MEEMA

Tagasi kooli – RÕÕMUGA!

6. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Kontsert “Järsumäe Virve pereansambel” Kihnust
 piletid 75.-/100.- eelmüügis Otepää Kultuurikeskuses.
Kultuurikeskuse avamisest möödub 6. novembril 55 aastat.
8.novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Isadepäeva kontsert, Aasta Isa tunnustamine.
10. novembril kell 19,00 Otepää Kultuurikeskuses
 Vana Baskini Teater “Minu sõbratar maksuamet”Pilet 125,-/150,-
13. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses
 II Tantsusalong
22. novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Sünnikirjade kätteandmine Otepää vallas sündinud lastele.
29.novembril kell 15.31 Keskväljaku kuuse juures advenditulede 

süütamine.
29. novembril kell 17.00  Kontsert “Valge Ingel “. Ingrid Lukas- 

vokaal, Gregor-Frei- saksofon,bassklarnet,metallofon Patrik 
Zosso- trummid, glaasid ja mänguasjad.

20. detsembril kell 12.00  Eakate jõulukontsert.
21. detsembril Talvepealinna tähistamine.

Otepäälasele seondub sõnaga „tea-
ter“ eelkõige ikka meie oma armas 
Otepää Rahvateater, mis praegu 
tundub enamikele kiratsevana. 
Papa Kalju hiilgeajad on vist möö-
danik? 
   Kuid kas keegi on üldse teadlik 
sellest, et meie endi keskel elutseb 
verinoor näitekirjanik, kes juba esi-
mesed loorberidki lõiganud? Saage 
tuttavaks, siin ta on – kaks aastat 
tagasi Otepää Gümnaasiumi lõpe-
tanud KERLI ADOV! 

Küllap paljudele meenub esmalt tema 
nime kuuldes neiu, kes tatsas mööda 
Otepää Gümnaasiumi lavalaudu ning 

armastas esitada luuletusi. Koolikaaslaste hulgas 
sai ta enam tuntuks ehk 2008. aasta kevadel, 
kui esietendus tema koolinäidend „Maiu on 
piimaauto“ Kerli endaga peaosas. Ta paistis 
olevat sügava mõttemaailmaga ning eriline 
isiksus.
   Kerli õpib hetkel teist aastat Drakadeemias 
(Draamakirjanike Akadeemia –toim.), kus 
koolitatakse näitekirjanikke, ning sisustab tihe-
dalt oma aega näidendite kirjutamisega. 
   Lugu, mis teda teatrini viis, peab Kerli ise üsna 
uskumatuks. Ta ei olnud kunagi teatri peale 
mõelnud ega unistanud näitlejaks saamisest, 
kuigi oli alati tundnud teatriga mingit kummalist 
sidet. Otsustav kannapööre toimus 11. klassis, 
mil Kerli enne magamaminekut nägi vaimus-
ilmas ette tüdrukut lava peal. „See muutis kogu 
mu elu. Ma ei maganud öö otsa, sest mul tuli 
välja kõige selgem joonis näidendist, mida mul 
kunagi polnud. Siiamaani pole.“ Joonisest kuju-

nes Kerli esimene lavastatud näidend „Maiu on 
piimaauto.“ Sellest õhtust alates suurenes Kerli 
huvi teatri vastu, mis viis ta otsapidi selleni, kus 
ta praegu on. „Ma proovisin lavakasse, kuid 
sinna ei saanud. Lavaka kaudu tuli mulle kutse, 
et ma prooviksin Drakadeemiasse.“ 
   Selle vähese aja jooksul, mis lahutab teda 
gümnaasiumi lõpetamisest, on ta võitnud 
Nukuteatri Pööningu näidendivõistlusel Otepää 
Gümnaasiumis lavastatud teosega „Maiu on 
piimaauto“ äramärkimise ja esimese koha 
näidendiga „Nukunaine“. Samuti lavastati kaks 
tema näidendit lõppeva aasta 22.-26. juunini 
Kärdla elektrijaamas toimunud Hea Energia 
Festivalil. Kerlit hämmastab kogu senise edu 
juures see, et ta pole proovinud midagi ise õhuta-
da. „Nagu saatus oleks mind tirinud. Sellistel 
juhtudel hakkan ma saatusesse uskuma.“
   Kerli inspiratsiooniallikateks on kolm tegurit: 
aeg, koht, inimesed. Ta arvab, et enamus näite-
kirjanikke teevad ühe suure vea – nad tõmbavad 
inspiratsiooni iseendast. 
   Kui ta kooliajale tagasi mõtleb, turgatab 
esimese asjana pähe see, kuidas õpetaja talle 
algklassides ütles, et ta ei oska kirjutada. Seda 
ütlust peabki ta võib-olla üheks põhjuseks, miks 
ta kirjutama hakkas. „Kool hakkas mulle erili-
selt meeldima 12. klassis, kuid ma teadsin, et 
minust ei saa arsti, juristi või keda iganes. Ma ei 
muretsenud sellepärast, et ei saa kuldmedalit.“ 
   Suure tänu võlgneb ta meediaklassile ning 
suurele kogemustepagasile, mis ta sealt sai. Ta 

arvab, et kui inimene on noor, siis tehakse õiget 
asja. Kui ollakse vana, siis käiakse mööda piire. 
Piirides püsimist peab Kerli üheks põhjuseks 
sellele, miks temast ajakirjanikku ei saanud. 
„Minust oleks võinud ajakirjanik saada, sest 
tean, et mul on see soon olemas, see, kuidas 
ma inimesi intervjueerin, kuid samas ei oleks 
minust saanud head ajakirjanikku, sest ma ei ole 
see, kes oleks suutnud püsida nende piiride sees. 
Kuigi olen oma saatust piisavalt usaldanud, ei 
mõtle ma enam nii must-valgelt.“ 
   Ta tahab olla õnnelik ega soovi mõelda raha, 
eriti materiaalsete asjade peale. Tahab nautida 
seda, mis on tema ümber ning õppida. „Ma 
tunnen, et mul on veel palju õppida. Poleks iial 
uskunud, et mul tuleb selline soov õppimise 
järele!“ Ta arvab, et tuleks avastada see, mille 
jaoks elatakse. See on palju tähtsam kui ilus 
summa pangaarvel. 
   Kerlil on tahe anda endast midagi kodulinnale 
ja arendada kultuuri. Seda eriti teatri kaudu, sest 
ta ei arva, et Otepää on ainult talvepealinn, kus 
suusatatakse. Tal on soov teha midagi julget 
ja teistmoodi. Eelkõige tahabki ta arendada 
kooliteatrit: katsetada uusi asju ning kaasata 
sellesse ka õpilasi. Tema hinges pesitseb suur 
unistus korraldada sarnane kohaspetsiifiline 
etendus, nagu oli Kärdlas. Ta usub, et kui keegi 
hakkaks usaldama teda ja tema ideid, siis saaks 
väga palju lahedaid asju korda saata. 

ANNE-MARIA KRÜÜNVALD, OG XI b klass

„Kord lõin ma näidendilooma ja 
enam ei suuda loomist peatada.“

Otepää Linetantsijad ootavad 
uusi algajaid tantsuhuvilisi!

Tantsutund toimub igal pühapäeval kell 17.00 Otepää 
Kultuurikeskuses. Oodatud on ka mehed!

Info telefonil 52 14 683 Karin.

Nagu kombeks, toob kooli algus kaasa rohkem noorte liikumist 
ja elevust. Sama on märgata ka noortekeskuse seinte vahel. Sep-
tember ja oktoober on külastajate sekka toonud mõningaid uusi 
nägusid ja tore on tõdeda, et ka endised, igapäevased olijad ei ole 
kusagile kadunud. Noortekeskusest on hea tõdeda sedagi, et kau-
gemal elavatel noortel on taas koht, kus kojusõiduni aega veeta. 
   Septembri keskpaigas korraldas noortekeskus Otepää kultuu-
rimajas video- ja karaokedisko ning järgmisel nädalal toimus 
keskuse oma ruumides moeshow. Esimene näitas selgelt, et ka-
raokehuvi ei ole kuhugi kadunud ning kuigi laulude eelistused on 
muutunud, on laulmine suurema seltskonna ees siiski populaarne. 
Moeshow´st võtsid osa tüdrukud, kelle seas oli nii modelle, 
stiliste, juuksureid kui ka meigikunstnikke. 16. oktoobril veetsime 
mõned tunnid Pühajärvel bowlingus, kus kahel rajal võisteldi. 
   23. oktoobril külastasid keskuse noored Valga Kodudute 
Loomade Varjupaika, kuhu läksime ligi viieteistkümnepealise 
seltskonnaga mõneks tunniks vabatahtlikuks. Kohapeal aitasime 
varjupaika selle territooriumi korrastades ning koertega jalutades. 
Positiivselt märgime ja täname toredat lapsevanemat, kes meid 
töödes ja transpordiga abistas. Peale tööd kosutasime keha kringli 
ja pirukatega. 
   Üheskoos 15 võistkonna ja 74 osavõtjaga  esindas noortekeskust 
28. oktoobril Valgas Otepää Gümnaasiumi abiturientide esindus 
noortekeskuste ühisel aktiivsel üritusel „Paintball 2009“. Viimases 
võeti mõõtu paintballis, vibulaskmises ja seiklusraja läbimises. 
Seiklusmängus paintball jäid meie noored üheteistkümnendaks ja 
seiklusraja läbimises teiseks, kuid eelkõige mindi aktiivset päeva ja 
toredat seltskonda nautima. 
   Samal päeval külastas Otepää ANKi ka Rõuge noortekeskus, 
mille kümme noort ringreisil olles põikasid ka meie juurest läbi. 
Ringisõidul uuriti teiste noortekeskuste tegemisi, külastajaid ja 
noortevolikogu olemasolu. Mõneks hetkeks maha istudes aruta-
simegi kummagi keskuse igapäevaseid tegemisi. Külalised kiitsid 
eelkõige meie kasutatavaid hubaseid ruume. 
   Lähitulevikus on plaanis korraldada meisterdamispäev, kus 
salvrätitehnikas nõusid kaunistada saab. Samuti soovime kes-
kuse esindusega osa võtta Valga moeshow eelvoorust ööklubis 
Nightclub, kus teemadeks on MASU ja troopilised puuviljad. 
Lähinädala jooksul plaanime lõpetada ka pisiremondi noortekes-
kuse tagaruumis. Kuna karaoke meie külastajatele meelepärane 
oli ja sügisõhtud külmaks on muutunud, võtame ette veel ühe 
karaokeõhtu, seda küll meie endi ruumides. 
   Meie tegemistest värskemaid pilte saate näha nädala lõpuks 
Otepää ANK kodulehe aadressil www.otpn.webs.com.
   Ilusat ja värvilist sügise jätku soovides

Otepää ANK

Ülevaade Otepää noortekes-
kuse sügisestest tegemistest 

Laupäeval, 14. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Seenioride seltsi PUHKEÕHTU.

Talvepealinna turg
Talvepealinna turg avatakse Otepää keskväljakul 21. detsembril 
kell 12.00 ja suletakse kell 20.00.

Kauplema on oodatud müüjad, kes pakuvad külastajatele kaunist 
käsitööd, meeldivaid kingitusi kingikotti ja kauneid jõulukaunistusi.
   Talunikud, veeretage kohale mee-, kurgi- ja kapsatünnid, kartu-
litest, õuntest ning lihast rääkimata. Perenaised, tulge pakkuma 
hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba ja kodust verivorsti ning teed.
   Oodatud on kõik ettevõtjad, kes rikastavad meie kõigi jõululauda.
Turul kauplemiseks palume soovijatel registreerida telefonil 5332 
6679, müügikohtade arv on piiratud. (Otepää Naisselts).

MONIKA OTROKOVA

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

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

www.otepaa.ee
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Palupera vallavolikogus
 26.10.2009 

 Kinnitati valimiskomisjoni häältelugemise pro-
tokollid 26. oktoobrist 2009.a. Valimiskomisjoni 
otsusega loeti valituks Palupera vallavolikogu esi-
mees Vambola Sipelgas ja vallavolikogu otsusega 
aseesimees Toomas Kikas.
 Rahuldati Palupera vallavalitsuse lahkumis-

palve. Vallavalitsus täidab oma ülesandeid uue 
valitsuse ametisse kinnitamiseni.
 Palupera vallavolikogu jäi järgnevale seisukoha-

le, mis edastatakse Keskkonnaametile:
mitte nõustuda Neeruti Karjäär OÜ-le (registri-
kood 11653975) Neeruti II kruusakarjääri maava-
ra kaevandamiseks kaevandamisloa andmisega;
teha Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile 
ettepanek algatada keskkonnamõju hindamine 
Neeruti II mäeeraldise kaevandamisloa andmise 
menetluse käigus;
anda kaevandamisloa taotluse ning taotluse kohta 
tehtava otsuse eelnõu osas arvamus pärast kesk-
konnamõju hindamise aruande heakskiitmist 
(MaaPS § 28 g 5).
 Järgmine vallavolikogu istung toimub 

3.novembril 2009.a.

4

AMETLIK INFO

P A L U P E R A

SÜNNID
Erki Raba 21. september

Palupera vald otsib 
lumetõrje teostajaid

Palupera valla teed vajavad aktiivset lumetõrje 
teostajat, kellega vallavalitsus saaks kokkuleppele 
jõudes lepingu sõlmida.

   Selleks jaotatakse valla teede registris olevad 
teed eeldatavasti 3-4 lepingu vahel, igal teel 
oma pikkus ja hinnapakkumine palutakse teha 
lumelükkamise 1 km-le. Eraldi teenustena kuulu-
vad lumetõrje konkursile Palupera ja Hellenurme 
külas olevad kergliiklusteed.

   Infot lumelükkamise ringide ja kergliiklusteede 
kohta saab vallamajast alates 9. novembrist. 
Seejärel teata oma masina mark, millega tööd 
teostad ja kilomeetri hind. Kergliiklusteede 
lumetõrje maksumus tuleb esitada ühe lumetõrje 
korra kohta, kas mõlemale või ühele külale. Opti-
maalseima pakkujaga sõlmitakse leping. 
Teadmiseks – lepingusse tuleb  lisanõue – erakorraline 
juurdepääsutee lahtilükkamine, et päästekomandod 
saaksid  vajadusel abivajajani jõudmiseks kutsuda abi. 
Kõik mahasõidud, teeotsad tuleb lumevallidest puhtaks 
jätta! 

Hinnapakkumisi ootame kinnistes ümbrikutes 
hiljemalt 13. novembril 2009.a. (märgusõnaks 
ümbrikule „lumetõrje“). Maaomanikel palume 
kiiresti koristada teeäärne võsa!

Võimalus toetada meie noori, 
ANNETADA HEATEGUVUSEKS!

Oleme siiani hakkama saanud annetusteta... Kuid 
seekord, olles enne talve tõsiselt hädas, pöördume 
kõigi heasoovlike annetajate poole. Tänades ette 

kõiki noori, lapsevanemaid, ettevõtjaid, heatahtlikke 
eemaltvaatajaidki – meie Hellenurme noortekeskuse 
hubaseks kasutamiseks vajalike varastatud soojus-

pumpade asendamiseks on teretulnud iga tagasihoid-
likki annetus. Kui me saaks kahe soojuspumba asemel 

paigaldada ühe uuegi, elaksime talve üle. Kohalik 
omavalitsus on aidanud meid eelnevalt oma võimete 
kohaselt. Omalt poolt tagame soojuspumba maksi-

maalse turvalise paigalduse. MTÜ Avatud Hellenurme 
Noortekeskuse arve nr. on 1022 006 384 1018 SEB. 

Kõiki annetajaid täname avalikult ka uue soojuspum-
ba paigaldamise järgselt.

   Sügava kummardusega 
Hellenurme noortekeskuse pere.

3000 krooni vaevatasu
Iga karistamata jäänud kuritegu
kahandab meie kõigi ohutust.

(Daniel Webster)
3000 krooni vaevatasu sellele, kes annab infot, mis viib 
tõesti Hellenurme noortekeskusest 23. oktoobril vara-

jastel hommikutundidel varastatud kahe soojuspumba-
ni IVT NORDIC Inverter 12 FR-N, nende varastajateni. 
Infot oodatakse tel. 5174740 või ise otse kontakteeru-

des Terje Korssiga. Anonüümsus garanteeritud. 
   Kas meie ühiskond on tõesti nii läbi ussitanud, et 
renoveeritud noorte kooskäimiskohad Eestimaal ei 

vääri hoidmist?! Need on ju loodud meie endi järelkas-
vule, meie kõrval arenevatele noortele, sinu eakaaslas-
tele... Pikanäpumehed – ka teie endi anonüümsus on 

tagatud, kui toote soojuspumbad ise tagasi. 

Palupera koolis käis külas Kolumbias Euroo-
pa vabatahtlikuna töötanud Siiri Liiva. Ta 
rääkis meile oma elust ja tööst Kolumbias, 

kuhu ta läks jaanuaris 2009. Vabatahtlikuna töötas 
ta Alma de Niño lastekodus Mesitas del Colegio 
nimelises väikelinnas. Lastekodus elas sadakond 
last, kes enamuses olid hüljatud, väärkoheldud 
või olid elanud väga rasketes oludes. Sealne elu ja 
inimeste olukord on hoopis erinev meie elust. Siiri 
jutustas, kuidas alguses tekitasid temas kultuurišoki 
valitsev korralagedus, viletsus, palavus, kära, ringi 
lendavad kärbsed ja sagivad koduloomad. 
   Pikapeale harjus ta ära sealse eluga ja kõik sujus 
rahulikult. Vabatahtlike eesmärgiks oli seal teha 
sealsele kunstinurgake. Siiri Liiva palus oma blogis 
http://liblikaid.wordpress.com ka eestimaalasi 
abiks. Tänu tihedale tööle ja lõbusale meeleolule 

ning abistajatele õnnestuski heategevuskampaania 
“Liblikaid Alma de Niño lastelt”. 
  Lahkuda Kolumbiast oli Siiril raske, kuid igat-
sus koduseid näha oli samuti suur. Tore on teada, 
et kunstituba seal kaugel maal, Lõuna-Ameerikas 
kasutavad lapsed igal vabal hetkel. 
   Meie kooli seintel ripuvad aga Siiri Liiva kaasa 
toodud Kolumbia laste kunstitööd. Need tööd on 
ilusad ja tegijatelt palju vaeva nõudnud. Aitäh Siirile, 
kes rääkis meile vabatahtlike elust Kolumbias! Nii 
sai mõnigi meist aru, et elu Eestimaal on suurepä-
rane! 
   Tänu Siiri Liivale saime esimest korda aimu, mida 
tähendab olla vabatahtlik abistaja. Aitäh Kolumbia 
lastele, kes oma elu paberile maalisid ja neist kaugele 
Eestimaale saatsid tükikese oma elust! 

 HANNA-LIISA TAMM, Palupera Põhikooli 8. klass

Vabatahtlikud muudavad 
maailma

Haridustee sai alguse Restu 8-kl Koolist, jätkus 
Tsirguliina Keskkoolis, mille lõpetasin 1977. a. 
Töötanud olen Valga Rajooni Rahvakohtus kant-
seleisekretärina, edasi kaubanduses, algul Valgas 
ja hiljem Otepää TÜ vanemraamatupidajana. 
1988. a. lõpetasin Tallinna Kaubandustehnikumi 
raamatupidamise erialal. Kaubanduses töötasin 
kuni ettevõtte likvideerimiseni. 2002. aastast 
töötasin SA Otepää Tervisekeskuses. Töö kõrvalt 
olen õppinud Valgamaa Kutseõppekeskuses sot-
siaalhooldust ja Lääne Viru Rakenduskõrgkoolis 
sotsiaaltööd. Lõpetasin 2008. aastal.
   Sotsiaalnõuniku tööülesandeks on teabe 
andmine sotsiaalsetest õigustest ja abistamine 
konkreetsete probleemide lahendamisel.

Palupera valla 
sotsiaalnõunik 

on 26. oktoobrist Heli Elbson

Meie, Nõuni noorte vaheaeg möödus 
väga vingelt. Meil käis külas DJ Bobo, 
kes tegi meile väikese diskokoolituse. 

Peatselt toimub see taas ning proovime siis mõnda 
laulu ise mixida. Vaheajal toimus meil ka NÖF ehk 
Nõuni ÖöFilm. Noored vaatasid väga palju laheda-
id filme ja tegime muid põnevaid asju. Ööbisime 
madratsitel ja sõime traditsioonilisi ahjukartuleid. 
   Järgmisel päeval, lõunapaiku, tuli meile külla 
Ludo lauamänguklubi. Aapo ja Marjaliisa tutvusta-
sid ja mängisid koos meiega erinevaid lauamänge. 
Need mängud ei olnud tavalised (näiteks reis ümber 
maailma jt.). Lauamängus pidi olema peanuppu, 
tähelepanu ja vahel ka kiirust. Käisime ka ekskur-
sioonil Tartus. Vaatasime A. le Coqi tehasesse. 
Uurisime, kuidas tehakse limonaadi. Piilusime ka 
postimaja muuseumi, kus oli välja pandud harili-
ku pliiatsi näitus onu Jüri Käosaare kogust. Tema 
kollektsiooni kuulub peaeegu 12 000 pliiatsit, 

väikseim 4 cm ja pikim 1m 32 cm. Külastasime ka 
Cinomoni kino, kus vaatasime filmi “Taevast sajab 
lihapalle“. Käisime külas Mäe lastekodus, kus saime 
meisterdada toreda klaasvitraaži. Lahe päev oli!
   Vaheaja lõpetuseks toimus meil disko. Plaate keeru-
tas DJ Stina.Küpsetasime noortega kooki ja tegime 
jätsikokteili ning saadud müügituluga toetasime 
Hellenurme noortekat. Väga äge oli Nõuni noortel 
vaheaeg!

Nõuni noorte vaheaeg

26. novembril 

algusega kell 19.00 

Nõuni Kultuurimajas

Peagi oma juubeleid tähistavad

Maimu Noorhani – 60
Ilme Hein – 70

Tormilt võtke tiivad, merelt mõte,

kaljult kindlus, tammepuult tahtejõud!tahtejõud!

Kauaaegseid vallarahva teenindajaid ja 
kaasategijaid läbi aastate – 

noorus, pere, sport, kolhoos, kauplus, 
isetegevus, hooldekeskus jpm. 

õnnitlevad ja soovivad ikka 
head tervist

Palupera vallavolikogu ja -valitsus ning 
vallarahvas

Loeng „Alkohol-noored-
Eesti rahva saatus“ Avatud 
Hellenurme Noortekesku-
ses

25. oktoobril külastas Hellenurme Noortekes-
kust Mare Liiger, kes rääkis noortele natuke 
alkoholist, põlvkondade pärandist ja nooremate 
põlvkondade tulevikust. Kohati ääretult sünge ja 
morbiidne loeng pani mõtlema ka kohale tulnud 
nooremad inimesed, kes võib-olla järgmisel 
korral alkoholipudeli järgi haarates ennem kaks 
korda mõtlevad, et kas see ikka teeb talle midagi 
head. Siinkohal pean vajalikuks mainida, et 
tegemist ei olnud käskivat-keelavat kõneviisi 
sisaldav loeng. Jutt oli selge ja arusaadav – al-
koholi LIIGTARBIMINE võib tekitada just selliseid 
ja selliseid hädasid, probleeme ja muresid. See 
ei ole ju enam ammu saladus, et murdosa meie 
lastekodudesse, erikoolidesse ja hooldekodu-
desse sattuvad lapsed-noored on alkohoolikute 
ja narkomaanide lapsed. Samuti ei ole ka sala-
dus see, kolmel juhul viiest algab nooruki tee 
alkoholi ja narkootikumideni just kodust. Kaasa 
aitab ka praegune reklaamimajandus, mis iga 
päev sadu kordi reklaamib erinevat alkoholi. 
Kaasa aitab kaubandus, kus alkohol on pidevalt 
laste ja noorte silmade ees. 
   See loeng ei olnud selleks, et näidata näpuga 
vanemate peale, vaid see loeng oli selleks, et 
noored ise teadvustaksid enda jaoks, mis on 
nende tuleviku jaoks parem. Kas on ikka mõtet 
purjus peaga autorooli istuda ja sõita vigaseks 
ennast ja oma sõpru!? Kas joogise peaga linna 
vahel rändamine ja lolluste tegemine on ikka 
see kõige ägedam meelelahutus ja ajaveetmise 
viis!? 
   Mul oli väga hea meel, et loengut tulid kuu-
lama ka 2 lapsevanemat. Kindlasti oleks olnud 
toredam näha sel päeval meie noortekeskuses 
rohkem sihtgruppi kuuluvaid noori ja lapseva-
nemaid, kuid ma olen veendunud et need 17 
noort, kes siiski kohale tulid, räägivad ka teistele, 
mida nad kuulsid, meelde jätsid ja millele siiani 
mõtlevad. Kohal oli ka Puka noortekeskuse 
esindus.
   Arutelu sai teoks tänu Eesti Noorsootöö Kes-
kusele ja Valga Maavalitsuse toele. 

Hellenurme ANK noortejuht KADI VOOLAID

„Tagasi kooli” Palupera põhikoolis. 
Nooremleitnant Merje Meerits, Põhja 
Kaitseringkonna CIMIC ohvitser, andis 
5.-9. klassi õpilastele koos abilistega 
tunni teemal „Eesti Kaitsevägi”.

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

www.palupera.ee
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AMETLIK INFO

Puka vallavolikogus:
 Valiti volikogu esimeheks Heldur Vaht ning 

aseesimeheks Kalle Põldmägi.
 Kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve.

TEADED
Puka Vallavalitsus müüb 

11. novembril 2009 kell 10.00 Puka vallavalit-
suses (Kooli tn 6, Puka alevik) toimuval suulisel 
enampakkumisel alljärgnevad varad (sulgudes 
alghinnad):
Sõiduauto Volkswagen Passat (1992, 6 400.-); 
Buss Mercedes Benz (1979, 32 000.-); 
Autokraana Zil (1985, 8000.-); Gaasihoidla Aakre 
külas (maa sees mahutid, 1600.-);
Kinnistu Pedaste külas (laut ja puurkaev), katastri-
tunnus 60801:002:0017, 2,58 ha (24 000.- ); 
Kinnistu Aakre külas (Aakre viinavabrik), katastri-
tunnus 60801:002:0018, 2954 m2, ( 60 000.-);  
Kinnistu Aakre külas (Suka paistiik), katastritunnus 
60801:002:2520, 13148 m2 ( 20 000.-).

Osavõtutasu 100.- krooni ,tagatisraha 10% eseme 
või objekti alghinnast tasuda vähemalt üks tund 
enne enampakkumise algust kohapeal kassasse 
või Puka Vallavalitsuse arvelduskontole SEB  
10202000580004.
   Avaldusi enampakkumisel osalemiseks võetakse 
vastu 06. novembri 2009 kella 16.00-ni.
Info telefonil  51 87 285. 

Taotlusi hajaasustuse veeprogrammi 
täiendavale taotlusvoorule saab esita-

da paberkandjal koos kohustuslike lisa-
dokumentidega ja allkirjastatult hiljemalt 

16. novembriks 2009.
   

Infot programmi kohta saab 

telefonil 7668 443 esmaspäeval ja 
kolmapäeval 9.00-13.00.

Pühapäeval, 8. novembril 2009 on võimalik 
ERAISIKUTEL tasuta ära anda 

ohtlikke jäätmeid (elektri- ja elektroonikasead-
med, elavhõbedalambid, õlifiltrid, värvijäätmed, 
taimemürgid, olmekeemiajäätmed, aegunud 
ravimid, vanad patareid, elavhõbe, ohtlikke aineid 
sisaldavad pakendid): 

13.45-14.30  Puka alevikus Ääre tänava  
  paneelmajade juures,
14.15.14.30  Aakre keskuses.

Tähelepanu!

Jaanuaris alustab Puka rahvamajas tööd
PEOTANTSU KURSUS. Õpetajaks saatest 

Tantsud tähtedega tuntust saanud 
Veiko Ratas.

Vajalik eelregistreerimine, mis toimub 
1. detsembrini telefonil 527 4812. 
Osalustasu sõltub grupi suurusest.

7. novembril algusega
kell 20.00

Puka rahvamajas 
PUHKEÕHTU ANSAMBLIGA NÖÖP.

Pilet eelmüügist 50.-
kohapeal 75.-

Info ja broneerimine
 tel 527 4812

Pühapäeval, 4. oktoobril kogunesid noorte-
kasse kõik fotojahi huvilised. Hoolimata 
võrdlemisi tuulisest ja pilvisest sügisil-

mast võttis fotojahist osa 6 meeskonda kokku 23 
mängijaga. Mängima registreerisid end sellised 
meeskonnad nagu “Suura muura otsib vanti”, 
“Peobuss”, “Fotojaht / MKKM”, “Päikesekiir”, 
“Kaevu Parmud” ja “Disturbed”. Fotojahti viis 
läbi noortekeskuse vabatahtlik Sirle Lüüs.
   Pärast meeskondade kirjapanemist tutvustas 
Sirle mängu reegleid ja andis kõigile meeskon-
dadele lehe ülesannetega. Iga võistkond sai 8 
ülesannet, mida nad fotojahi käigus täitma pidid. 
Lisaks pidid nad jahti pidades tegema võimalikult 
palju pilte ka teistest võistkondadest, keda nende 
kaamerasilm teekonnal märkas. 
   Võistkond “Fotojaht/MKKM”, kuhu kuulusid 
Merlin, Kertu, Merlicande ja Karel pidid näiteks 
pildistama koolimaja pargis asuvat lastemängu-
väljakut altvaates, tegema panoraampildi noorteka 
majast, grupipildi kooli korvpalliplatsil nii, et pildil 
olijate jalad ei puutuks maad, pildistama õnne, 
tühjust, õnnelikku sipelgat, kõige uuemat asja 
Pukas ning talve. Õnnelikku sipelgat sai nende 
võistkonnas mängida Karel, kellest siis ka vastav 
pilt tehti (vt. allpool).
   Riivost, Cärolist, Gerlist ja Kamillast koosnenud 
võistkond “Peobuss” otsustas kaval olla. Nemad 
tegid fotojahi läbi autoga. Oma pildijahil said nad 
teha pildi Valbe metsas asuvast monumendist 
eestvaates, panoraampildi vaatest, mis avaneb 
vallamajast väljudes, grupipildi staadionil jalgpal-
livärava juures nii, et kellegi mitte ükski kehaosa 
maad ei puuduta, pildistada pisaraid, tulevikku, 
protsessi algust, suve ja midagi, millest keegi aru 
ei saa, mis see on.
   Naljakamaid asju, mida veel teised võistkonnad 
mängu käigus pildistada said, olid näiteks õnnelik 
elevant, grupipilt staadionil nii, et ainult 3 jalga 

Fotojaht PANK-i moodi
meeskonna peale puudutab maad, grupipilt laste-
aia värava ees nii, et kõigi osalised oleksid kuidagi 
üksteisega ühenduses, pildistada suvepuhkusel 
olevat jõuluvana, möödumist ja Puka tulevikku.
   Paari tunni möödudes olid kõik meeskonnad 
täidetud ülesannete ja kaameratega noortekas 
tagasi. Seejärel said kõik näha üksteise pilte ning 
suure kõhutäie naerda. Fotojahi lõpetas kõikidele 
osalistele väikese meene ja shokolaadi jagamine. 
Päeva lõpus said noored ka ise päevale hinnangu 
anda.

“Päris ilus ja lõbus päev. See oli väga fun värk. 
Mulle meeldis see väga.” (Gerdo, 12aastane).
   “Sai palju mööda Pukat ringi käia ja kuulata 
Reijo ja Gerdo vaidlemist.” (Sander, 17aastane).
   “Äge oli. Päris palju sai nalja ja naljakad pildid 
olid ka!” (Anna-Liisa, 12aastane).
   “Tänane päev oli öge ja nii lahe, et ... Me pidime 
pildistama igasugu asju.” (Gerli, 10aastane).
   “Meie pundis oli Kaisa, Andero ja mina. Me 
olime kolmekesi. Me tegime teistest pilte ja maju. 
See oli väga lahe. Üks grupp oli autoga. Me 
käisime koolimaja taga, lasteaias ning vallamaja 
juures.” (Elina, 10aastane).
   “Täna oli tore päev. Mina olin Riivo ja Cäroli 
meeskonnas. Me võitsime. Me sõitsime bussi-
ga. Meil olid kerged ülesanded.” (Kamilla, 
9aastane).
   “Fotojahil me pildistasime teisi võistlejaid ja 
pildistasime neid asju, mida vaja oli. Näiteks oli 
meil selline ülesanne – mine kooli juurde ja tee 
pilt, et kõik oleksid pea peal. Mulle meeldis see 
väga, sest see oli lõbus ja paarismäng.” (Kaisa, 
12aastane).

Puka Avatud Noortekeskuse vabatahtlik noortejuht 
SIIRI LIIVA

Puka vallas Kuigatsi
on kui hääbuv paradiis.
Mäe peal mõis, all orus järv, 
sellel puhata võib närv…

Anname teada Kuigatsi mõisa esmamainimisest 
Ajalooarhiivi andmetel 16. oktoobril 1509 – Hof 
Koiwkatzi nime all. Mõisa on renditud, müüdud, 
20. sajandil riigistatud ja jälle müüdud. Kuigatsi 
mõisa hiilgeajad jäävad 19. sajandisse.

   1866. aastast 1950. aastani haldas siinset piirkon-
da Kuigatsi vallavalitsus. Esimese vabariigi ajal 
oli külades aktiivne seltsielu. Tegutsesid tuletõr-
jeseltsid, hariduse selts, karskusselts, spordiselts, 
kaitseliit ja teised.
   21. sajandil on 500aastase mõisa ajalooga külas 
oma külamaja ja tegutseb Kodupaiga Külaselts.
   Tähistame selle aasta lõpus, kui on renoveeritud 
külamaja aknad-uksed ja raamatukogu ruumid, 
mõisa esmamainimise 500. aastapäeva. 

Kodupaiga Külaselts

Kuigatsi mõis 500

 SAHVRIS
Margus Möll

Komöödia kahes vaatuses

Osades:

Kerli Adov

Ene PrantsGrete Kõiv

Aivar Pärli

Margus Möll

LAIP

12. novembril

kell 19.00

Puka Rahvamajas

pääse 40.-Muusikat mängib Mairi Kana

2.-9. augustini osalesin Hellenurme Avatud Noortekeskuse 
esindajana Soomes Hyvärilä Noortekeskuses noortevahe-

tusel „World Kitchen“. Minuga oli kaasas Restus elav ja Tartu Kunstikoolis 
õppiv Liina Plaado. Lisaks Eestile osalesid Leedu, Malta, Hispaania, Türgi, 
Austria, Ukraina ning meile juba tuttavad Rumeenia ja Soome noored. 
   Noortevahetuse eesmärk oli tutvustada erinevate riikide traditsioone läbi 
toidukultuuri. Loomulikult ei olnud tegemist täielikult töise nädalaga. Pre-
sentatsioonide ja toidutegemise vahele mahtus ka parajal hulgal sportlik-
meelelahutuslikke tegevusi. 
   Noored õppisid valmistama nii karjala pirukaid kui ka näiteks Rumeenia 
rahvustoitu kaalikapüreed. Toiduvalmistamise juurde räägiti erinevaid 
tavasid, legende ja müüte, mis kuidagi käsil oleva toidupalaga haakusid. 
Presentatsioonidega tutvustati natuke rohkem ka osalevaid riike, nende 
rahvuspühasid ja näidati meeletult ilusaid pilte. Et esitluste kuulamine ning 
toiduvalmistamine väga igavaks ei muutuks, mängiti vahepeal erinevaid 
mänge ja tehti sporti. Noortel oli võimalus tegeleda seinaronimisega, minna 

kajakitega järvele, ujuda, mängida erinevaid pallimänge jne. Eriti popu-
laarne oli jalgpall. Toimus ka suur laagriolümpia, mille pidulik autasusta-
mine peeti sama päeva õhtul International Evening’ul. 
   Laagri lõpus grupijuhtide koosolekul leidsime, et noored õppisid 
erinevate riikide tavade kohta isegi rohkem, kui algselt planeerinud 
oli. Näiteks said noored targemaks Türgi traditsioonide koha pealt – et 
meesterahvas ei tohiks isegi palja ülakehaga türgi naisterahvale lähene-
da. Samuti õpiti palju punk-kultuuri kohta. Austria noored olid pesueht 
punkarid ja nad rääkisid hea meelega oma tavadest. 
   Laagri lõppedes olin ääretult tänulik, et meie noortekeskus on endale 
leidnud sellised toredad partnerid nagu Hyvärilä Noortekeskus Soomes 
ja Buzau Noortekeskus Rumeenias. Selle laagriga saime partneriks His-
paania Murcia Noorteklubi. Praeguseks on Hellenurme Noortekeskuse-
le avatud kõik teed rahvusvaheliseks noorsootööks. Juba veebruaris on 
võimalik meie noortel osaleda koomiksijoonistamise laagris. 

Hellenurme ANK noortejuht KADI VOOLAID

Noortevahetusel Soomes Hyvärilas

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

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

www.puka.ee
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Sangaste vallavolikogus
 Valiti volikogu esimeheks Rando Undrus.
 Valiti volikogu aseesimeheks Tõnu Saarman.
 Kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve.

Sangaste vallavalitsuses
 Väljastati projekteerimistingimused osaühingule Eesti Energia 

Jaotusvõrk Lauküla külas asuval Kanasaare kinnistul elektri 
maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks ning osaühingule 
Eesti Energia Jaotusvõrk Ädu külas asuval Toomsalu kinnistul ja 
Jaanuse-1 kinnistul elektri õhuliini ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk 

Lauküla külas asuval Kanasaare kinnistul elektri maakaabelliini 
ehitamiseks.
 Väljastati ehitise kasutusluba Sangaste Vallavalitsusele Keeni 

külas Kooli tee 1 kinnistul asuva staadioni kasutuselevõtuks.
 Nimetati Valgamaa Partnerluskogus valla poolseks liikmeõiguste 

teostajaks Tõnu Saarman.
 Muudeti asustusüksuse nime ühe katastriüksuse koha-aadressis.
 Otsustati lugeda kaks isikut korraldatud jäätmeveoga mittelii-

tunuks.
 Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus seitsmeteistkümnele 

isikule kogusummas 23 508 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele 
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 
200 krooni.
 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 4000 krooni.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude 

katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 546 krooni.
 Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogusummas 12 
525 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljakümne viiele isikule kogu-

summas 41 022.50 krooni. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.

SÜNNID
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Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. 
detsembri 2007. a. määrusele nr 
251 “Aadressiandmete süsteem” 

tuleb kogu vabariigis korrastada aadressi-
andmed. Süsteem on käivitatud 01.01.2009 
ning sellega on esialgu liidestunud Maare-
gister, Ehitisregister ja Kohanimeregister. 
Riikliku Kohanimeregistri avalik teenus on 
kättesaadav järgmisel aadressil: http://xgis.
maaamet.ee/knravalik/. Aadressi määramise 
üks põhieesmärke on adresseeritava objekti 
kättesaadavus. See kindlustab ka elutähtsate 
üksuste – kiirabi ja päästeteenistuse kiirema 
kohalejõudmise kriisiolukorras. 
   Kohalike omavalitsuste jaoks toob uus 
süsteem kaasa vajaduse korrastada maaük-
suste, hoonete ja korterite koha-aadressid 
vastavalt eelmainitud määruse nõuetega. 
Muuta tuleb katastriüksuste nimed, mis ei 
vasta kohanime seaduse nõuetele. Näiteks on 
sobimatud nimed, mis sisaldavad numbreid 

(Savi I, Kõngi II), tähti (Sarapuu A-48), 
samanimelised maaüksused ühes külas jne. 
Seni nimetavas käändes olevate maaüksus-
te nimed muudetakse ainsuse omastavasse 
käändesse. Kõiki muutusi ei ole võimalik 
siinkohal välja tuua.
   Kompaktse asustusega aladel on vajalik 
maaüksuse lähiaadress määrata tema lähedal 
asuva tänava (liikluspindade) järgi. Praegu 
on Sangaste alevikus ja Keeni külas palju 
selliseid maaüksuseid/kinnistuid, mille lähi-
aadress ei ole määratud mitte liikluspinna 
järgi, vaid on maaüksuse nimeline. Samuti 
tuleb üle vaadata, kas on vaja moodustada 
väikekohti ning määrata uusi kohanimesid. 
Kohanime määramise eelteate avalikusta-
me ajalehes Otepää Teataja ja valla veebi-
lehel. Etteantud tähtaja jooksul (vähemalt 
15 päeva) on igaühel õigus anda arvamus 
nimevaliku kohta. Kohanime määramise 
võib algatada ka juriidiline või füüsiline isik, 

kui ta teeb omavalitsusele vastava taotluse. 
Taotlus peab sisaldama kohanime valiku 
põhjendust. Nimevaliku lähtekohad annab 
kohanimeseaduse § 13. Eelistada tuleb nime, 
mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis 
on tähtis aja- või kultuurilooliselt. 
   Elanike jaoks toob aadresside korrastamine 
kaasa mõningaid ebamugavusi, kuid pikemas 
perspektiivis saab adresseerimise süsteem 
selgemaks ning aitab inimeste igapäevaelu-
le kaasa. Adresseeritav objekt on sel moel  
hõlpsasti leitav. Aadresside korrastamisega  
kaasneb kodanikule kohustus teatada oma 
teenusepakkujatele uus aadress. Vallavalitsus 
edastab uued andmed maksu-ja tolliametile, 
rahvastikuregistrile ja ehitisregistrile. 
   Kõigil Sangaste valla maaomanikel, kelle 
maa nimele järgneb number (I, II, III jne) või 
on küsimusi aadressandmete korrastamisest, 
võtta ühendust Sangaste Vallavalitsusega 
tel. 766 8048, e-post: kati@sangastevv.ee. 
Küsimused ja arutelud on teretulnud. 

Maakorraldaja KATI KALA

Aadressiandmete korrastamine

Getter Mandli   19. oktoober

Oli 2009. aasta 22. mai, kui “Otepää 
Teataja” 9. numbris ilmus artik-
kel “Pärandkultuuri objektide 

inventuur”. See algas sõnadega “Kui oled 
kõndinud mööda vana käänulist metsateed, 
näinud sammaldunud kiviaeda või mahajä-
etud taluaset…”
   Möödunud on üle nelja kuu. Selle aja jook-
sul olen käinud paljudes Sangaste valla huvi-
tavates kohtades, maadel ja metsades. Olen 
kirjeldanud, mõõtnud ja pildistanud vanu 
talukohti, nende õuepuid, piirikive ja muud 
huvitavat meie esivanemate tegevusest. Koos 
sellega olen püüdnud kirja panna kohalike 
inimeste mälestusi möödunud aegadest.
   Kokku leidsin ja kaardistasin üle 120 objek-
ti. Kõiki neid siin pole vajadust üles lugema 
hakata. Päraste andmete kontrollimist ja keele-
list toimetamist on need kõigile kättesaadavad 
interneti avalikus andmebaasis. Maa-ameti 
kodulehel – pärandkultuuri kaardirakendus 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis.
   Info avalik kättesaamine on väga oluline.
Omanik saab teada oma maal paiknevatest 
kultuuriväärtustest, et osata neid hoida. 

Pärandkultuuri objektide korrastamiseks 
on võimalik taotleda erinevaid toetusi. 
Planeerijatele, ettevõtjatele, omavalitsustele 
jt. annab pärandkultuuri avalik andmebaas 
võimaluse arvestada kultuuriväärtuste säili-
misega oma tegevuste kavandamisel.

Suur aitäh Sangaste valla töötajatele, kes 
minu tegevust igati toetasid ja võimaldasid 
kasutada valla arhiivmaterjale. Suur tänu aga 
ka kõigile vallaelanikele mõistva suhtumise ja 
usalduse eest. Kõigi teie jagatud mälestused ja 
juhtnöörid objektide looduses leidmiseks olid 
inventeerimisel suureks abiks. Ainult meie 
kõigi koostööna oli pärandkultuuri inventuur 
võimalik teha tulemuslikult.
   Pärandkultuuri kaardistamisel ei ole midagi 
lõplikku. Kui keegi leiab oma valdustest mida-
gi huvitavat, on alati võimalik andmebaasi 
objekte lisada. Helistada võib artikli autorile 
telefonile 505 0939 või saata e-kiri aadressi-
le vaino.suigusaar@mail.ee. Pärandkultuuri 
objektist teadaandmise võimalused on loodud 
ka RMK ja Eesti Metsaseltsi kodulehel (www.
rmk.ee; www.metsaselts.ee).
   Pärandkultuuri kaardistamise tööd on 
rahastatud Euroopa Liidu tõukefondidest. 
Projekt “Pärandkultuuri väärtused ühise 
keskkonna- ja kultuuriruumi osaks” tegevus 
toimub koostöös Läti metsameestega Eesti-
Läti piireületava koostööprogrammi raames, 
kaasrahastajaks ja juhtpartneriks on RMK. 

VÄINO SUIGUSAAR

Sangaste valla pärandkultuuri kaardistamine 
on lõpusirgel

Hiiepuu (pärn) Tähenamäel Küüdre 
talu maal (H.Kängsepp). 

Algus eelmises Otepää Teatajas

Projekti koordineerib Vaiguva Keskkool Leedust. 
   Praeguseks on meie 5 õpilasel ning 2 õpetajal ka esimene 
projektikoosolek Leedus seljataga. See pakkus rohkelt väljakut-
seid nii õpetajatele kui ka õpilastele, kuna varasemast puudub 
sellistes rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus. 
Esialgu kulus palju energiat, et aru saada, mida, kuidas ja milleks 
teha. Ka suhtlemine vöörkeeles, kuna seda ei tehta just iga päev, 
nõudis  esialgu pingutust. Projektikoosoleku 6 päeva (27.09-
02.10) Leedus möödusid tempokalt ning töises õhkkonnas. 
Õpilased ja õpetajad said palju uusi tuttavaid ning sõpru, kellega 
nüüd suheldakse enamasti Interneti teel. Leedus planeeriti ka 
projekti edasisi tegevusi  ning koostööd eri tasanditel, samuti 
jagati ohtralt kodutöid. See näeb ette küsitluste läbiviimist 
õpilaste ning kogukonna liikmete hulgas, fotomontaaži tegemist, 
koosolekute läbiviimist. Teemaks loomulikult tolerantsus ehk 
sallivus. Järgmine töökoosolek toimub 2010. aasta veebruaris 
Itaalias ning sama aasta mais on meie kooli kord kõigi nelja riigi 
esindajaid vastu võtta.

Projekti koordinaator VETE HAINSOO

Õpime tolerantsust ühtses Euroopas

Siis tulevad sõbrad kokku, lehvivad 
õhupallid ja süüakse head-paremat. 
Täpselt selline õhupalli- ja sõpraderoh-

ke oli Sangaste eakate tantsurühma „Rõõmu-
rullid“ esimene väike juubel 1. novembril 
Sangaste seltsimajas – tähistati koosveedetud 
viit aastat.
   Kontsert algas tempoka võimlemiska-
vaga, mis tekitas palju elevust ja kestva 
aplausi. Rõõmurullid vahetasid kostüüme 

Kui Sa saad viie aastaseks…

koguni kolmel korral, neil on mida näidata 
– eripalgelisi tantse ja kostüüme sinna juurde. 
Külalisi oli lähemalt ja kaugemalt: Sangaste 
valla tantsurühmad, Tõlliste, Puka, Valga ja 
Rõngu tantsijad ning Ala ja Palupera lauljad. 
Kaugeim tervitus tuli Setomaalt, Värskast. 
   Iga tantsija sai mälestuseks Urvaste käsi-
töömeistri Erna Tolmovi valmistatud nime-
lise portselantassi. Pidupäevale andis kaalu 
veel Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 

eraldatud „Kogukonna eluhoidja“ preemia, 
mille andis Lea Korbunile üle Eha Mandel. 
Sangaste vallavolikogu esimehelt sai Lea 
Korbun tänukirja seltsielu edendamise eest. 
   Sügav kummardus rõõmurullide juhendaja 
Katrin Kõivale, kes on väga hea õpetaja ja 
eestvedaja ning lisaks tantsude õpetamisele 
loob järjest uusi tantse juurde. Ja suur tänu AS 
Silva-Agrole, kes kattis sünnipäevalaua!
   Kuna tegemist oli kinnise peoga, siis 
„Rõõmurullid“ lubasid, et teevad vallarahvale 
ühe vahva peo uue aasta alguses, sest paljud 
tantsud ja oskused jäid näitamata. Tantsude 
nimekiri on aastatega päris pikaks kasvanud 
ning tarmukad memmed on võimelised 
ilmselt ka paaritunnise kontserdi andma. Igal 
juhul jälgige reklaami.
   Veelkord palju õnne juubeli puhul ning pind 
päkka!

MERLE TOMBAK

Alustame oma näiteringiga

Esimene kokkusaamine 
neljapäeval, 19. novembril kell 20.00. 

Ühiselt otsustame, milline nädalapäev ja 
kellaaeg on edaspidi kokkusaamiseks parim.

Juhendajaks on Margus Möll.

   Lisainfo: Merle Tombak, 5647 2632.

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

www.sangaste.ee
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Avaldame kaastunnet tädi 
Veerale abikaasa

JAAN LAARI
kaotuse puhul.

Aivar ja Avo peredega.

MAIVE KAUPMEES
10.05.1938 - 25.10.2009

Mälestame naabrimeest. 
Tunneme kaasaVeerale ja Mirjele 

abikaasa ja onu

JAAN LAARI
kaotuse puhul.

Helin, Kalle, Rein, Lembit, Kaja, 
Jürjo ja Paavo.

KU U LU T U S E D

Müüa kuivad pliidipuud 
20cm,25kr/kott. Vedu tasuta. 
5344 6470

Korstnapühkimine, ahjude, pliiti-
de remont. Litsents olemas. Te-
lef. 5345 9609

Pottsepatööd. 5523 522, 
5397 6423

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Elektri-ja nõrkvoolutööd, santeh-
nilised tööd, õhk-soojuspumpade 
müük ja paigaldus. www.mano.ee 
Tel. 52 08 970

Välja üürida 2-toal. korter. 5158137

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
veemõõtjate paigaldamine, kaeve-
tööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783

Otepääl välja üürida 2-toaline ja 3-
toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel. 7348 470, 5020 797.

Müüa ANANASS, lehtede ulatus 
1,5 m, vili u 1,6 kg. Urve 520 4150

Otepää Aedlinnas eramajas välja 
üürida 1-2 tuba, köök, WC-vanni-
tuba. Tel. 5614 6490.

Esmaspäeval, 9. novembril kella 
10.00-12.00 Otepää Kultuurikesku-
ses kasutatud riiete müük. Norra 
kaup, hinnad soodsad.

Neljapäeval, 12. novembril kella 
12.00-14.00 Otepää Kultuurikesku-
ses kasutatud riiete müük. Kaup 
Inglismaalt.

Müüa soodsalt uued talverehvid 
(HANKOOK, NANKANG, NE-
XEN, DAITON, SUNNY jne). Kõik 
mõõdud. Tel. 5348 3847 Jaak

Küttepuud. 5666 6900.

Müüa kaevurakked, transpordi 
võimalus. www.kaevud.ee; tel. 
50 65 471

Ehitus ja REMONT. 
Tel. 5353 6160

JAAN LAAR
23.10.1919 - 23.10.2009

KOIDULA GRÜNBERG
24.10.1928 - 01.11.2009

LEO TULEV
06.10.1929 - 31.10.2009

Sügav kaastunne Ailile 
abikaasa 

ENN MIKSI 
kaotuse puhul.

Otepää Teatri pere.

Mälestame suurepärast 
õpetajat

LEO TULEVIT
ja tunneme kaasa omastele.

Palupera Kooli 1979. aasta
 lõpetajad.

Avaldame kaastunnet Kai Irdile

EMA
surma puhul.

Hooldekodu osakonna pere

Novembri 
ERIPAKKUMISED!
Pakkumised kehtivad uutele broneeringutele 

al. 1.novembrist ning on kasutamiseks kuni 06.12.

Info ja broneerimine tel 76 65 555

Isadepäeva eripakkumisi vaata
www.pyhajarve.com

-50%
Soolakamber      50 EEK (100 EEK)

-25%
Mediq vibrosaun koos Vichy dušiga  175 EEK (230 EEK)
Virsikuparafiini kätehooldus    112,50 EEK (150 EEK)
Parafiinihooldus jalgadele  112,50 EEK (150 EEK)
Soe savipadi      82,50 EEK (110 EEK)
Vesimassaaživoodi    75 EEK (100 EEK)
Massaažitool      75 EEK (100 EEK)

-15%
Laavakivimassaaž    416,50 EEK (490 EEK)
Mediq ilupakett naistele    416,50 EEK (490 EEK)

UJULA ja BOWLING 
Ujula perepilet  -10%  
Ujula perepileti esitamisel bowlingus ühe raja hind  – 10%

NÄDALANE JÕUSAALI KASUTUS    89 EEK

 (Ettetellimisel 8 kohaline buss)

TAKSOTEENUSTAKSOTEENUS

RAIDORAIDO

 ((+372))  50 71 25650 71 256

4  ja 6  KOHALINE

Pühajärve Spa hotel
laupäeval, 7. novemb
rahvusvahelise kara

C
KU

osalema ja k

ENN MIKS
23.03.1935 - 21.10.2009

OTEPÄÄ  
AUTOHOOLDUS

Tehase 2 (ülevaatuse kõrval)

 •rehvitööd (uued tõstukid)

 •autode remont

AVATUD: 

E - R  8 - 17

    L  9 - 14

513 5181; 529 5224

AVATUD:

E - R  9 - 17

 L  9 - 15

Otepää Lihatööstus korraldab 

20. novembril kell 15.00
Otepää kultuurikeskuses 

tarbijakonverentsi.
Päevakord

1) Tooraine valik ja mõju kvaliteedile;
2) Maitseainete valik ja lisaainete mõju toodangule.

Vastame küsimustele.
Degustatsioon.

Olete oodatud külalised meie üritusele!

Neljapäeval, 19. novembril kell 18 toimub 
Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn) 

LOODUSÕHTU
Otepää 12 nägu – Arne Ader
Loodusfotograafist Arne Aderi juhatusel vaatame pildiprogrammi ja kuu-
lame helisid Otepää looduse erinevatest ilmetest kalendrikuude kaupa. 
   Otepää loodust tutvustava pildiprogrammi loomisel olid suureks abiks 
Margit Mõttus, Ann Marvet, Fred Jüssi, Riho Västrik jt, rahaliselt toetas 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
   Loodusõhtul osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud. Osa-
lemiseks palume eelnevalt registreeruda tel 766 9290 või margit.
turb@keskkonnaamet.ee.
   Korraldajad on Keskkonnaamet ja Otepää kultuurikeskus SA Keskkonnainvesteeringute Kesku-
se toetusel. Lisainfo: 766 9290.

Projekti
 TERVES KEHAS TERVE VAIM 

meeskond
ootab kõiki 50 ja enam eas 

huvilisi
15. novembril kell 12.00 

Otepää bussijaamas,
et suunduda järjekordsele 
matkale ümber kodukoha.

Kusagil teispool elu 
on valguse vaikuse linn.

Sealt, minu arm, minu elu, 
nii tungivalt hüüti Sind, 

et lahkuma pidid?(Lea Metsis)
Kallist elukaaslast 

PEEP ROSANOVIT
27.05.1947-27.10.2008 

mälestab 1.surma-aastapäeval 
Ly.

Mälestan head sõpra 

JAAN LAARI
23.10.1919 - 23.10.2009

Sügav kaastunne Veerale.

Külli

Südamlik kaastunne Veerale kalli 
abikaasa

JAAN LAARI 
kaotuse puhul.

Tartu mnt 3 elanikud

Tänu

Südamlik tänu Tõnu Susile ja 
Kaarel Tigasele, kes meile 
esimestel leinapäevadel nii 

vajalikku nõu ja abi osutasid. 
Sügav kummardus kõikidele 

ENN MIKSI 
endistele töökaaslastele ja 
headele inimestele, kes 
lahkunut meeldejäävalt 

meenutasid ning tema kalmu 
lillevaibaga katsid.

Leinavad omaksed

Mis tulema peab, 
see tuleb.

Kellel otsa saab aeg, 
see läheb, 

minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe. (V.Osila)

JAAN LAAR
Siiras kaastunne Veerale abikaasa 

kaotuse puhul.
Lehte A., Helge, Koidula ja Lea.

2009. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg   290x380 mm 5000 kr

½ lk           142x380, 290x190  2500 kr

1/3 lk         290x130, 93x380  1750 kr

 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 1300 kr

1/8 lk         93x144, 142x95, 290x46     700 kr

1/12 lk       93x95, 190x46, 44x190    500 kr

1/24 lk       93x46, 44x95    300 kr

1/48 lk       44x46   150 kr

Lehes saab avaldada  
kuulutusi ja reklaame.

Hindadele käibemaksu ei lisandu. Kordusreklaami avaldamisel on soodustus 10%.
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6. oktoobril toimus Eesti karikavõistluste 
1/16 finaal, kus kohtusid FC Flora Tallinn 
ja FC Otepää. Kohtumine toimus Tallinnas 
A. Le. Coq Arenal. Samal staadionil 
mängib ka oma kodumängud Eesti jalg-
pallikoondis. FC Flora näol on tegemist 7 
kordse Eesti meistri ja 3 korda Eesti kari-
kavõistluste võitjaga. Mäletatavasti pääses 
FC Otepää karikavõistluste 1/16 ringi alista-
des võõrsil Meistriliigas mängiva Paide 
Linnameeskonna 3:2. Paide Linnameeskond 
oli mängu hetkel hoidmas Meistriliigas 7. 
kohta.  Selle mänguga tehti ka omamoodi 
ajalugu kuna teadaolevalt on see esimene 
kord kui 3. liiga klubi on alistanud meistri-
liigas mängiva võistkonna. 
   Otepääga sõitis mängule kaasa ka eraldi 
fännibuss, mis moodustas koos meeskonna 
bussis viibinud fännidega kokku natuke üle 
60 tulihingelise fänni. Just need kaasasõit-
nud fännid aitasid luua fantastilise meeleolu 
Tallinnas, kus nad terve sealtveedetud aja 
oma meeskonda häälekalt toetasid ja erguta-
sid. FC Otepää ei jäänud kaasatulnud publi-
kule võlgu ja mängis väga korraliku partii 
valitseva Eesti karikakaitsjaga. Poolaeg 
kaotati 2:0 aga siiski ei murdutud ja teine 
poolaeg suudeti korralikult kangele võõrus-
tajale hambaid näidata ja tekitati mitmeid 
võimalusi ka ise skoori teha. 80 minutil 
tuligi see mida kõik kaasa sõitnud fännid 
palavalt ootasid: Flora kaitseliin mängiti üle 
ja värava eest saatis palli võrku Rainar Laes. 
Suure eeltöö väravale tegi Vahur Teppan. 
Mäng lõppes Flora 4:1 võiduga. Fännide 

suurepärase kaasaelamise märkis ära ka 
terve mängu nendega samas sektoris istunud 
Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak, 
kes oli väga rõõmus, et kohale on sõitnud nii 
suur hulk fänne, kes häälekalt kaasa elasid 
ja omasid toetasid. Peale mängu külastas 
Aivar Pohlak FC Otepää riietusruumi, kus 
tänas isiklikult kõiki mängijaid ja klubi 
liikmeid, kes selle korraliku partii esitasid. 
Selle mänguga pandi punkt käesoleva aasta 
hooajale. 
   Eesti meistrivõistlustel 3. liiga lõunat-
soonis saavutati 12 võistkonna seas 
auväärne 3. koht, seda enam et alles 
aasta tagasi mängiti veel 4. liigas. Aasta 
algul seadsime eesmärgiks saavutada 
Eesti meistrivõistlustel vähemalt koht 
esimese 6 võistkonna seas ning seatud 
eesmärgi täitsime hästi. Kokku oli 
Eesti Meistrivõistlustel 3. liiga lõunat-
soonis hooajal 22 mängu, millest 11 
kodus (Aedlinna jalgpalliväljakul 
mängiti neist 9) ja 11 võõrsil. Võideti neist 
12,  kaotati 8 ja viigistati 2. Selle tulemusega 
koguti 38 punkti ja platseeruti 3. kohale. 
   Juunikuus külastas Otepääd ja Otepää 
võistkonda sõprusklubi TSV Lonnerstadt 
Saksamaalt. Külalistele korraldati Aedlinna 
jalgpalliväljakul sõpruskohtumine. Mängu 
oli vaatamas ka siiamaani suurim publik 
Aedlinnas, 114 inimest. Kuigi mäng oli 
väga tempokas ja võimalusterohke oli seis 
pärast 90 mänguminutit 0:0 ja asuti penal-
teid lööma. Selles osutusid osavamaks küla-
lised Saksamaalt võites 8:4. Pärast mängu 

FC Otepääl oli edukas aasta
suunduti Pühajärve randa, kus toimus 
mängujärgne pidulik koosviibimine ning 
süvendati kontakte kahe klubi vahel. Meie 
kontaktid ulatuvad juba aastasse 2005, mil 
FC Otepää meeskond külastas sakslaste 
küllakutsel neid Saksamaal, viibides seal 
nädala ning pidades 2 mängu. 
   Suureks edasiminekuks oli nii meeskon-
nale kui ka kõigile otepäälastele Aedlinna 
jalgpalliväljaku korda seadmine. Toetajate 
abiga sai ehitatud nii tribüün 60 pealtvaata-
jale kui ka 2 vahetusmeeste kabiini. Suured 
tänud siinkohal Valgjärves pesitsevale Fri 
Puidule kes toetas meid materjaliga ning 
samas kuuluvad meie tänud ka meie teis-
tele toetajatele eelkõige Otepää vallale , 
LukuCentrumile, Sangarile ja Aura veekes-
kusele. Kindlasti loodame järgmisel aastal 
staadionit ja selle ümbrust veelgi parandada 
ning meie kodust Aedlinna Arenat veelgi 
paremaks muuta ning samas ootame spon-
sorlust kohalikelt ettevõtjatelt, kellele püüa-
me pakkuda omalt poolt parimaid tulemusi 
ning parimat meediakajastust.
   Sellest sügisest alustas FC Otepää ka noor-

tetööd, luues Otepää 
mõlemas lasteaias 
noortegrupid. Lisaks 
nendele moodustasime 
ka ühe rühma vanema-
tele poistele kuhu oota-
me kõiki 1-3 klassis 
õppivaid lapsi. Noorte 
treeneriks on Otepäält 
pärit ja FC Otepää 
ridades selle loomi-

sest saadik mängiv Martin Teder (pildil). 
Martin Teder omab EOK jalgpallitreener 
II litsentsi ja on omandanud bakalaureuse 
kraadi kehakultuuri erialal ning täiendanud 
jalgpallialaseid teadmisi ka Saksamaal 
Mainzi ülikoolis.
   Pilte, videosid, videointervjuusid liigahoo-
ajast, karikavõistluste mängust FC Floraga, 
(2 intervjuud Eesti Jalgpalli Liidu presidendi 
Aivar Pohlakuga) ja palju muud lisainfot 
leiab FC Otepää kodulehelt: www.fcotepaa.
ee.

FC Otepää

Taotluste esitamise tähtaeg on 
14. detsember. Projektikonkursi 

“Õnnetuste ennetamine 2010” kau-
du rahastatakse ideid, mis aitavad 
kaasa õnnetuste ja nende tagajärge-
de ära hoidmisele.
   Iga-aastase projektikonkursi ees-
märk on ärgitada kodanikeühendusi 
leidma lahendusi ohutusalastele 
kitsaskohtadele, peamine eesmärk 
on vähendada tulesurmasid ja 
veeõnnetusi. Eelistatud on kogu-
konda kaasavad tegevused.
   Konkursil osalemiseks tuleb vor-
mikohane taotlus ühes eksemplaris 
esitada paberkandjal või elektrooni-
liselt 14. detsembril 2009.a kell 
17.00 Päästeametisse aadressil 

Päästeamet toetab mittetulundus-
ühingute ohutusteemalisi projekte 
300 000 krooniga

Raua 2, Tallinn 10124 või e-postil 
rescue@rescue.ee.
   Projektikonkursi infopäev toimub 
13. novembril kell 10.00 Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse koolituskeskuses 
(Papli 4, Tõrvandi, Ülenurme vald, 
Tartumaa). Infpäeval tutvustatakse 
konkursil osalemise tingimusi ning 
räägitakse projektitaotluste koosta-
misest.
   Täiendavat infot projektikonkursi 
kohta saab lugeda http://www.
rescue.ee/projektikonkurss/.

 Eelregistreerimine ja info: 
Erki Remmelkoor, tel. 733 
7315, 534 56248, e-post: erki.
remmelkoor@rescue.ee.

Otepää ja Väike-Munamäe va-
heline kergliiklustee oli plaanis 

valmis saada novembri keskpaiku. 
Ehitustööd lükkuvad pinnase vaju-
mise tõttu edasi.
   Lõuna Regionaalse Maanteea-
meti avalike suhete nõuniku Liis 
Rohtmetsa andmeil tekkis ehituse 
käigus sõidutee vajumine, mis oli 
põhjustatud soisest pinnasest. 
Teekate on osaliselt paigaldatud, 
vajunud kohas aga panemata. “Het-
kel otsitakse probleemile lahendust, 
mis peaks tulema 2-3 nädala jook-
sul,” rääkis Liis Rohtmets. “Ilmselt 

lükkub tee avamine kevadesse, kuna 
talvised ilmastikuolud ei võimalda 
ehitust jätkata.”
   Otepää ja Väike-Munamäe vaheli-
se kergliiklustee ehitustööd algasid 
septembri alguses. Ehitustööde tel-
lijaks on Lõuna Regionaalne Maan-
teeamet. Tee on 1,25 km pikk ja 3,5 
meetrit lai ning on kogu ulatuses val-
gustatud. Ehitustöödeks kulub riigil 
3,3 miljonit krooni. Kergliiklusteel 
saavad liikuda jalgratturid, jalakäijad 
ja rulluisutajad. Töid teostab Valga 
Teed OÜ.

MONIKA OTROKOVA

Kergliiklustee valmib kevadel

8.oktoobril kohtusid Otepää Val-
lavalitsuses Külmalinna Jõgeva ja 
Talvepealinna Otepää esindused, et 
valmistuda koos algavaks talveks. 
   Kohtumisel tõdeti, et alati tuleb 
talv ootamatult ning selleks tuleb 
alati valmis olla. Kuna talv ja külm 
käivad alati käsikäes, siis otsus-
tasid Talvepealinn ja Külmalinn 
sellel aastal lüüa käed ja koostööd 
teha. Mõlema linna juhid lubasid 
garanteerida talve ja külma tuleku 
sellel aastal sajaprotsendiliselt. 

Talvepealinn hoolitseb lume eest ja 
Külmalinn tagab vajalike külmakraa-
dide olemasolu. 
   Järgmisel aastal täitub 70 aastat 
Eesti külmarekordist, mis mõõdeti 
Jõgeval 17.jaanuar 1940, see oli 
-43,5 C. Lähtuvalt sellest rekordist 
on Jõgeva Külmalinn. Otepää 
saab Talvepealinna tiitli käesoleval 
aastal 13. korda 21.detsembril. Koos 
plaanitakse jõud kokku panna nii 
talve alguse päeval Otepääl kui ka 
Jääpurikas 2010 üritusel Jõgeval. 

Talvepealinn ja Külmalinn pidasid 
koostööplaane

31. oktoobril käisid Puka ja Hellenurme noored Tartus paintballi mängimas 
ANK konkurssi poolt toetatud ühisprojekti raames. Päevast räägivad ise 
osalenud Puka noored Kertu Tilga, Reeno Sööt ja Hendrik Mekk.
   “Käisime Tartus paintballi mängimas. Kõik oli fun. Puka noori oli 15 ja Hel-
lenurme noori 14. Me läksime hommikul 11:40 ja tagasi tulime 17:30. Meie 
võistkonnas olid Pärt, Henri, Ardi, Ain, Andi, Kertu, Hendrik, Sander, Keijo. 
Me mängisime 5 mängu. Esimese mängu võitsime meie ja 4 mängu võitsid 
Hellenurme noored.” (Reeno Sööt, 15aastane).
   “Cool oli. Okei, noh, käisime seal Tartu lähedal kuskil mängimas. Käisime 
koos Hellenurme noortekaga. Kokku oli 5 mängu. Esimse mängu võitsime 
ära koba peale. Teise võitsid hellekad. Kolmas oli selline, et lipp oli seal 
keskel kuskil ja siis pidid tolle sealt kätte saama. Kui pihta sai, siis pidid lipu 
maha panema ja siis kas keegi Sinu võistkonnast või teisest võistkonnast 
läks mängust välja. Me saime selle lipu korra. Kaks mängu oli niiviisi koos 
lipuga. Võitsid Hellenurme omad, kuna nad oli varem paintball’i mänginud. 
Aga jah, viimases mängus vist ei võitnud keegi, sest mängiti, kuni kuulid 
kõigil otsa said. Ma ise ei saanud mängu jooksul kordagi pihta, sest ma ei jul-
genud eriti mängidagi. Lõpus kui mul oli mingi 100 kuuli alles, siis vahetasin 
üldse Pärdiga püssid är. Tal oli ainult 3 kuuli alles. Pärast saime seal suppi, 
saiakest ja morssi. Ja siis sõitsime koju. Kojusõit oli väga külm, aga paintball 
oli äge. Kunagi võiks veel minna, siis saan mina ka mõne sinika ehk.” (Kertu 
Tilga, 13aastane).
   “Laupäeval, 31. oktoobril lahkusime noorteka juures umbes kell 11.40. 
Me läksime koos Hellenurme noortega. Me läksime Tartu Raadi taha kuskile 
paintball’i mängima. Puka tiimis olid: Pärt, Alex, Silvija, Laura, Sirle, Sander, 
Keijo, Reeno, Henri, Ardi, Andi, Ain, Kertu, Kaisa ja mina. Me tegime 2 raundi 
niisama, 2 raundi lipumängu ja ülejäänud kuulidega tegima samuti ühe. 
Pärast tegime me Pärdiga duelli ja ma sain endale sinika taolise mälestuse 
põlve peale. Koju saime umbes kell 6.” (Hendrik Mekk, 16aastane).

PANK

Käisime Mare Liigeri alkoennetuskoolitusel
25. oktoobril kell 13.00 toimus Hellenurme ja Puka noortele Hellenurme 
ANKis. Üritusest räägib lähemalt sellel osalenud 12aastane PANK liige Kaisa 
Ööbik. “Me läksime sinna autoga kolmekesi (mina, Cärol ja Sirle). Meile 
räägiti seda, mis juhtub, kui kaua alkoholi tarbida. Näiteks võib laps puude 
saada seetõttu. Naine, kes sellest rääkis, oli Mare Liiger. Seal sai ka küpsi-
seid, mahla, teed ja kohvi.”

Paintball koos Hellenurme noortega 


