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PALUPERA
vald
PUK A
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 1 8 . d e t s e m b e r 2 0 0 9

Jõulutervitus
Armsad otepäälased, Otepää naabrid Paluperast, Pukast ja Sangastest,
Valgjärvelt, Urvastest, Kanepist ja
Rõngust!
Soovin kõigile vähem vihkamist ja
kibestumist ning rohkem ligemisearmastust ja hoolivust! Soovin sel kaunil
jõulukuul, kus meil on saabunud ehe
talv, kõikide heade ja õilsate salasoovide täitumist. Uueks aastaks soovin
kõigile ühist tegutsemist ja koostööd
kogu Otepää regiooni majanduslikust
surutisest väljatoomisel. “Läbi raskuste tähtede poole”, on öelnud kunagi
kuulus kreeka filosoof ja see paneb
mõtlema, et võib-olla me muidu ei
tunnetakski neid muutusi ja arenguid,
kui poleks tänast masut.
Majandusliku surutise ajal ei tohi alla
anda ja leppida olukorraga! Tuleb pead
kokku panna ja tegutseda innovaatiliselt
ning ellu viia just arengule suunatud
tegevusi, mis teeksid Otepää regioonist
õitsva oaasi. Soovin, et Otepää regiooni
inimestel oleks elada uhke ja hää. Kõik
eeldused selleks on meil täna olemas,
peaasi, et meil jaguks tahtmist tegutseda ühise eesmärgi nimel, usku endasse
ja naabritesse.
Soovin veelkord kaunist aastavahetust
ja tegusat uut aastat.

Kauneid jõule ja õnnelikku uut aastat!

SANGASTE
vald
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Otepäälased tõid lume
pealinna jõuluturule

Jõulud on
rahu, mõistmise ja andestamise aeg
Jõuluaeg on ikka alati midagi enamat
kui rõõm ja küünlavalgus. See on
läheduse ja sõpruse tunne, mis muudab
kogu aasta helgemaks. See on usk, et
kõik hea saab otsast alata. See on rahu,
mõistmise ja andestamise aeg. See on
lootus, et meil kõigil läheb ikka paremini!
Kaunist jõuluaega kõigile,

Austusega
JAANUS RAIDAL, otepäälane ja Otepää
vallavolikogu esimees
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OTEPÄÄ
vald

Sangaste volikogu nimel RANDO
UNDRUS

Jõulutervitus Pukast
Vaikselt langeb lumehelbeid, särab tähevöö
rõõm ja rahu südames, kui on jõuluöö.
Üks aasta vaikselt ukse suleb
Kauneid jõule, meeldivat aastavaheta puudutusest link veel soe.
tust ning palju headust, rõõmu ja edu
Uus juba hõisates ta järel tuleb,
uuel aastal!
ei möödunu tal midagi ei loe.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Talvepealinn 2009
21. detsember 2009
Otepää saab sellel aastal Talvepealinnaks juba 13. korda. Sellel aastal saabub talv
21. detsembril kell 19.46, just sellel hetkel saab Otepää pealinna Tallinna esinduse poolt
Talvepealinna tiitli. Osalema on kutsutud ka kõikide Eesti teemapealinnade esindused –
Kevadpealinn Türi, Suvepealinn Pärnu, Sügispealinn Narva ja Külmapealinn Jõgeva.
Otepää on Talvepealinn just sellepärast, et siin toimub enamik talvega ja talispordiga seonduv
– arvukad spordivõistlused, on olemas kõik võimalused tegeleda talispordiga, suusatada,
kelgutada, teha suusahüppeid ... ükskõik, milline on ilm mujal Eestis, Otepääl on talvel ikka
niipalju lund, et talisporti nautida. Seega kannab Otepää Talvepealinna tiitlit väljateenitud auga.
Talvepealinna pidustustes löövad kaasa paljud Otepääl tegutsevad ettevõtted ja vabatahtlikud,
et anda ühine panus Talvepealinna toimisele.

KAVA
Kell 12.00 Otepää Keskväljakul Talvepealinna turu avamine. Mängib Pühajär-

ve Puhkpilliorkester Arno Antoni juhendamisel. Turul on võimalik osta ilusat käsitööd, jõulutoitu
ning veel palju muudki, millest jõuluõhtul rõõmu tunda. Kohal on ligi 40 Otepää ettevõtjat ja
talunikku, kes kõik ka oma toodangut tutvustavad. Kavas on ka turuloterii. Platsil põleb ka lõke,
mille paistel saab ennast soojendada. Turg avatakse piduliku puhkpillimuusikaga. Turumamsliks
on Riita Aader. Info: Riita Aader 5332 6679

Kell 13.00 ühine jõululõuna Keskväljakul. Otepää Naisselts pakub karusuppi päh-

klikreemiga. Laulab ansambel „Relami“.

Kell 14.00 algab parima omaküpsetatud koduleiva konkurss. Leivad saab

tuua pühapäeval, 20. detsembril Kultuurikeskusesse kuni 14.00 ja ka esmaspäeva, 21. detsembri ennelõunani. Kaasa tuleb panna ümbrik küpsetaja kohta ja leivaretsept. Kell 14.00 pannakse
laekunud leivad välja maitsmiseks ja hindamiseks. Info: Ene Raudsepp 5615 3357

Kell 15.00 taasesietendub lühilavastus “Nuustaku”. Otepää Rahvateatri lavasta-

ja Margus Mölli kirjutatud näidend räägib Nuustaku sünnist. Näidendis esinevad Otepää noored
ja Ott Kartau ning Merilin Kirbits.

15.30 Turuloterii võitude jagamine. Turumüüjad on kõik annetanud loteriile palju
huvitavat kaupa, mis turukülastajate vahel välja loositakse. Info: Riita Aader 5332 6679

Kell 15.40 Väikeste kuusked ehtimine kõikide Otepää lasteaialaste poolt.
Otepää rahvatarkus ütleb, et kui riputad ühe ilusa jõulumuna Otepää jõulukuuse külge, siis
lähevad uuel aastal kõik soovid täide ning elad õnnelikult. Õnne panevad kuuse külge Otepää
lasteaedade Võrukael ja Pähklike lapsed. Info: Pille Villems 516 9397

Kell 16.20 Otepää lasteaialaste ühised talvelaulud- ja mängud. Otepää
lasteaiad Pähkile ja Võrukael lustivad Keskväljaku kuuse ümber. Info: Pille Villems 516 9397
Kell 16.40 turuloterii võitude jagamine. Turumüüjad on kõik annetanud loteriile

13. detsembril toimus Tallinna jõuluturul
Raekoja platsil Otepää päev. Otepäälased
tõid pealinna saabudes lume kaasa. Otepää päev Tallinnas oli avalöögiks Talvepealinna tiitli vastuvõtmisele 21. detsembril
Otepääl.
Otepää päeval tutvustasid Nuustaku
ettevõtjad oma tooteid ja teenuseid. Tallinas oli näha Lemmikmehe kümblustünni,
kus sees vesi ja ehtsad kümblejad. Kuulus
Otepää grillmeister Tarmo Märss koos
Otepää Oskariga ajas ahju kuumaks ning
küpsetas hõrku jõulupõrsast. Väljas oli ka
Otepää Lihatööstus Edgar, kelle müügileti
taga ei tahtnud järjekord sugugi lõppeda.
Oma töid tutvustasid AS Oteks vaipadega,
Anni Butiik ja MTÜ Karukäpp vahvate
käsitöödega ja Tõnu Tämm omanäoliste
puutoodetega.
Suu sai magusaks Otepää Meest ning
soovijad said lumehelbed põskedele Ene
Prantsu maalingutega. Kohaliku toitu sai
maitsta Oti pubi telgist. Pühajärve Puhkekeskus rõõmustas kliente mahetoodetega
ja pakkus mustikasuppi. GMP Clubhotel ja
hotell Karupesa olid samuti ennast aktiivselt tutvustamas. Otepää turismiteenuste
kohta sai kaasa tutvustavat infomaterjali.
Eriti populaarseks kujunes Otepää
ettevõtjate loterii. Laadaliste tuju hoidis
üleval Marju Länik. Toimus saate Laulge
Kaasa salvestus, mida saab ETV-s näha 26.
detsembril. Päeva juhtis raadio Sky Plusi
saatejuht Vaido Pannel.
“Väga hea meel oli, et Otepää ettevõtjad
tulid aktiivselt selle üritusega kaasa,” ütles
Maris Saar MTÜst Meediagrupp Süd-Est.
“See oli esmakordne pääsukene sellisel
kujul Talvepealinna tutvustamiseks.“
„Loodame väga, et hea emotsioon sellest
üritusest jäi tallinlastele ja¨meie kõikidele
koostööpartneritele,“ lisas MTÜ Meediagrupp Süd-Est juhataja Valdur Sepp. „Mine
tea, äkki teeme järgmisel aastal jälle?”
Ürituse korraldasid Otepää ettevõtjad
MTÜ Meediagrupp Süd-Est eesvedamisel. Projekt on toetatud Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist: Euroopa
investeeringud maapiirkondadesse ja ellu
viidud Otepää Vallavalitsuse toel.

palju huvitavat kaupa, mis turukülastajate vahel välja loositakse. Info: Riita Aader 5332 6679

Kell 17.00 sportlikud mängud ümber kuuse. Toimuvad põnevad sportlikud mängud kogu perele. Info: Merlin Müür 515 7487

Kell 18.00 Otepää linedance showgrupp. Otepääl tegutseb linetantsutrupp, kes

jõulu ajal muutuvad karupäkapikkudeks. Kuidas see neil õnnestub, tule ja vaata! Info: Karin
Uibopuu 521 4683

Kell 18.15 Otepää ettevõtjate auhindade üleandmine kaunimatele koduakendele, väravatele ja ustele. Parima koduleiva auhindade üleandmine. Otepää

ettevõtjad eesotsas Pühajärve Puhkekodu juhataja Indrek Vähiga on otsustanud 20. detsembril
vallas ringi sõita ja valida kaunimad koduaknad, -uksed ja väravad. Teatada kaunitest kodudest
saab kuni 18. detsembri õhtuni telefonil 766 1200. Otepää ettevõtjad autasustavad ilusamaid
koduaknaid, -uksi ja värvavaid ja Otepää naised tunnustavad leivaküpsetajaid. Info: Sirje Ginter
509 7795.

Kell 18.30 laulab Laura Danilas. Laura Danilas on Otepää laululaps ja õpib Ülenurme
Muusikakoolis Ursel Oja juhendamisel. Laura on esinenud mitmetel konkurssidel, aga kõige
rohkem meeldib talle Otepääl laulda.

Kell 19.00 laval pop-entoansambel „Zetod“ Otepääle pühendatud showga „Otepääl traadilda“. Zetod on neljast setu noormehest koosnev rahvamuusika
ansambel, muusikastiiliks on midagi folkroki sarnast – “punkloor”. Bänd loodi 2003. aasta
augustis projekti raames. Kuula Zetosid internetis: http://www.myspace.com/zetod Info: Sirje
Ginter509 7795,

Kell 19.46 talve algus. Võib öelda, et see sündmus on Talvepealinna pidustuste kulmi-

natsiooniks. Heisatakse Talvepealinna lipp.Pealinn Tallinn annab Otepääle üle Talvepealinna tiitli.
Talve algus toob kaasa palju üllatusi! Talv tuleb seekord praksudes. Info: Sirje Ginter 765 5212;
509 7795, sirje.ginter@otepaa.ee
Talvepealinna pidustusi juhib raadio Sky Plus saatejuht Vaido Pannel. Ürituse meediapartneriks
on raadio Sky Plus.

21. detsembril on Keskväljak suletud alates kella 10.00 kuni ürituste lõpuni.
Täiendav info: Sirje Ginter 765 5212; 509 7795, Sirje.Ginter@otepaa.ee
Monika Otrokova 766 64811; 505 8970, Monika@otepaa.ee

Tähelepanu!
Hea inimene, vaata jõulueelses saginas
ringi ja anna teada, kui oled näinud mõnda
ilusasti kaunistatud koduakent, -ust või väravat või avastanud, et mõni Otepää valla
ettevõte on eriti vaeva näinud jõulumeeleolu loomisega. Anna sellest veel täna
(18. dets.) õhtul teada Otepää Turismiinfo
telefonil 766 1200.
Otepää ettevõtjad tahavad tunnustada
teie vaeva kodu- ja töökoha kaunistamisel.
Kingitused antakse üle 21. dets. kell 18.00
Otepää keskväljakul.
Ja veel.... kutsume teid küpsetama
koduleiba. Tooge oma leivapäts koos ümbrikuga, kus küpsetaja nimi ja kontakttelefon
ning küpsetatud leiva retsept, pühapäeval,
20. detsembril kuni kell 14.00 Otepää Kultuurikeskusesse.
Leivakonkurrs toimub 21. detsembril kell
14.00 keskväljaku kuuse juures, kus žürii
valib välja maitsvamad leivad ja publik
oma leiva. Auhindade jagamine jällegi
õhtul 18.00.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

O T E P Ä Ä

18. detsember 2009

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Kanti maha Otepää raamatukogus maha
kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara 8 ühikut summas 44 269,65 krooni.
Kanti Pühajärve Põhikoolis maha kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara 28 ühikut
summas 27 323,80 krooni.
Määrati lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
Eraldati kultuuriürituse „Otepää
päev Tallinnas“ läbiviimise eest MTÜle
Meediagrupp Süd-Est toetust summas 11
160.- krooni.
Eraldati kultuuriürituse toetus kultuuriühingule MTÜ Otepää Teater summas
4500.- krooni.
Rahuldati seitsme isiku esitatud taotlused
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodideks 01.10.2009 – 30.04.2010.
a ja 01.10.2010.a – 30.04.2011 üks taotluse
esitanud isik.
Määrati katastriüksuste uued koha-aadressid.
Määrati projekteerimistingimused
Prügiabi OÜle asukohaga Pilkuse küla
Tülsu maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; Euro Houses
Development OÜle asukohaga Pilkuse
küla Otepää vald Puuraku maaüksuse II
maatükk, elamu ja abihoonete püstitamise ehitusprojektide koostamiseks; Euro
Houses Development OÜle asukohaga
Pilkuse küla Otepää vald Puuraku maaüksuse I maatükk, elamu ja abihoonete püstitamise ehitusprojektide koostamiseks;
Arti Arakasele asukohaga Mägestiku küla
Otepää vald Uue-Raudsepa maaüksus, elamu ja abihoonete püstitamise ehitusprojektide koostamiseks; OÜle Ökoteh asukohaga
Kassiratta küla Vallimäe maaüksus, elamu ja
abihoonete ehitusprojektide koostamiseks;
OÜle Ökoteh asukohaga Koigu küla Ristee
maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; OÜle Ökoteh asukohaga Kaurutootsi küla Uue-Lokko maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide
koostamiseks; OÜle Rajal Market elamu
ja kahe abihoone ehitusprojektide koostamiseks asukohaga Nüpli küla Otepää vald
Rüakõrtsi maaüksus; MTÜle Kappermäe
selts, asukohaga Tõutsi küla Otepää vald
Lokumärdi maaüksus, Tõutsi seltsimaja
ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Romek Lutsule
(Luts) puurkaevu püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Truuta küla Külmalätte maaüksus.
Väljastati kasutusluba Peeter Mändla
puurkaevule asukohaga Valgamaa Otepää;
August Johansoo puurkaevule asukohaga
Valgamaa Otepää vald Sihva küla Lätte
maaüksus; OÜle Jaotusvõrk Spordikooli
alajaama 0,4kV maakaabelliinide, kaabli- ja
liitumiskilpide püstitamiseks Otepää linnas;
OÜle Jaotusvõrk Orukalda alajaama 0,4
kV maakaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide
püstitamiseks Otepää linnas seoses Kalda 13
liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Lille alajaama
0,4 kV maakaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää linnas seoses Pärna
tn 3a liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Tunneli
alajaama 10/0,4 kV, maakaabelliini, kaabli- ja
liitumiskilpide püstitamiseks Otepää vallas
Nüpli külas seoses OÜ Arumäe Maja liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Tunneli alajaama
0,4 kV maakaabelliini, kaabli – ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää vallas Nüpli külas
seoses Muna 3 maaüksuse liitumisega; OÜle
Jaotusvõrk Pikalombi alajaama 10/0,4kV,
maakaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää linnas seoses Niidu tn 4
liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Pohlametsa
alajaama 0,4 kV maakaabelliini, kaabli- ja
liitumiskilpide püstitamiseks Otepää vallas
Nüpli külas seoses Tiido maaükuses liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Tehvandi alajaama

Otepää arenguseminaril räägiti
naabervaldade koostööst
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11. detsembril toimus Otepää Raekojas piirkonna
arenguseminar, millest võttis osa ka regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Seminari peateemaks oli
koostöö mitmetes valdkondades Otepää naabervaldadega nii Valgamaalt kui ka Põlvamaalt ja Võrumaalt.
Osalesid Otepää, Sangaste, Puka, Palupera, Kanepi,
Urvaste ja Valgjärve valla vallavanemad ning volikogude esimehed.
Otepää vallavolikogu esimehe Jaanus Raidali sõnul
olid kõik kokkutulnud naabervaldade vallavanemad
ja volikogude esimehed üsnagi päri, et koostööd tuleb
edasi arendada. Seminaril puudutati ka võimalikku
ühinemise teemat. Kõige rohkem tegi võimaliku
ühinemise puhul omavalitsuste juhtidele muret
elanike identiteediprobleemid ja kartus, et ühinemise
korral võib valdu ees oodata ääremaastumine.
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler avaldas
aga heameelt, et piirkonna omavalitsused arutavad
koostöövõimalusi, mis kokkuvõttes parandab avaliku
teenuse kättesaadavust. Samuti nentis minister, et
hetkel suudavad erinevatest struktuurprogrammidest

raha sisse tuua ikkagi suured omavalitsused.
„Kohtumine oli positiivne samm jõuliseks piirkondlikuks koostööks omavalitsuste vahel ja mul oli hea
meel, et naaberomavalitsuste juhid sellel kohtumisel
osalesid, saades vastuseid küsimustele, mis siiani olid
ebaselged,“ ütles Jaanus Raidal. „Seminaril tehti ettepanek moodustada ühine koostöökoda, et selgitada
välja puutepunktid eri valdkondades. Minu isiklik
seisukoht on see, et oleme tegusamad ja tugevamad
ühe omavalitsusena.“
Lähiajal teeb Otepää vald kirjaliku ettepaneku
naabervaldadele ühisteks koostöötegevusteks aastatel
2010-2013. Põhiteemadeks saavad haridus-, turismimajandus-, sotsiaaltervishoiuküsimused, jne. „Hea
meel oli tõdeda, et naaberomavalitsused innustasid
Otepääd võtmaks eestvedaja rolli laiapõhjaliseks
koostööks Otepää naabervaldade vahel nii PõlvaVõru- Tartu- kui ka Valgamaal,“ ütles Raidal.
Otepää piirkonna arenguseminari modereeris
haldusspetsialist Toomas Katushin.

AMETLIK INFO
0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää vallas Nüpli külas seoses Palvemaja
maaüksuse liitumisega; OÜle Jaotusvõrk Pikalombi
alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää linnas seoses Jaani tn 7
liitumisega.
Väljastati ehitusluba OÜle Villa Müllerbeck tiigi
laiendamiseks Rukkimäe maaüksusel Otepää külas
Otepää vallas.
Anti luba Rõngu Roil OÜle korraldada ilutulestik
Otepää vallas Pühajärve Puhkekeskuse (Spa) territooriumil, peahoone taga asuval platsil 18.12.2009
kl 22.50 – 22.55.
Kanti Otepää Kultuurikeskuses maha kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara 14 ühikut summas 21
209 krooni.
Kanti Otepää Gümnaasiumi raamatukogus maha
418 õpikut summas 47 724,85 krooni.
Maksti tagasi riigihanke tagatis.
Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi raames
August Johansoo esitatud aruanne.
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse
20.11.2009. a korraldus nr 2-4-556.
Muudeti Kuusiku katastriüksuse ja VäikeKuusiku katastriüksuse vahelist piiri.
Eraldati kultuuriürituse toetust MTÜle Eveko
koor summas 4000 krooni juubelikontserdi „Eveko
koor 20“ korraldamiseks.
Kutsuti tagasi SA Valgamaa Arenguagentuur
nõukogust Kersti Säde ja määrati tema asemel
kolmeks aastaks SA Valgamaa Arenguagentuur
nõukogu liikmeks Anneli Kattai. Kutsuti tagasi
SA Valgamaa Arenguagentuur nõukogust Mati
Lüdimois.
Võeti vastu Otepää linnas Otepää Ajaloo
Teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule.
Kehtestati Otepää vallas Nüpli külas asuva
Suure-Kalda kinnistu detailplaneering, Otepää
vallas Vidrike külas asuva Tiigi kinnistu detailplaneering.
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Otepää valla aukodaniku nimetusele kandidaatide esitamine
Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla aukodaniku nimetusele. Taotluste
esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2010.
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Aukodaniku nimetus on Otepää valla kõrgeim autasu,
mis antakse füüsilisele isikule auavaldusena Otepää
vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Tiitliga
käib koos Otepää aumedal, mis on valmistatud hõbedast. Otepää aukodanikku premeeritakse rahalise
auhinnaga, mille summa ühtib väljaandmise aja
aastaarvuga. Aukodaniku nimetuse ja Otepää aumedali andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku
nimetusega kaasnev Otepää aumedal antakse üle
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks nimetatud isik
võiks saada aukodanikuks ja Otepää aumedali kavaleriks. Avaldused esitada 11. jaanuariks 2010 Otepää
vallavalitsusele postiaadressil: Lipuväljak 13, 67405,
Otepää, või e-posti teel vald@otepaa.ee.
Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Otepää vald – Otepää
tunnustab

PLANEERINGUD
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 09.12.2009 istungil vastu
ja suunas avalikule väljapanekule Otepää linnas asuva
Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneeringu. Detailplaneeringuala hõlmab
Linnamäe kalda (kat tunnus 55601:004:0003), Linnamäe
oru (kat tunnus 55601:004:1870) ja Vabadussõja (kat
tunnus 55601:004:0002) kinnistuid, mille omanikuks on
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Otepää valla eelkooliealised lapsed, kes ei saa jõulupakki lasteaist või koolist, saavad oma jõulupaki
kätte 21. ja 22. detsembril sotsiaalteenistusest.
Abivallavanem Aare Matt

Ilutulestikust Otepää vallas
Ees seisab aastavahetus ja see toob kaasa ilutulestikud, mis on väga ilus vaatemäng, kuid vajab
hoolsasti planeerimist. Tuletame meelde mõned
põhimõtted, mis kehtivad Otepää vallas ilutulestike
korraldamisel.
Ilutulestikku tohib korraldada ainult vastava loa
alusel. Et saada luba ilutulestikuks, tuleb pöörduda
taotlusega vallavalitsusse, kes iganädalastel istungitel
vaatab taotlusi läbi ning otsustab loa andmise.
Muul ajal, kui uusaastaööl, ei või ajavahemikul
kella 23.00-7.00 asulates või muudel tiheasustusega
aladel ilutulestikku korraldada (see keeld ei kehti,

Teade lapsevanematele

kui kohalik omavalitsus on andnud vastavasisulise
ilutulestiku korraldamise loa). Pauguti kasutamine on
lubatud ajavahemikul 27. detsembrist 1. jaanuarini
(kaasa arvatud). Ilutulestikud on keelatud 24.-26.
detsembrini, kui kõikjal peaks valitsema jõulurahu.
Loata ilutulestiku korraldajat ähvardab rahatrahv
suuruses kuni 18 000 krooni.
Otepää Vallavalitsus annab teada, et sellel aastal
saadame vana-aasta ära ilutulestikuga 31. detsembri
südaööl kell 24.00. Ilusat aastavahetust!
Otepää Vallavalitsus

Otepää vald. Planeeringuala suurus on ca 8 ha, maakasutuse sihtotstarve on üldmaa ja sotsiaalmaa. Otepää Ajaloo
Teemapargi detailplaneeringu muutmise vajadus tuleneb
muutunud olukorrast: parklakohtade puudus Otepää
linnas, liikluskorralduse ja -ohutuse parandamise vajadus
Valga mnt ääres, rahvaürituste korraldamiseks võimaluste
loomine Linnamäe orus ja hoonestustingimuste täpsustamine. Planeeringuga on täpsustatud kergliiklustee asukohta ja laiendatud parklat Valga mnt ääres. Rahvaürituste
korraldamiseks Linnamäe orus on kavandatud vabaõhulava plats tiigi kaldale. Täpsustatud on ehitusõiguse
tingimusi - määratletud on suurim lubatud ehitiste arv,
nende kõrgused ja arhitektuursed tingimused.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2010
– 18.01.2010. Planeering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng
ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine), ning tööajal Otepää Vallavalitsuses ja Otepää linna
raamatukogus.

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

Otepää Lasteaias Pähklike toimuvad jõulupeod järgmiselt:
18. detsember kell 17.00 Nipitiri rühm
21. detsember kell 16.30 Sajajalgse rühm

SÜNNID
Indra Ly Varjun
Joel-Mathias Priidik

14. november
20. november

Tänuavaldus
Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonenile, kes aitas meid kiirelt keerulise
olukorra lahendamisel.
Kuldne jõuluvana

Jõuluturniir pallimängudes
19.-20. detsembril toimub Otepää spordihoones
jõuluturniir pallimängudes.
Osalema on oodatud 5-liikmelised võistkonnad,
kusjuures igas võistkonnas peab olema vähemalt 2
naist.
Üldarvestusse lähevad võrkpall, võrpalli täpsuspallingud, korvpall ning korvpalli vabavisked. Võistkondade registreerimine kuni 16. detsembrini e-maili teel
merlin@otepaa.ee.
Täpsem ajakava, mis sõltub osavõtjate arvust, pannakse üles valla spordileheküljele www.otepaasport.
ee hiljemalt 18. detsembril.
Lisainfo: Merlin Müür 515 7487, merlin@otepaa.ee.

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 15. jaanuaril.

18. detsember 2009

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

J

uba enne esimest adventi algasid kiired siginad-saginad Otepää Gümnaasiumi praegustes kitsastes oludes. Võib-olla just seetõttu
olidki selle-aastased päkapikud eriti vilkad. Ühel
hetkel olid kõik kooliruumid jõuluhõnguliseks
kaunistatud ning hinge puges tõeline ootusärevus. Seda suurendas omakorda 9. detsembril
korraldatud jõuluhõnguline kirbuturg – esmakordne sellelaadne ettevõtmine meie koolis.
Meeldiv oli tõdeda, et oma asju ning isetehtud
kraami oli pakkuma tulnud 17 eelregistreeritud
kaupmeest, nende hulgas ka üks suurem klassikollektiivi esindus. Jõulumuusika saatel said
kõik külastajad endale mõistliku hinnaga midagi kasulikku soetada. Eriti südantsoojendav oli
see, et mitmed lapsed koos emmede-issidega

tulid müüma. Suusad ja muud talvetarbed olid
kuum kaup. Kahju ainult, et paljud ostjad jäid
tulemata. Olime ju eelkõige lastevanemate
pärast selle ürituse õhtusele ajale planeerinud.
Aga osavõtjad said innustust korraldada taoline
laat ka kevadel.
11. detsembril sai teoks „Talendijaht 2009“,
mille raames otsis gümnaasium oma kollektiivist
kõige säravamaid talente. Talendi tiitlit püüdis
14 julget, nende hulgas 2 õpetajat. Õhtu jooksul
võis näha nii energiast pakatavaid sambarütme,
tummaks löövaid võimlemiskavasid, torupillimängu, ühel rattal trikitamist, laulmisest
rääkimata. Viieliikmeline žürii omistas 2009.
aasta talendi tiitli I a klassi õpilasele TEELE
MÄGILE, kes esitas julge ja särava samba.

JÕULUKONTSERT

Otepää Gümnaasiumi mudilaskoor ja
Madonna laulustuudio kutsuvad teid
19. detsembril kell 16.00
Otepää kultuurikeskusesse

jõulukontserdile.

Otepää Avatud Noortekeskus
on alates 01.01.2010 avatud
uutel aegadel:
Esmaspäeviti: 15.00-20.00
Teisipäeviti: 16.00-20.00
Neljapäeviti: 14.00-20.00
Reedeti: 12.00-18.00
Peatse kohtumiseni noortekeskuses

Otepää Spordihoone lahtiolekuajad pühade ja koolivaheaja ajal
Spordihoone on suletud 24.-26. ja 31. detsembril
2009. aastal ja 1. jaanuaril 2010. aastal.
23. detsembril on spordihoone avatud kuni 18.00.
28. detsember 2009-10. jaanuar 2010 on spordihoone avatud kell 10.00-22.00 (va. laupäevad ja
pühapäevad, siis suletakse kell 18.00).

Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur

kutsub kõiki Jõuluõhtu jumalateenistusele
24. detsember kell 16.00
ja pidulikule jõulupeole
25. detsember kell 16.00.
Aadress Pärna 15, Otepää

Kokkuvõtte tegi noorajakirjanik
ANNE-MARIA KRÜÜNVALD (XI b)

Ühtsuses peitub jõud

Otepää Gümnaasiumi I–XII klassi
toimub 22. detsembril kell 18.00
kultuurikeskuse saalis.
Olete oodatud osa saama koolinoorte isetegemisrõõmust!

Eriliselt märgiti ära ka sama klassi „laululind“ LIISABET URM ja võimlemiskavaga
esinenud BÄRBEL MOROS (II b). Eripreemia
anti õpetaja TIIA LEHISMETSALE, kes
võlus vaatajaid improviseeritud luulega.
Pealtvaatajate lemmikuks osutus beatbox´er
KRISTJAN KARU IX b klassist.
Tore on tõdeda, et meie keskel on nii palju
andekaid inimesi, kes julgevad ka oma
erilisi oskusi rahvaga jagada. Meie päkapikkude askeldused lõpevad 22. detsembril kell 18.00 kultuurikeskuses algava
JÕULUKONTSERDIGA.

A

KULTUURIKESKUSES
18.dets kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses humoorikas talvelavastus “Nääripidu”. Elu võib tihtipeale osutuda mitu kraadi
jaburamaks ka kõige hullemast väljamõeldisest. Piletid 150.täiskasvanu/ 125.-pensionär, õpilane

19.dets kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses laste jõulukontsert.
Esinevad Otepää Gümnaasiumi mudilaskoor ja laulustuudio
Madonna. Tasuta
20.dets kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses jõulukontsert
eakatele “Kaunimad aastad Su elus”. Esinevad Andres
Dvinjaninov, Hannes Kaljujärv, Toomas Lunge, Indrek Kalda.
Tasuta

21.dets kell 12.00-20.00 Otepää keskväljakul Otepää Talvepealinna avamise üritused.
05.jaan kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses tantsusalong.
Tantsurütme mängib ansambel M&K DUO. Lisaks erinevatele tantsurütmidele on võimalik õppida tantsuõpetaja Veiko
Ratase juhendamisel tangosamme.Töötab puhvet. Pääse 50.08.jaan kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses Ülenurme
Muusikakooli laulustuudio kontsert „Läbi lume heliseva...viib
me lauluke“. Juhendaja Ursel Oja. Tasuta

Jõulupostkontoris rändavad soovid

lles see oli, kui Otepää Gümnaasiumi koolipere suures ootusärevuses 1. septembril täiesti teistsuguses
keskkonnas kooliaasta avaaktusele kogunes.
Siis pesitses vist igaühes, nii õppuris kui ka
pedagoogis, lapsevanemas kui ka hoolekogu liikmes väike hirmu- ja uudishimupisik,
kuidas küll kõik need jõulu-eelsed koolikuud
vastu peetakse. Ehmatav oli eelkõige harjumatu
kitsikus ja kokkusurutus.
Siiras rõõm on vahetult enne aasta kõige
ilusamat hetke tunnistada, et oleme ühiselt väga
hästi hakkama saanud. Paremini, kui iial oleks
osanud loota! Tundub, et selline tihedalt koosolemine ja oma koduklassides viibimine on meie
kollektiivi palju rohkem liitnud. Mis sellest, et

Otepää noored käisid Tallinnas “Ärapanijas” ja Skyparkis
Reedel, 11. detsembril tegi Otepää Avatud
Noortekeskus 16liikmelise seltskonnaga
kauaoodatud väljasõidu Tallinnasse.
Esimene ettevõtmine ootas meid ees
Kanal 2 stuudios, kus olime broneerinud
kohad kuulsa kriitikasaate “Äripanija” saatesalvestuse publiku sekka. Seal nautisime
ligikaudu kaks ja pool tundi Juure ja Oja
kriitilisi nalju.
Peale seda kiirustasime Skyparki, kus
noori ootas ees Batuudikeskus ja Pallimeri.
Atraktsioonid pakkusid treenimis- ja hüppamisrõõmu nii noorematele kui ka vanematele. Enne tagasisõitu tegime Ülemistes
veel kiire söögiostu ja asusime tagasiteele.
Kokkuvõtteks: oli vahva ja huvitav päev.
JANA ROHUMETS

koolidiskode jaoks pole ruume, et jõulupeod ei
saa toimuda traditsiooniliselt, et teateid ei edasta
kooliraadio... See kõik ei loe! Palju olulisem
on suure sõbraliku pere tunne – veendumus,
et me kõik läheme üksteisele korda ja me kõik
koos tegutseme ühise eesmärgi nimel. Usun, et
kuigi päkapikud toovad sussi sisse kõike head
ja paremat, ei suudaks ükski neist meile sellist
ühtsustunnet sinna poetada. Pealegi oleme koos
pingutanud ühise suure eesmärgi nimel, ehk
parafraseerides kuulsat Eesti meest: „Ükskord
saab meie koolimaja valmis nii kui nii!“
Ilusaid jõule, lahket jõulutaati ja kannatlikku
meelt kõigile, kellele Otepää Gümnaasiumi
tegemised korda lähevad!

Otepää turuplatsi juures avati jõulupostkontor, kus saadetakse
teele kirjad jõuluvanale. Kõigil, kel huvi edastada oma jõulusoov kirjateel, tulge ja astuge läbi! Külastajaid teenindavad
ja juhendavad päkapikud, kes tagavad omalt poolt selle, et
kirjutajad end postkontoris inspireeritult ning mugavalt tunneksid. Päkapikud edastavad soovid edasi jõuluvanale.
Kuna kõikidele kirjadele vastatakse, on võimalus, et mõni
soov lausa täitubki.
Jõulupostkontor on avatud:
14. ja 15. detsember 14.00-18.00;
16.-23. detsember 12.00-18.00.
Ilma rändamiseta ei täitu ükski soov.

Reedel, 18. detsembril kell 18.00 toimub Palveränduri kirikus (Pärna 15) Otepää Muusikakooli
Jõulukontsert.

AIVO MEEMA, gümnaasiumi direktor

Arutati kunstmuruväljaku rajamist Otepääle
Eesti Jalgpalli Liit (EJL) arutas koos Otepää vallavanema Aivar Pärli ja kohaliku klubi esindajatega
jalgpalli kunstmuruväljaku rajamist Otepääle.
“Vallavanem ja klubi on väga positiivselt
meelestatud, nende huvi on tõsine,” kinnitas EJLi
infrastruktuuri juht Targo Kaldoja. “Asjaosaliste
aktiivne hoiak annab lootust, et projekt liigub
edasi.”
Koos Kaldojaga kohtumisel osalenud EJLi
Ehitusbüroo juht Teet Ilves teeb Otepää kunstmuruväljakule projekti eskiisi.
Eesti talvepealinna esindusklubi FC Otepää
saavutas sel aastal III liiga Lõuna piirkonnas 3.
koha. Karikavõistlustel jõudis Otepää 1/16-finaali,
alistades teel sinna meistriliigas palliva Paide
Linnameeskonna 3:2. 1/16-finaalis kaotati heale
esitusele ja suurele fänniarmeele vaatamata A.
Le Coq Arenal FC Florale 1:4.
EJLi pressiteenistus

Õpetaja Eveli Roosaare viiuliõpilaste jõulukontsert toimub
pühapäeval, 20. detsembril kell 14.00 Muusikakooli kammersaalis.
Ootame kõiki muusikasõpru kuulama ja kaasa elama. Sissepääs
on tasuta.

Muusikakoolist
25.-27. novembril osalesid Otepää Muusikakooli õpilased Mait
Peterson, Imre Leopard ja Magnus Leopard koos õpetaja Arno
Antoni ja kontsermeistri Piret Stepanoviga Riias toimuval rahvusvahelisel madalate vaskpuhkpillide konkurssil “Noor virtuoos”.
Meie õpilastest kaks: Mait Peterson ja Magnus Leopard said
edasi lõppvooru, kus Mait pälvis diplomi ning Magnuse esinemist hinnati III koha vääriliselt.
Täname tublisid õpilasi, nende õpetajaid ning toetajaid.
Pühapäeval, 13. detsembril oli Otepää Muusikakooli viiuliõpilastel
Britta Mõttusel, Heli-Riin Meril ning Laura Danilasel suurepärane
võimalus osaleda Tartu Raekoja saalis toimunud kontserdil “Elagu Vivaldi”.
Lisaks otepää lastele esinesid Tartu H. Elleri nim Muusikakooli
viiuliõpilased. Toreda idee algatajaks ning läbiviijaks oli Otepää
Muusikakooli viiuliõpetaja Eveli Roosaar.
Täname õpetajat ja õpilasi kooli esindamise eest väljaspool
meie valda ning soovime neile jaksu õpingute jätkamises.

Otepääl täitub 20 aastat omavalitsuslikku võimu

Otepää Muusikakooli Jõulukontsert on täna, 18. detsembril kell
18.00 Palveränduri kirikus (Pärna 15).

20 aastat tagasi, 1989. aasta detsembris sai IMO ideest (Isemajandav
Otepää) reaalsus. Toonane Otepää linna RSN Täitevkomitee otsustas
nimetada ennast Otepää linnavalitsuseks ja linnavolikoguks.

Muusikalise eelkooli uue aasta kontsert toimub 13. jaanuaril kell
17.00 muusikakooli kammersaalis.
Oodatud on kõik väikesed ja suured muusikahuvilised.
Sissepääs tasuta.

T

oonane RSN Täitevkomitee esimees,
tänane volikogu esimees Jaanus Raidal
meenutab, et linnavalitsuse hoonele heisati sinimustvalge rahvuslipp, mis oli
tollal, ENSV aegu ennekuulmatu tegu. Sellest
sai märkimisväärse uue ajastu algus, mis tõi
kaasa võimustruktuuride demokratiseerimise
ja kohaliku omavalitsuse institutsiooni taaskehtestamise.
“20 aastat tagasi peeti seda ettevõtmist utoopiaks ja hullumeelsuseks, kuid läbi väikese
Otepää suutsime me muuta Eesti NSV ja ka

kõigi Varssavi pakti riikide arenguid,”rääkis
Jaanus Raidal. “Suurim austus ja lugupidamine
toonastele linnavalitsuse partneritele, kes julgesid hakata ellu viima demokraatlikke mõtteid ja
hakkasid kehtestama iseotsustamise õigust.”
Otepää areng on olnud äärmiselt keeruline ja
raske, kuna käis vastuvõitlus NSVL-i võimustruktuuride poolt. Kuid vaatamata sellele sai
Otepää tegevus rahvusvahelise tähelepanu osaliseks. Otepääd väisasid paljud toona maailmas
tuntud poliitikud: Otto von Habsburg, AustriaUngari keisririigi järeltulija ja Euroopa ühendu-

se eestkõneleja, budistliku maailma vaimne juht
Dalai-laama, USA, Inglismaa, Prantsusmaa
juhtivad poliitikud jpt.
Tänaseks on Otepää linnavalitsusest saanud
vallavalitsus, 1999. aastal ühineti Pühajärve
vallaga.
“Praegu oleme järjekordselt teelahkmel
oma arengutes, kuna haldussuutlikkus on
20 aasta jooksul ennast ammendanud, “ütles
Jaanus Raidal. “Hiljuti pidasime koos seitsme
naabervallaga seminari Otepää regiooni arengust ja pole üldse välistatud, et nelja aasta pärast
laieneb Otepää vald ja areneb naabritega üheks
omavalitsusüksuseks.”
Ametlikult tunnustati Otepää omavalitsust
1991. aasta veebruaris Eesti NSV Ülemnõukogu
esimehe Arnold Rüütli poolt.

Kõndimisaasta lõpetamine
26. detsembril 2009 kell 11.00 koguneme Otepää keskväljaku
kuuse juurde. Kõnnime umbes 9 km, seejärel maiustame
Pühajärve rannas glögi ja piparkookidega.
Osalustasu 20.- krooni. Ootame uusi huvilisi, kõiki klubikaaslasi
ja sõpru.
Otepää Kõndijad
Info: Reet 527 8810

Pühajärve Lasteaia jõulupidu toimub
21. detsembril kell 17.00 ja

kooli jõulupidu toimub 22. detsembril kell 17.00.
Koduseid mudilasi ootame kooli jõulupeole.

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

HEI-HEI! Kutsume sind pildile püüdma
EHEDAT JÕULURÕÕMU!
Tule ja osale meie fotokonkursil, mis kestab 3. jaanuarini 2010. a.

Palupera vallavalitsuses
04.12.2009:

Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 4 taotlust
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt
rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidamised,
aastaringselt majapidamises elavad jäätmevaldajad
lugeda Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks
korraldatud jäätmeveoga.
Määrati 35 katastriüksusele (71 Rõngu-OtepääKanepi mnt I-XLVIII), mis riigivara valitseja,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
haldusalas, uued lähiaadressid 71 Rõngu-OtepääKanepi, 35 erineva katastritunnusega.
Määrati 24 Aakre metskonna katastriüksusele
uued lähiaadressid nimetusega Aakre metskond
ja vastav jrk.nr. Seega jääb lähiaadressi nimest ära
tähtedega tähistus.
Peeti võimalikuks Lutike külas Valgeristi kinnistu jagamist neljaks eraldi katastriüksuseks järgnevalt – Valgeristi kü, suurus 61432 m², sihtotstarve
maatulundusmaa; Rüütliristi kü, suurus 21558
m², sihtotstarve maatulundusmaa; Tammeristi kü,
suurus 30228 m², sihtotstarve maatulundusmaa
ja Uibo tee kü, suurus 1874 m², sihtotstarve transpordimaa.
Väljastati ehitusluba T.R-ile autode varjualuse
ehitamiseks Nõuni külas Nunnu kinnistule.
Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, üks ühekordne toetus lapse 1.aastaseks saamisel 1500 krooni,
üks ühekordne õppetoetus 600 krooni ja üks hüvitis retseptiravimite ostmiseks 513 krooni.
Rahuldati Jalgpalliklubi FC Elva taotlus
Palupera põhikooli võistkonna esinduse sõidukulude tasumiseks Eesti Jalgpalli Liidu Maakoolide
aastalõputurniirile Tallinnas.
Väljastati üks sõiduki parkimiskaart liikumispuudega inimesele kaheks aastaks.

Pildid pannakse vaatamiseks ja hindamiseks
Palupera valla koduleheküljele. Parimetest
parimad saavad välja hõigatud kolmekuningapäeval, 6. Jaanuaril.

Q

Pildid saata aadressil: lumi@aloel.ee (lisa pildi
pealkiri, saatja nimi, vanus, kontaktandmed).

Info: 5346 5648 Marika

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Palupera piirkonna

uus arengukava
9. detsembril toimunud külakoosolekul kinnitati
Palupera piirkonna uus arengukava aastateks
2009-2014. Palupera piirkonda kuuluvad lisaks
Palupera külale ka Astuvere, Atra ja Miti külad.
Arengukavaga saab tutvuda digitaalselt www.
palupera.ee ja paberkandjal Palupera Pritsikuuris
ning Palupera Põhikooli raamatukogus.
EVELYN UUEMAA

Tanel Riivik leiutajate konkursil
Riikliku noorte leiutajate 2009 konkursi “ Hoiame
kokku“ 5.-9. kl. vanuseklassis võitis Palupera põhikooli 5. klassi õpilane TANEL RIIVIK.
Võidu tõid kuusekujuline jalanõude kuivati ja magnethaamer. Võistlusele laekus üle Eesti 83 koolist
kokku 650 tööd.

Pühapäeval, 20. detsembril
kell 16
Nõuni kultuurimajas
LASTE JÕULUPIDU
*väike kontsert

Noortekeskuses on nüüd SOE!
Oktoobrikuu lõpust alates tegid Hellenurme
noored ise ja annetajad kõik selleks, et
varastatud soojuspumpade asemele saada
Hellenurme noortekeskust soojendama uued
küttekehad. Tänaseks on tänu paljudele
headele inimestele üleval ka teine soojuspump
ja hoone varustatud turvasignalisatsiooniga.
Viimane sai paigaldatud tänu paljudele soovitajatele, et muidu äkki jälle...
Maja peremees Andrus Pastak paigaldas veel
ka omapoolsed lisaturvameetmed. Kuna külm
jõudis kohale, siis tegi lisaks soodushinnale
järeleandmise maksmise osas ka paigaldaja
– Ventilatsioonihooldus OÜ.
Loodame väga, et päkapikud meile ka
veel puuduoleva 6500 krooni kingivad. MTÜ
Avatud Hellenurme Noortekeskuse konto on
endiselt 1022 006 384 1018. Senised annetajad
ja sooja meie majja toojad alfabeetilises

Külla tuleb jõuluvana!

Mõned mõtted enne jõule...

K

äes on jõuluootuse aeg ja suurim jõuluootus,
lumi, on maa katnud õhkõrna lumevaibaga. Ootame lisa, sest suusad ja uisud ning
kelgud kibelelevad koos lastega koolivaheajale ja
õue. On olnud tore ja vahva aasta.
Kindlasti oli sellel aastal meie kandi märksõna
LUMEMEES TEIP. Seda vahvat, peredega koos
ehitatud lumemeest, imetleti lähedalt ja kaugemaltki. Nii mõnigi uus tuttav ütles, et ah Nõuni – seal
oli see pirakas lumemees!
Noorte endi poolt kirjutatud ja läbi viidud projekt,
kus kaasalööjaid jagus väikestest suurteni. Ja kaasalööjaid jagus kõikidesse meie tegemistesse, olgu see
siis vastlapäev,mälumänguturniir, jüriöö orienteerumine, koristus- ja mõttetalgud,metsa istutamine,
kepikõnniretk, Põrsas Cup, jaanipäev, triatlon,
jalgpallilahing või siis lihtsalt armas kontsert, tore
teatritükk või vahva pidu jne.
Rõõmu tunneme meie uuest raamatukogust. Nüüd
on hea lähedal käia lehte lugemas, raamatut laenutamas või siis arvutis surfamas. Aga kindlasti on
kõige suurem ja siiram rõõm meie inimestest. Kui
on tahtmist, jagub aega käia tantsimas ja laulmas,
võimlemas ja malet mängimas või siis muusikat

„paugutamas”. Ning kui külla kutsutakse, siis suurima heameelega oleme valmis jagama seda, millest
ka ise rõõmu tunneme.
Suur tänu juhendajatele ja osalejatele. Tänu ka
vallale ja ettevõtjatele, kes meie toimetamisi on
jõudumööda toetanud. Sellel aastal saavutatud tiitlit
„Nõuni, väärt kodupaik noortele” on meie noored
igati tublisti kandnud. Pisike kingituseks saadud
kuldreneti õunapuu on tublid sentimeetrid juurde
visanud, nii nagu meie soovgi teha kõik selleks, et
kodupaigas oleks hea ja turvaline olla.
Jõulurõõmu kõigile ning tegusat ja toimekat uut
aastat!
MARIKA VIKS

järjekorras on: Agrimix OÜ, Ando Silla, Anne
Raudsaar, Arvet Silk, Arvo Täht, Ellen Peik,
Endel Sillaste, Ene Sillaste, Ermo Kruuse,
Evelyn Uuemaa, HaleBopp Singers segakoor
ja nende kontserdi külastajad, hr. Hans Berg
Rootsimaalt, Imbi Parvei, Kairit Passel, Linda
Anton, Maie Juhanson, Maire Lemberg,
Merike Terve, MTÜ Tantsuklubi Mathilde,
Nõuni noored, Priit Vakmann, Reet Allak,
Relika Kalbus, Svetlana Variku, Terje Korss,
Tiiu Rohtla, Valdeko Värva, Valdis Meos ja
Vambola Sipelgas.
Sügava kummardusega kaunist jõulurahu ja
veel ilusamat uut aastat soovivad Hellenurme
noored ja noortekeskuse pere.

26. detsembril kell 20
Nõuni kultuurimajas

Jõule ootamas koos Maarja Küla elanikega

PALUPERA PÕHIKOOLI

JÕULUPIDU
toimub 22.12 kell 18.00
esietendub näidend
„MUINASJUTUMAA TÄNAPÄEVAL
ehk
KUULUJUTT ON KUI KULUTULI...“

Palupera põhikooli 8.-9. klasside õpilased koos
täiskavanutega olid 5. detsembril MAARJA KÜLAS, et aidata vaimupuuetega elanikke igapäevastes tegevustes.
Koos glasuurisime piparkooke, mängisime
jalgpalli, käsitöömajas lõikusime vaibakudumiseks riideribasid ja kerisime need keradesse,
koos sõime lõunat. Tundsime endid väga koduselt tänu toredale ja sõbralikule vastuvõtule. Eriti
täname Maarja Küla juhti Ly Mikheimi, kes juhatas sisse meie päeva. Igal sammul kohtasime kü-

laelanike siirast suhtumist meisse. Meile õpetati
ka vaiba kudumist, lahkudes oligi meil kaasa võtta mälestuste vaip. Sellesse vaipa kudusime oma
tunded ja rõõmu Maarja Külast. Vaip jääb ehtima
Palupera kooli seina.
Kõigil said südamed soojaks nautides uut kogemust. Saime aru, et meie, tervete inimeste kõrval
elavad ka teistsuguse mõttemaailmaga inimesed,
kes vajavad meid ja meie neid.

AASTALÕPU PIDU
*tantsumuusika ansamblilt
„KERDO”
*meeleolu aitavad luua
tantsuklubi „Shate” tantsijad
pilet 75 krooni

ALICE ANDERSSOO, 8. klassi õpilane

Oled oodatud 6. jaanuaril
kell 18 Nõuni palliplatsile,
et koos süüdata
KOLMEKUNINGAPÄEVA LÕKE.

Ühine kuuskede põletamine
Paluperas
Peale jõuluaega ja aastavahetust on tavaks
saanud kodudesse toodud jõulupuud kolmekuningapäeval ära põletada. Sellel aastal teeme
ühise kuuskede põletamise reedel 8. jaanuaril
kell 20.00 Palupera Pritsikuuri juures. Võta kaasa
soe jook ja hea tuju ning tule koos perega! Kellel
ei ole võimalik sellel ajal tulla, võib oma kuuse
juba enne tuua Pritsikuuri juurde valmis.

Võta kuusk ja hea tuju kaasa!

26. detsembril kell 20 Nõuni kultuurimajas
AASTALÕPU PIDU
*tantsumuusikat pakub

22. detsembril kell 16 Nõuni kultuurimajas

ansambel”KERDO” Viljandimaalt

LASTE JÕULUPIDU

pilet: 75 krooni

Külla tuleb jõuluvana!

info ja broneerimine:Marika 5346 5648

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

PUKA
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Puka vallas oli 2009. aasta ühistegevuse ja koostöö aasta

P

ikkade sammudega lähenev aastalõpp sunnib
tagasi vaatama ja mõtlema, milline see aasta
siis oli? Muidugi oli majanduslanguse aasta,
ent ka karmide õppetundide ja õppimise aasta.
Loodan, et meil jätkub tarkust nendest õppetundidest midagi meelde jätta ja järeldused teha.
Hea meel on tõdeda, et meie suurimad tööandjad
on raskustele vaatamata leidnud jõudu jätkata tegevust. Meie ettevõtjad ja ettevõtete juhid väärivad
tunnustust, sest majanduslangusest räsituna on
Eestis palju asutusi suletud või pankrotistunud.
Majanduslangus pani oma pitseri loomulikult
ka vallavalitsuse plaanidele. Mitmed eelarves
kavandatud vajalikud tegemised tuli paremaid
aegu ootama jätta. Suunasime oma tegemised
peamiselt koostöös fondidest raha taotlemisele.
Kokkuvõtteks tuleb tunnistada, et õnnestus päris
palju vajalikke asju ära teha.

Fondide abiga rahastatud tegevustest on varem
Otepää Teatajas pikemalt juttu olnud. Tänavu sai
rajatud: pritsumehe park, Puka staadionimaja ja
staadionivalgustus, Pukka ja Aakresse mänguväljakud, töös on Vooremäe randumissilla ja juurdepääsutee ehitamine ning PAMS-i majja surnute
hoidmiseks külmkambri ehitamine. Peatselt on
lõppemas Kuigatsi külamaja akende ja uste vahetamine ning Kuigatsi raamatukogu remont.
Siiralt hea meel, et need tegevused on saanud
teoks heas koostöös mittetulundusühingute ja
meie valla inimestega. Meie koostöö on muutunud
järjest tihedamaks ja selles on lõppev aasta olnud
lausa murdeline.
Headeks näideteks on ju kevadine heakorratalgu, mis tõi kodudest välja üle saja inimese ning
pritsumehe pargi rajamise talgud, kus osalesid
inimesed lastest pensionärideni. Mäletan tänaseni

Raamatu-uudiseid Pukast
Taas on aeg teha aastast kokkuvõtteid. Puka
raamatukogus on detsembri alguse seisuga 302
lugejat, neist 1-9. klassi õpilasi 66. Laenutatud
raamatute lugejate arv on aga tunduvalt suurem
– loevad ju paljusid teoseid ka teised pereliikmed,
kes lugejatena kirjas pole.
Usinamad lugejad on aasta jooksul laenutanud
üle 300 raamatu. Selliseid külastajaid on mitmeid.
Nemad saavad raamatukogult ka väikesed kingitused.
Uusi raamatuid on raamatukogu ostnud 245.
Raamatute hankimisele seab piirid nii raamatute
kõrge hind kui ka üldine majanduslik olukord.
Tellitud oli 14 ajakirja ja 4 ajalehte.
Kui keegi on soovinud raamatut, mida Pukas
pole, olen tellinud raamatuid teistest kogudest.
Siiani on olnud võimalik täita enamike tellijate
soovid. Samuti on Puka raamatukogust tellitud
raamatuid teistesse kogudesse.
Kõige loetavamad väljaanded on elulooraamatud, mida viimasel ajal ilmub peaaegu igal nädalal. Saame tellida iga raamatut ühe eksemplari
(rohkem poleks ka mõttekas). Seetõttu on paljudel
raamatutel pikk järjekord. Igast lugejast oleneb, kui

Kuigatsist
5. detsembril 2009 sai teoks järjekordne Kuigatsi
kabeturniir. Osavõtt oli rohkearvuline (30 võistlejat)
ning mängijaid saabus kohale eri Eesti paigust.
Mängiti 9 vooru šveitsi süsteemis, mõtlemisajaga
10 min. kummalegi võistlejale. Pingsas võistluses
saavutas I koha Algo Laidvee (Tartu) 7,5 punkti,
II koha Toivo Lukka (Otepää) 7 punkti ja III koha
Enno Allev (Puka) 7 punkti.
Naiste arvestuses jäid kaks esimest kohta Kuigatsisse: Elle Luik I koht, Helis Teder II koht, Aili
Mäestu III koht (Valga).
Meie tänu toetuse eest Endel Niinepuule!
Mitmeaastane eeltöö on lõpuks hakanud vilju
kandma. Kodupaiga Külaseltsi poolt Külameetmest (MAK meede3.2) rahastatud projektist Nõuni
Puit OÜ poolt on vahetatud nõukogude aegsed
sobimatud aknad ja maja on saanud uued soo-

kiiresti raamat raamatukokku tagasi ja uue lugejani
jõuab.
Siinkohal väike valik enim laenutatud raamatutest 2009. aastal: Tohvri „Kodutute küla”, Dontsova
„Metroo Aafrikani”, Cresswell „Kahtlusalune”,
Tungal „Seltsimees laps ja suured inimesed”,
Raud „Musta pori näkku”, Kreismann „Paljajalu
kõrrepõllul”
Laste hulgas on populaarsemad Lilleste sari
„Tommy ja Kribu krimka”, Meyeri sari „Videvik”
ning noorsooromaanid. Perioodikast on enimlaenutatud ajakirjad „Eesti Naine”, „Kodutohter”,
„Kroonika”, Elukiri”, ajalehtedest loetakse sagedamini „Videvikku” ja „Postimeest”.
Aastaks 2010 on tellitud 11 ajakirja ja 4 ajalehte.
Raamatuvõlglasi (päevade arv ületab 500) on
raamatukogul 3.
Teadmiseks külastajatele: töötaja puhkuse tõttu
on Puka raamatukogu suletud
17.-23. detsember. Taaskohtumiseni 28. detsembril.
Vaikset jõulurahu, hoolivust ja päikeselisi päevi!
ENE MARKOV Puka raamatukogu

japidavad uksed. Remonditud said raamatukogu
ruumid. Tööd teostas muinsuskaitse valvsa pilgu
all Raidmar Ehitus OÜ. Rahastas Regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programm ja omaosalusega toetas Puka Vallavalitsus.
Kuigatsi Hariduse Seltsi raamatukogu asutati
1914. aastal. Nii võime veel sellel aastal tähistada
Kuigatsi Raamatukogu väärikat 95. aastapäeva,
meenutada möödunud aegu ja tunda rõõmu
tänasest päevast.
Kuigatsi Külamajas:
19. detsember 12.00 meisterdamine
26. detsember 20.00 aastalõpu PITSBALL
29. detsember 12.00 raamatukogu 95. aastapäev
Kaunist jõuluaega ja toredat aastavahetust!
KODUPAIGA KÜLASELTS

neid väsinud, aga rõõmsaid inimesi talgusuppi
söömas.
Tänu aktiivsetele inimestele olen saanud kinnitust arusaamisele, et edasi viib koostöö, mitte
vastandumine. Otsime ka edaspidi tegevusi, mis
meid ühiselt huvitavad ja mida saame koos ellu
viia, mitte aga ei süüdista üksteist, miks keegi ei
tee.
Oma isiklikke pisikesi eesmärke silmas pidades
külvavad inimesed sageli mõtlematult pahameelt
ja viha, unustades, et seemet külvates tuleb ühel
hetkel ka vilju süüa. Hiljem aga kirume, et miks
inimesed on nii kurjad ja mis neil küll viga on?
Plaanime ka järgmisel aastal koos mittetulundusühingute ja vallarahvaga teha aktiivselt koostööd ning leida ühiseid huvisid, et üheskoos viia
ellu mitmeid projekte.
Tänan kõiki hea ja tulemusliku koostöö eest
käesoleval aastal ja loodan, et meie koostöö jätkub
uuel aastal uue hooga.

AMETLIK INFO
Puka vallavolikogus:
Moodustati revisjonikomisjon koosseisus:
esimees Kalle Põldmägi, liikmed Irja Sõnum ja
Heldur Vaht;
Kinnitati alatiste komisjonide koosseisud:
1)sotsiaal- ja tervishoiukomisjon-esimees Anu
Uint, liikmed Airin Hermann, Marika Oksaar,
Marika Uibo;
2)eelarvekomisjon – esimees Tiina Trees, liikmed
Kalle Põldmägi, Ilme Hõbemägi;
3)majandus-, keskkonna- ning korrakaitsekomisjon – esimees Jaanis Veskimets, liikmed Kalev
Kiisler, Adu Kurg;
4)hariduskomisjon – esimees Ilme Hõbemägi,
liikmed Esti Kittus, Tõnis Mark, Tiina Trees;
5)kultuuri-, spordi- ning noorsookomisjon – esimees Kajar Tilga, liikmed Helgi Pung, Kristi
Nagla, Karin Sallok, Õnne Paimre, Heikki
Kadaja.
Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule nimetati vallavalitsuse esindaja Heikki Kadaja
asendajaks Tõnis Mark;
Määrati volikogu esindajaks Puka Keskkooli
hoolekogusse Triin Tensing ning Aakre LasteaedAlgkooli hoolekogusse Anu Uint;
Kinnitati Puka valla 2009. aasta eelarve muudatused ning lisaeelarve.
Q

Q

Q

Häid jõule ja ilusat aastavahetust!
Vallavanem HEIKKI KADAJA

Sisehindamine Puka
Lasteaias

P

uka Lasteaed tegi kokkuvõtte kolme aasta
tegevusest ning esitas sisehindamise aruande Haridus- ja Teadusministeeriumile. Nõustamist viis lasteaias läbi sisehindamise nõunik A.
Sarap ajavahemikul 5. oktoobrist 4. detsembrini.
Nõunik tutvus lasteaia dokumentidega, viis läbi
intervjuu kohaliku omavalitsuse, hoolekogu,
õpetajate ja muu personali esindajatega ning juhatajaga. Sisehindamise kokkuvõttes tõi nõunik välja
lasteaia tugevused ja parendusvõimalused.
Tugevused:
Lasteaed on järjepidevalt tegelenud sisehindamisega.
Sisehindamisega seotult on lasteaias rakendatud
mitmeid parendustegevusi.
Lasteaed väärtustab meeskonnatööd.
Juhataja on eeskujuks õppimises.
Juhataja on eestvedajana taotlenud eelarvelisi
lisavahendeid projektide kirjutamise abil.
Lasteaia toimimise, lastevanemate ning personali
ootuste ja vajaduste regulaarseks väljaselgitamiseks kasutab lasteaed erinevaid meetodeid.
Lasteaed peab oluliseks tulemuslikult kavandada
koostööd erinevate huvigruppidega.
Lasteaia renoveerimistööd toimuvad süsteemselt
ja järjepidevalt ning tagavad seeläbi asutuse pideva kasvukeskkonna arengu.
Lasteaed väärtustab loodust ja loodushoidu.
Lasteaed väärtustab lapse individuaalse arengu
toetamist.
Õppekava arenduses osalevad kõik pedagoogid.
Õpetajate tulemuslik töö liitrühmas eri vanuses
lastega.
Parendusvõimalused:
Demingi ringi järgimise kaudu asjakohane planeerimine, tegutsemine, hindamine ja tulemustest
lähtuv korrigeerimine.
Rahuloluküsitluste vormide ühtlustamine.
Lasteaia eripärast lähtuvate tegevusnäitajate
väljatöötamine.
Kokkuvõtteks lisas nõunik järgmist: Puka lasteaed
on hästi juhitud, end ja oma tegevusi pidevalt
analüüsiv, enda ning oma tegevuste suhtes nõudlike ja sealjuures päikeseliselt soojalt mõjuvate
õpetajate, muu personali ja juhtkonna hea koostöö tulemusena hästitoimiv lasteaed, mille tööga
on rahul nii huvigrupid kui ka need, kes selles
majas töötavad, olles rõõmuks kõigile lastele, kel
on võimalus siin olla ja areneda.
Puka Lasteaia hoolekogu

Puka rahvamajas
kolmapäeval,
23. detsembril kell 15.00
TAIDLEJATE

JÕULUKONTSERT
Sissepääs tasuta.

Q

Q

Puka vallavalitsus:
Anti nõusolek ehitusloa väljastamiseks OÜle
Jaotusvõrk Taari-Kuigatsi 10 kV fiidri ringtoite
ehitamiseks;
Otsustati maksta ühekordset toetust kokku neljale taotlejale summas 2465.- krooni ning ühele
isikule matusetoetust summas 1000.- krooni;
Tunnustati Puka Keskkooli õpilasi, kes esindasid edukalt kooli Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel;
Pikendati EEKBL Puka Vabakoguduse rendilepingut ühe aasta võrra Puka alevikus Kesk tn
13 vallale kuuluva sotsiaalmajas asuvate ruumide
kasutamiseks;
Otsustati rahuldada hajaasustuse veeprogrammis osaleva kahe isiku taotlused – Joosti kinnistu
omaniku taotlus veepuhastusseadmete muretsemiseks ning Urmi kinnistu omaniku taotlus
salvkaevu, veetrassi, vee pumpamis- ja puhastusseadmete rajamiseks, veeanalüüsi tegemiseks.
Seoses toetusteks ettenähtud rahaliste vahendite
puudumisega jäeti käesoleval aastal rahuldamata kolme isiku taotlused, kuid kellel on võimalus
osaleda 2010. aasta toetusvoorus;
Nõustuti Rebaste külas asuva riigile kuuluva
Loigu maaüksuse jagamisega kaheks maaüksuseks Loigu, suurusega 4,6 ha ning Mäe-Helmi
maardla, suurusega 3,03 ha, sihtotstarvetega
maatulundusmaa;
Nõustuti Palamuste külas asuva vaba põllumajandusmaa nr 49, nimetusega Metsataguse,
suurusega 13,58 ha, taotleja kasutusvaldusse andmisega.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Teade
Puka valla koduste laste ja eakate (80.a ja vanemad) kommipakkide väljastamine Puka Vallavalitsuses alates 10. detsembrist.
Info tel 766 9414 või 766 9415.

Aakre Rahvamajas 19. detsembril kell 20.00

PUHKEÕHTU
ansambliga Kondor.

Rahulikke jõule ja ÕNNE
uuel aastal meie praegustele
ja tulevastele taidlejatele
ning peolistele!
Puka ja Aakre rahvamaja

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

Kui aastameeter lõpuotsa tiksub...

AMETLIK INFO
Sangaste vallavolikogus
Vallavanem Kaido Tamberg vastas volikogu liikme Raul Nämi
arupärimisele Siimu karjääri maavaravaru kaevandamiseks kasutusse andmisest.
Revisjonikomisjoni esimehe Andres Pallosoni ettepanekul valiti
komisjoni liikmeteks Marju Karavin ja Karli Oja.
Eelarvekomisjoni esimehe Tõnu Saarmani ettepanekul kinnitati
komisjoni liikmeteks Rando Undrus ja Aavo Vällo.
Sotsiaalkomisjoni esimehe Tatjana Laadi ettepanekul kinnitati
komisjoni liikmeteks Vete Hainsoo, Marju Karavin, Ülo Kets,
Katrin Kõiv, Ruth Muttik, Ester Otrokova, Taivi Rästas, Saima
Tell ja Hiie Vähi.
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Katrin Kõivu ettepanekul kinnitati komisjoni liikmeteks Rait Elvet, Heili Freimanis, Lea
Korbun, Tiina Kukk, Aivar Oja, Mati Raudsepp, Taivi Rästas ja
Kati Velner.
Majanduskomisjoni esimehe Virgo Roose ettepanekul kinnitati
komisjoni liikmeteks Madis Kirsimäe, Arvo Kõiv, Sulev Kõiv, Raul
Nämi ja Venda Vihmann.
Määrati volikogu esindajaks Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisus Rando Undrus.
Otsustati võtta kuni 1 450 000 krooni suurune laen projekti
“Sangaste Pansionaadi hoone rekonstrueerimine” omafinantseeringu tasumiseks.
Täiendati avalikuks kasutamiseks vajalike kohalike maanteede
ja tänavate nimekirja kolme maanteega.
Hüvitati vallavanemale Kaido Tambergile välislähetuse kulud
ja maksta päevaraha.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Sangaste vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused osaühingule Eesti Energia
Jaotusvõrk Lossiküla küla Allika kinnistu – Tiidu küla Valga metskond 3 kinnistu lõigul elektri maakaabelliini ja komplektalajaama
ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba aktsiaseltsile Sangaste Linnas Keeni külas
Sangaste Linnas 2 kinnistul asuva ehitise laiendamiseks ning osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk Mägiste külas Taari – Kuigatsi
elektri maakaabelliini ja mastalajaama ehitamiseks.
Tunnistati vastavaks järgmised teatega lihtmenetlusega hanke
“Sangaste Pansionaadihoone renoveerimise ehitustööde teostaja
leidmine” pakkumismenetluses osalenud pakkujate pakkumused:
osaühingu Maheri Ehitus ja osaühingu Silindia ühine pakkumus,
aktsiaseltsi Valmap Grupp pakkumus ning aktsiaseltsi Tõrva Elekter
ja aktsiaseltsi Brick ühine pakkumus. Edukaks pakkumuseks tunnistati hankedokumentides fikseeritud pakkumuste hindamise
kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumusena
aktsiaseltsi Tõrva Elekter ja aktsiaseltsi Brick ühine pakkumus.
Nõustuti Lauküla külas asuva Tielsi katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks nimedega Tielsi ja Tielsi vesiveski.
Otsustati lugeda üheksa isikut korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Väljastati ühele isikule liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart.
Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste
sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogusummas 8386
krooni.
Määrati novembrikuu toimetulekutoetus kaheksateistkümnele
isikule kogusummas 31 718 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale
kogusummas 400 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kahele isikule
kogusummas 4263.45 krooni.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele
isikule.
Q

Ü

ks olnud aasta on minema hiilimas
ning uus, eesootav, teda tiigrisilmil
seiramas... Astub ta eelkäija veel
soojadesse jälgedesse niipea, kui kell on löönud ja šampus voolanud. Aeg on aegumatu
ravim ja suurepärane tuimesti. Aeg on ka
teleskoop, mis vanad rõõmud seda suuremaks
kujutab, mida kaugemale need ajas jäävad.
Mured aga õnneks ajakulus suuremana ei
tundu ja nende nukid saavad ajahammaste
poolt tasahilju maha näritud ja servad nüritud.
Inimene on määratud ajas kulgema ja liikuma selle turbulentses ja keeriseid täis voolus
üha pärivoolu. Vastuvoolu ujumise võimet
pole kellelegi meist antud ja ega polegi seda
ehk vaja. See mis antud, see saadakse ja see
millest ilma jäädi, tuleb edaspidi kas selles
elukeses või selle järgses, meile tundmatus
olekus. Elu on and, mida tulebki käsitleda
looja annina. Kui juba and antud kanda, siis
tuleks seda tarida võimalikult lustiliselt, et
rohkem hääd kui halba enda olemisest oleks
mäletada. Inimene on karjaolend ja sotsiaalne
isend. Üksindus on hea teatud hetkis, aga elu
enamail hetkil vajab inimene ikka lähedasi,

sõpru ja kaaskondseid nii, nagu mesilane õit
või jänes kiireid jalgu. Siiamaani viljeldav
,,minakeskne“ ja individualistlikkusel rajanev ühiskonnakorraldus on teinud halba meie
rahvale ja räsinud kogukonda. Eluks Eestis
ja rahva jätkumise tagamiseks vajame enam
kollegiaalsust, rohkem ühishuvi ja solidaarsust. Kogukonna huvi peab olema kõrgem
üksikisiku huvidest, sest ainult üheskoos
tegutsemine annab keerulistes ilmaoludes
väikerahvale võimaluse ellu jääda.
us aasta peaks seega tooma rohkem
üksteise tõdede ja isiksuste austamist ja väärikuse respekteerimist,
sest kaaskondsetega arvestamine tagab elu
ladusa toimimise. Elu on ilus, kui osata näha
ka teiste ilunägemist ja mitte piirduda omaenese tõdede lipuvardasse upitamisega.
Meie piirkonna inimeste elupaik on müstiliselt kaunis ja täis puhtuse hingust. Seda
näeb juba kas või sellestki, millised hääled
ja natuurid siinkandis sünnivad! Aitäh Birgit
Varjunile loodud ilu eest, kodukandi kuvamise eest ja hingerahuldavat edu kõiges ees
ootavas!

U

See looduse antud kaunis foon võiks ja
peaks olema aluseks kiiremaks jõudmiseks
puhtama ja kargema omavahelise suhtluse
ja elukorralduse tasemeni. Loodetavasti ühel
hetkel nii ka on. Minu poolt kõrgelt hinnatud
Sangaste ja naabrite kogukondade liikmed
saagu sel aastalõpu tagasipilguaegadel ja
mõttepeatusehetkedel rahuga oma mõtteid
korrastada ja valgendada! Leitagu eneses
uut jõudu ja värskendavat tahtmist uue aasta
eluvõitlusteks. Kogukondade vanemad ja
kogenumad väärikad liikmed saagu rõõmu
üksteisega koosolemistest, lähedaste olemasolemisest ja iseenda vajalikkuse tundmisest. Ja
olgu vähem üksindust! Noortele ja oodatuile
positiivsust, lustimist ja teineteise- ning endaleidmist, sest ennast ja teisi on ju niii palju!
Kõigile meile aga oskust ja võimalust muuta
asju, mida me muuta saame ja tahame, oskust
mitte muretseda asjade pärast mida me muuta
ei saa ning võimet nende vahel vahet teha!
Edu, õnne ja tervist kõigile meile! Olgem
rohkem üksteisele olemas!
vallavanem KAIDO TAMBERG

Kui sul seisab kodus midagi, mis noortele
huvi pakuks ja mida sa ise ei kasuta, siis
too see meie Noortekeskusesse.

Head Sangaste valla
isetegevuslased, organisatsioonid ja ühendused – kõik
kohaliku elu edendajad

Oodatud on: mööbel, piljardilaud, koroonalaud jne...
Kontaktnumber: 5664 8555

Q

Q

Mõnusat 2009. aasta lõppu ja
tegusat, ühtehoidvat ja
HEAD 2010. aastat!

Keeni Põhikooli

JÕULUPIDU

Sangaste Vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjon

toimub teisipäeval ,

22.detsembril kell 18.00
Sangaste Seltsimajas.
Pärast kontserti toimub disko.
Peo lõpp kell 21.30.

Q

Ansambel UNzip
Võrust

Teisipäeval

Q

Q

Q

Q

Q

Q

12. jaanuaril 2009
Algusega 12.00
Sangaste seltsimajas

„Luuleline pärastlõuna“
külas KIRJANIK
KAUKSI ÜLLE
ja
MAALI - JA EHETEKUNSTNIK
EVAR RIITSAAR
Sissepääs 15 krooni
Korraldaja SVPÜ „Härmalõng“

Keeni Noortekeskus otsib

NIME

Ajud ragisema ja mõte tööle
Kirjuta oma mõte üles ja pista kasti
(Ära unusta ideele lisada ENDA nime!)

Ootan teid

JÕULUPEOLE
20. detsembril kell 16.00
Sangaste seltsimajja
JÕULUVANA
Seltsimajas avatud jõuluvana kontor.
Lisainfo Merle Tombak

Meeleolu loovad
kantritantsijad
ÜLLATUSESINEJA
Laua katame ise!
Laudade broneerimine
kuni 29.detsembrini
telefonil 7668043, 56472632
aadressil merle@sangastevv.ee

Pääse peole 25 krooni

Sangaste seltsimajas esietendub

laupäeval, 19. detsembril kell 18.00

tantsuline

Kallid kodused ja eelkooli LAPSED

ootab kõiki
31. detsembri öösel
24:00
Sangaste Seltsimajja

JÕULUETENDUS

Lavastaja Katrin Korn
Esinevad Sangaste valla ja Valga linna lapsed
EtendusesEtenduse sisu: Muinasjutt eluliselt tähtsatest mõtetest ja tunnetest nagu USK, LOOTUS JA
ARMASTUS. Kaugel põhjamaal elavad 7 päkapikku koos päkavanaisaga, kes koos valvavad kolme mütsipakku, kus sees võlujõud, et jõulud saaksid raulikult maale tulla. Usku , lootust ja armastust kehastavad
3 haldjat. Kus asub headus seal on kindlasti ka kurjusel koht. Nii leidub ka meie loos osa tegelasi, kes
tahavad takistada jõulude saabumist.
Loos tehakse väike tagasivaade juba osaliselt ununenud lastelauludesse, mille taustal on üles kasvanud
paljud praegused lapsevanemad. Etenduse mõtteks jääb headuse, üksteise mõistmise, armastuse ja
tähelepanu edasiandmine nii suurtele kui väikestele.

Pääse etendusele 25 krooni

Jumalateenistused EELK
Sangaste kirikus jõuluajal ja
aastavahetusel
20. detsember, kell 12.00, 4.advendipühapäev
24. detsember, kell 18.00, Püha Jõuluõhtu
25. detsember, kell 12.00, Esimene Jõulupüha
26. detsember, kell 12.00, Teine Jõulupüha
27. detsember, kell 12.00, Jumalateenistus
31. detsember, kell 18.00 Vana-aasta õhtu
1. jaanuar, kell 12.00 Uusaasta Jumalateenistus
Armulaud on kaetud igal pühapäeval või pühal,
kui on laualesoovijaid, välja arvatud 24. XII
teenistusel.

Hea Sangaste koguduse liige!
Aasta hakkab taas lõpule jõudma ja aeg on
heita pilk ka lõppevale kirikuaastale. Kas oleme
täitnud koguduse ees oma kohustuse aastaannetuse tasumise näol ? Kas oleme käinud
lõppeval aastal armulaual? Aasta viimastel
päevadel on võimalus armulaual käia kõigil
väljakuulutatud jumalateenistustel, välja arvatud
Pühal Jõuluõhtul.
Aastaannetuse saame tasuda kas koguduse
kantseleisse, enne- või pärast jumalateenistust
kiriku käärkambris või siis pangaülekandega
internetis või pangas. Koguduse arveldusarve
number on 1120024871 EELK Sangaste Püha
Andrease kogudus.
Soovime Sulle õnnistatud Jõulupühi ja rõõmsat aastavahetust. Täname Sind, et oled meiega
olnud ka lõppeval A.D. 2009 Jeesus Kristus
ütleb: „Ole ustav surmani, siis tahan ma sulle
elukrooni anda.“
Õnnistussooviga EELK Sangaste koguduse
juhatus ja õpetaja

KUULUTUSED

18. detsember 2009

säästukaardi

PALJU SOODSAID PAKKUMISI
09. detsembrist – 05. jaanuarini

HIND
SÄÄSTUKAARDIGA

TAVAHIND

Alma A+B maasika 1kg
Kõrvitsasalat 560g Salvest
Praekapsad Felix 820g

21.90 kg/ 39.10

Õrnsoola forellifilee 75g

28.90 kg/385.33

Talutaadi verivorst 700g
Kohv Paulig President 500g
Talumehe rulaad küüslauguga vp-kg
Rannarootsi ahjupraad küpsetuskotis 700g
Meekook 1kg karbis (Eesti Pagar)

31.50 kg/ 45.-

Jogurt

22.50
30.50 kg/ 37.19

45.90 kg/ 91.80
63.50
86.40 kg/ 123.42
76.90

13.90
14.90
19.90
21.90
24.90
38.90
49.90
52.90
57.90

LISAKS VEEL PALJU HÄID HINDU DETSEMBRIS…

Jahutatud broiler vp.kg

(Tallegg)

Saku Originaal 0,5l purk
AleCoq Premium pdl. 4-pakk
Vahuvein Sovetskoje Sladkoje 6% 075l
Vahuvein Sovetskoje Polusladkoje 10% 0,75l
Vahuvein Sov. Igristoje Sweet Riga 11,5% 0,75l
Vahuvein Törley Muscateller 12% 075l
Viin Luty 40% 0,5l
Vahuvein Asti Abbazia DOCG 7,5% 0,75l
Hele õlu

Hele õlu

7.90
39.90
24.90
32.90
45.90
49.90
59.90
85.90

PÜHADEpakkumine 22.-24. detsember
Tume õlu Saku Porter 7,5% 0,5l pdl.

l

Pühadekeeks 300g Eesti Pagar

kg /46.33

7.90
13.90
Heeringafileetükid punase veini kastmes 270g
16.90
Heeringafileetükid majoneesikastmes tilliga 250g 16.90
Felixi Perekurk terve 680g
16.90
Rannarootsi seapraad küpsetuskotis 700g
49.90
Suitsu-keedu Maamehesink ~1,8kg (Atria) kg
69.90
Suitsu-keedu Maamehesink vp. ~0,3kg (Atria) kg 75.90

kg/ 26.60
kg/ 24.26
kg/292.kg/ 35.57
kg/ 77.80
kg/ 75.57

Hallitusjuust Bavaria Blu 150g 50% kuiva. fitness
l /15.80

Soolalõhe fileetükid 200g

pdl/9.97

Vahuvein Törley Charmant 11,5% 75cl

l /33.20

Vahuvein Törley Mucateller 11,5% 75cl

l /43.86

Kook maasika-jogurti 1,1kg karp (Eesti Pagar)

l /61.20

Grillitud seapraad vp. kg (Nõo LT)

l /66.53

Vahuvein Asti Martini 7,5% 75cl

l /114.53

kaubanduskeskuse

Otepää Konsum: 23.dets. 9-22; 24.dets. 9-19; 25.-26. dets.10-20; 27.dets. 9-22; 31.dets. 9-21; 01.jaan. 11-20.
Otepää Kaubanduskeskuse II korrus: 23.dets.9-19; 24.dets.10-16; 25.-27.dets. suletud; 31.dets.10-16; 01.jaan. suletud.
Otepää Kaubanduskesekuse E-Ehituskeskus: 23.dets. 8-18; 24.dets.10-16; 25.-27.dets. suletud; 31.dets. 9-15; 01.jaan. suletud.
Nurga pood: 23.dets. 9-20; 24.dets.10-18; 25.-27.dets.10-18; 31.dets.10-18; 01.jaan. suletud.

Müüa kuivad pliidipuud 20 cm,
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107
Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.
Elektri-ja nõrkvoolutööd, santehnilised tööd, õhk-soojuspumpade
müük ja paigaldus. www.mano.ee
Tel. 52 08 970
Otepääl välja üürida 2-toaline ja 3toaline kõigi mugavustega korter.
Tel. 7348 470, 5020 797.
Müüa soodsalt uued talverehvid
(HANKOOK, NANKANG, NEXEN, DAITON, SUNNY jne). Kõik
mõõdud. Tel. 5348 3847 Jaak
Digitaal TV antennide ja seadmete
paigaldus Otepää ümbruses. Tel.
509 7156.
Otsime lapsehoidjat, töö argipäeva õhtuti, lapsed 2a ja 6a. Tel:
520 7059
Müüa heina rullides. Teen saetöid.
Telef. 5399 8661

soovib Elva Tarbijate Ühistu

Otsime peagi avatavasse kiirsöögikohta klienditeenindajaid. Eeldused: aus, kohusetundlik, täpne,
kiire; kasuks tuleb inglise ja soome
keele oskus suhtlustasandil. Info
telefonil 5346 1550.
12 km Otepäält müüa 1,8 ha ehitusmaad, olemas detailplaneering.
Hind kokkuleppel. Tel 5744 4295.
Pakun lapsehoidmis- ja vanurihooldamisteenust Otepää ümbruses. Tel 5744 4295.
Müüa T-16 greifer kopp haaratsitega (uus kuid seisnud), Mazda 626
(1985) mootor koos käigukastiga
ja Ford Transit 100 D (1985) mootor koos käigukastiga. Telefon 528
6490.
Ostan Otepääl keskküttega 1-toalise korteri. Telef. 508 7529
Võtmete valmistamine Otepääl
turul neljapäeval 9-14.00. Tel. 509
6845
Küttepuud. 5666 6900.
Ehitus ja remont.
Tel. 5353 6160

/15.80

kg /62.59
kg /67.60
kg /24.85
kg /71.28

kg/166.kg/166.kg/199.50
l / 62.53
l / 62.53
kg/ 72.63

l /119.80

PÜHADEAEGSED LAHTIOLEKUAJAD:

KUULUTUSED

24.90
24.90
39.90
46.90
46.90
79.90
89.119.-

Hallitusjuust Bavaria Blu 150g 70%kuiva.

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada teie tervist!

HÄID PÜHI

omanikele

AASTAVAHETUSE parim pakkumine 29.-31. detsember

11.90
29.90

Suhkur 1kg

7

II KORRUSEL

Meeste päevasärgid
Naiste pusa Madonna
Naiste fliis ICE PEAK
Valik laste TALVERIIDEID
Valik naiste TALVERIIDEID

alates 99.199.399.alates 299.alates 499.-

Rõõmsat ja rahulikku aastavahetust
meie ostjaskonnale.
Teeme oma kehale head, et hing meie sees
hästi tunneks
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Tulekustutite
KONTROLL

59.Akude seisukorra
hindamine
BOSCH testriga
aasta lõpuni TASUTA

AKUD

soodushinnaga!

LAINE ROOSAAR

03.02.1923 - 16.11.2009

Elad edasi meeltes ja mõtetes, oled
alati koduste seas...

Avaldame kaastunnet Hellele perega ema, vanaema ja ämma

LIIVI PASTAKU
surma puhul.

Anneli ja Aivo

Mellex-Auto OÜ
Avaldame kaastunnet Helle
Pastakule perekonnaga ema,
vanaema ja ämma

LIIVI PASTAKU

Lipuväljak 28a
Otepää
Tel. 7655168;
5236929

surma puhul.
Otepää Lihatööstuse pere

RAINER TOFFERI

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

01.02.1923 - 11.12.2009

Mälestame endist töökaaslast ja
avaldame kaastunnet omastele

Mälestame head inimest

06.11.1930 - 08.11.2009
Ka mälestus kaob ...

Avaldame kaastunnet

Mapomets OÜ:

ENDLA ODRAKS

ASTA RAUD

vanematele kalli poja kaotuse
puhul.
Jalgpalliklubi FC Elva pere.

LIIVI PASTAKU
OÜ Otepää Oskar kollektiiv

Galina ja Peeter, tütred Aeliita ja
Astrid lastega

surma puhul.

Mälestame leinas

VALENTIN VIIRMÄED

10.02.1918-10.12.2009
Südamlik kaastunne Endlale ja
lastele peredega.
Naabrid Otepää aedlinnast: Viil,
Drenkhan, Kikas, Raud, Kermas,
Miks, Purasson.

AADU MÄLKU

19.12.1908-23.09.1983
101-sel sünni-aastapäeval.

GUNNAR LALL
16.12.1944
Mälestavad
sünniaastapäeval

On hinges värelemas tühjus
ja süda valust hell,
Sind igatseb ta,
trotsib mälestust veel,
et läksid teed, kust tagasi ei tulda.

ema, abikaasa, õed, tütar ja pojad peredega.

MITMESUGUST
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18. detsember 2009
Patareide vahetus,
mehaaniliste kellade remont,
prillide remont.

SÄÄSTUOPTIKA ANNAB TEADA!

Juveelitoodete puhastus, remont. Tellimustööde vastuvõtt.

Neljapäeviti meister Otepääl Valga mnt 16 (Maxima).

Silmaarsti vastuvõtt veel selle aasta viimasel päeval,

Info 504 0077

31. detsembril.

PAKUME jõululaudade katmist peretähtpäevade, ette-

Nüüd kõigile prilliostjatele üks kõvakattega plastikklaas TASUTA.
Kohapeal TEOSTAME:

võtte peo ja juubelite Tähistamisel (4-40 inimest).

Kondiitritooted, piparkoogid, saiad-leivad ootavad

prillide määramine, nägemisteravuse kontroll,
silmapõhja uuring, kontaktläätsede määramine,
prillide valmistamine, remont, jne.

Informatsioon ja REGISTREERIMINE vastuvõttule tel 73
Asume endiselt Otepääl Lipuväljak 7.

Teid meie kaunis letis.
IGA PÄEV kella 15.00-st saate osta ahjust tulnud

auravaid sinke!

Head jõuluaega Teile kõigile!

Meeldivate kohtumisteni
Teie Edgari Trahteri kollektiiv!

33 258.

Mälestuskivi „Teater peopesal“ (Ago Kivi ekslibrise kujutis kivil) avati Ruuveni perekonna
hauaplatsil teatripapa Kalju 90. juubelisünnipäeval, 3. detsembril. Otepää esimest aukodanikku, südamesooja ja teatrile jäägitult andunud
inimest meenutasid endised ja praegused Melpomene teenrid.

Lisaks kohapeal palju soodsaid pakkumisi.
Soovime kõigile praegustele ja tulevastele klientidele

Rahulikke jõulupühi ja tegusat uut aastat!



Talvekuude
eripakkumised
50 EEK (100 EEK)
50 EEK (100 EEK)
50 EEK (100 EEK)

VESIMASSAAŽIVOODI
MASSAAŽITOOL
OOLAKAMBER

EN
ENERGIAKOOKON: VIBROSAUN KOOS VICHY DUŠIGA

184 EEK (230 EEK)
INFRAPUNASAUN

48 EEK / 63 EEK / 80 EEK (60 EEK / 80 EEK / 100 EEK)
KÜLMPARAFIINI MÄHIS

120 EEK (150 EEK)
KLASSIKALINE MANIKÜÜR
ŠOKOLAADIMASSAAŽ

228 EEK (285 EEK)
440 EEK (550 EE)

JÕULUKUU ERIPAKKUMINE
ALESSANDRO KINKEKOMPLEKTID DETSEMBRI LÕPUNI
N

Broneerimine ja lisainfo tel 76 65 555
www.pyhajarve.com
py j
Meie valla tänavakorvpalli
(lahtised) meistrivõistlused
Septembris toimuma pidanud võistlused toimusid
asjaolude sunnil alles 5. detsembril Otepää Spordihoones. Mängiti kahes vanusegrupis: noored ja
täiskasvanud. Noortest võitis võistkond JORDAN AIR
1 koosseisus: Hans Teder, Tenno-Raul Taimur, Ardi
Mark, Kristjan Sarv. Teise koha saavutas võistkond
KARDAAN ja kolmanda koha NUUSTAKU POWER
TEAM.
Meeste arvestuses olid parimad: I koht VÄRV ja CO,
koosseisus: Riho Väärsi, PriitVärv ja Ramon Rantsus.
II koht KÄÄRIKU SÕBRAD ja III koht ALMA MATER.
Kokku peeti 14 mängu. Lohutusmängus oli noorte
parim võistkond üle täiskasvanute viimasest võistkonnast. Kolmele paremale kummaski arvestuses olid
auhindadeks karikad.
Tublid vilemehed Egert Malts, Raido Käär ja Martti
Sala hoidsid mängud igati nauditavatena. Kokku visati
vastastele 209 korvi.
HELLE TALLO

Talvepealinnas
saab ajas tagasi sõita
Väljasõit 16.-23. detsember kell 13 Otepää
turuplatsilt Hellenurme vesiveskisse.
Teatraalne läbimäng 6-11aastastele lastele.
Grupi suurus koos saatjatega kuni 45, minimaalselt 15. Hind lapse kohta 80 krooni,
lapsevanemad (kes soovivad kaasa tulla) 80
krooni, iga 10 lapse kohta tasuta saatjapilet.
Gruppide broneerimine ja lisainfo telefonil
5343 2267 ja ajabuss@hot.ee

E

Otepää käis Tallinnas!

smakordne taoline ettevõtmine polnudki
väga kergete killast, nagu alguses tundus.
Samas veendud taas, et Otepää ettevõtjad ja
nende töötajad on targad, töökad ja koostöövalmid
ka siis, kui ühiselt on vaja promoda oma kodupaika. Parim kaubamärk meie Otepääle ongi
tema inimesed ja nende inimeste ideederikkad
tegemised.
Otepää piirkonna 13 ettevõtte esindajad olid
13. detsembril Tallinnas Otepää päeval, andmaks
häälekalt teada, et 13. korda talvepalinna tiitlit
kandma hakkav suusameka ootab turisti pikisilmi.
Sügav kummardus ja tänu kõikidele nende
ettevõtete omanikele ning töötajatele ja ürituse
abilistele, kes tulid ja aitasid kohapeal ja koos seda

ette valmistada ja läbi viia – tänu teile jäi Tallinna
postiivseim sõnum Otepääst!
Suurim lugupidamine kõikidele nendele ettevõtetele, kes andsid oma suure panuse loterii auhinnakotti. Sellega üllatasite ja rõõmustasite kõiki,
kes sellest õnneloosist auhinna võitsid ja sellega
tükikese Otepääd endale koju viisid.
Oleme tänulikud MTÜ Valgamaa
Partnerluskogule, kes te uskusite selle ettevõtmise edukusse ja toetasite projekti Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist.
Tänu ka Otepää Vallavalitusele, kes samuti oma
õla sellele üritusele alla pani.
Siira lugupidamise ja austusega jätkuvat koostööd soovides
ürituse initsiatiivgrupp

Valgamaa 2009. aasta parimad
sportlased on selgunud

V

algamaa Spordiliit
selgitas tänavused parimad sportlased. Meie
piirkonnast jõudsid paremate
hulka:
mehed - 3.Karl-August Tiirmaa
(suusahüpped, kahevõistlus;
naised - 1.Triin Ojaste (murdmaasuusatamine), täiskasvanute võistkond - 1.Otepää SK
suusahüppemeeskond (Alar
Kukka, Jaan Jüris, Karl-August Tiirmaa), U23
poisid - 2.Eeri Vahtra (murdmaasuusatamine),
juuniorid poisid - 2.Karl-August Tiirmaa (suusahüpped, kahevõistlus), 3.Martin Raid – (piljard),
juuniorid tüdrukud - 1.Triin Ojaste (murdmaasuusatamine), tüdrukud A - 1.Grete Gaim (laske-

suusatamine), poisid A - 1.Ants
Hindrek Tiido (judo), tüdrukud
B - 1.Mari-Ly Kapp (laskesuusatamine), 2.Keidy Kütt (murdmaasuusatamine), 3.Maarja
Maranik (laskesuusatamine),
poisid B - 1.Andreas Veerpalu
(murdmaasuusatamine), tüdrukute võistkond - SK Oti tüdrukute teatesuusatamise naiskond
(Maribel Tamm, Katrina Ojavee,
Anette Veerpalu), spordiveteranid naised - 2.Ene
Aigro (murdmaasuusatamine).
Spordiaktivistid - Voldemar Tasa Otepäält ja
Mati Raudsepp Sangastest. Parima spordiperekonna autasu sai perekond Veerpalu – Andrus,
Angela, Anette, Andreas.

