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Otepääl on uued vee- ja
kanalisatsioonitorustikud
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30. novembril toimus
Otepääl, Kastolatsi teel asuva
reoveepuhasti juures vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehituse pidulik lõpetamine.
Tänu pidevatele ehitustöödele on Otepää esimene linn
Eestis, kus torustike ja reoveepuhastite renoveerimine
ja ehitus on lõpuni jõudnud.
AS Otepää Veevärk juhataja Enn
Sepma sõnul on Otepää linnas viimase 15 aasta jooksul välja ehitatud
uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Phare “Bioenergia pilootprojekt
Eestis” raames valmis Otepää keskkatlamaja rekonstrueerimine täisautomaatse 2,5 MWh hakkepuidukatla
paigaldamisega 1999. aastal. Projekti
maksumuseks oli 7,8 miljonit krooni,
millest Soome riik andis tagastamatut
abi 2,3 miljonit krooni.
Kogu Otepää linna reoveekogumisala on 100% ulatuses kaetud uute
torustike ja reoveekogumispuhastitega.
Kõigile soovijatele on sellega loodud
võimalus liituda Otepää veevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemiga.
ASl Otepää Veevärk on Otepää
linna tarbeks kaks kaasaegset reoveepuhastit – üks Kastolatsi teel,
teine Alajaama piirkonnas. “Tööga
oleme lõpule jõudnud tänu mitmetele projektidele ja toetajatele,” rääkis
Enn Sepma. “Toetust oleme saanud
Phare programmist, SIDA ja KIK
projektidest, Šveitsi riigilt, Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist, Otepää
Vallavalitsuselt ja üht-teist oleme teinud ka oma jõududega.” Šveitsi riigi

Kaitseminister −
Eesti julgeoleku tugisammas

Linti lõikavad (vasakult) Otepää Veevärgi juhataja Enn Sepma, Otepää volikogu esimees Aivar Nigol,
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja Keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Kalev Aun.

abiga on saadud Otepää linnale uus
veetöötlusjaam ja veetorustikud kogumaksumusega 12 miljonit krooni.
Eesti Väikelinnade vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringute projekti käigus ehitati välja Keskuse, Pika,
Lille, Virulombi ja Munamäe tänavate torustikud kogumaksumusega 6,3
miljonit krooni.
SIDA, ehk Rootsi riigi abiga ehitati
Otepää linna reoveepuhasti, maksumusega 17 milj krooni, KIKi (keskkonnainvesteeringute Keskus) toel
valmisid Palupera maantee, Aedlinna,
Uue jt tänavate torustikud ning kompostväljak maksumusega 3,7 miljonit
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Otepää jõulupuul süüdati
advendituled
olikogu esimees Aivar Nigol ja
EELK Otepää Maarja koguduse
õpetaja Marko Tiirmaa süütasid
28. novembril talvepealinna jõulupuul
advendituled. Lisaks sellele süüdati ka
1,8 m kõrgune LED-lampidel põhinev
karuinstallatsioon.
Advenditulesid õnnistas EELK
Otepää Maarja koguduse õpetaja
Marko Tiirmaa (pildil vasakul), tervitussõnad ja advendisoovid lausus
Otepää volikogu esimees Aivar Nigol.
Vallarahvale esinesid Otepää linetantsijad.
Jõulupuud ja karuinstallatsiooni
saab imetleda kolmekuningapäevani,
mil puu ja valgustus maha võetakse.

SANGASTE
vald
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krooni. 24 miljoni krooniga, mis saadi
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist,
viidi lõpule kogu Otepää linna vee – ja
kanalisatsioonitorustike veetöötlusjaamade rekonstrueerimine ja reoveepuhasti täiendus ning ühe uue reoveepuhasti ehitus.
Pidulikul torustike ehitustööde
lõpetamisel osalesid keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhataja Kalev
Aun, Otepää vallavolikogu esimees
Aivar Nigol, vallavanem Andres Visnapuu jpt.
MONIKA OTROKOVA

„Otepää on Eestimaa looduse
pärl ja iga tegevus, mida me
keskkonna heaks teeme, on
hea investeering,“ ütles Aivar
Nigol. „Samuti saame nüüd
oma elanikele tagada kvaliteetset teenust. Seda tööd on
tehtud pikka aega, kuid kõik
volikogud ja vallavalitsused on
seda pidanud tähtsaks ning
tänu sellele oleme ka Eestis
esimesed. Tänan kõiki, kes
on projekti valmimisele kaasa
aidanud!“

Otepää – Talvepealinn 2010

Kodanikupäeval, 26.
novembril külastas
kaitseminister Jaak
Aaviksoo Otepää
Gümnaasiumi gümnasiste, pöörates
oma esinemise põhirõhu kodanikuks
olemisele.
Meie kaitseminister on mees,
kes tegutseb mitmel rindel. Ta on lõpetanud
Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna füüsika osakonna teoreetilise füüsika
eriala ning tegutsenud Eesti vabariigi haridus- ja kultuuriministrina. Aaviksoo on
arvamusel, et poliitika vajab väga erinevaid
inimesi, kellel on erinevad poliitilised vaated.
Tööd kaitseministrina peab Aaviksoo oluliselt
vastutusrikkamaks kui haridus- ja kultuuriministri tööd, kuna peab tagama riigile
julgeoleku. Viimatinimetatud ametikohal pidi
ta aga käske jagama ülitarkadele hariduse- ja
tundelistele loomeinimestele, mis oli küll
praeguste töökohustustega võrreldes tunduvalt lihtsam.
Minister Aaviksoo andis gümnasistidele
mõista, et meie kui Eesti vabariigi kodanikud
olemegi peremehed ning loome ühiskonna,
kus me elada tahame. „Eesti riigikaitse seisab
kindlalt kahe jala peal,“ niimoodi iseloomustas ta Maarjamaa sõjalist valmis-olekut rünnakuks. Sellega kinnitas minister, et Eestis
on inimesi, kes on valmis astuma välja oma
kodumaa eest ning meil on olemas ka tagala
sõprade näol, kes tulevad võimalusel appi.
Selline olukord annab riigile ja rahvale turvatunde, et me oleme sõjaliselt kindlustatud.
Jaak Aaviksoo sõnas, et pole kunagi olnud
Eesti ajaloos turvalisemat aega kui praegu
ning kiitis õigeks koostööd NATO ja Euroopa
Liiduga, tunnustades 10 aastat reservis
olevaid ajateenijaid ja eri organisatsioonides
tegutsevaid kaitseliitlasi, kes on valmis välja
astuma oma riigi kaitseks.
EVE KURVITS, Otepää Gümnaasiumi
meediaõpilane (10. b klass)

Otepää saab tänavu talvepealinnaks 14. korda. Sel aastal saabub talv öösel 22. detsembril kell 01.38 ja just sel hetkel
saab Otepää talvepealinna tiitli. Talv saabub Otepääle öiste suusahüpete saatel Tehvandi suusahüppemäelt!
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.

21. detsembril
Kell 10.00–16.00 talveturg Otepää Kultuurikeskuse pargis.
Kell 12.00 ühine karusupi söömine pähklikreemiga, talvetervituse annavad üle Otepää valla esindajad. Lapsi sõidutavad kelgukoerad – Alaska malamuudid, vahvad talvised
“mõmmid.” Korraldab Otepää Naisselts.

22. detsembril
Kell 1.38 algab talv. Talve võtame vastu suusahüpetega
Tehvandil. Tule mööda tulegaleriid Tehvandi hüppemäele!
Kell 00.30 algavad eelhüpped. Võistlusi kommenteerib
Heigo Heitur.

Kell 11.00 jõuluetendus ühes vaatuses kõige pisematele.
Jorma Piir “Jõuluissi valimised.” Lavastaja Noortekeskuse
juhataja Kadri Orav. Mängivad Otepää Avatud
Noortekeskuse noored näitlejad.

Kell 1.00-1.38 lõbustavad publikut Maris Kajari spordiklubist Sparta, näitleja Veiko Täär ja Otepää linetantsijad.

Kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses teatrietendus “Saabastega
kass ”, mille on lavale seadnud Otepää Gümnaasiumi
õpetaja Maarika Paavo ja Otepää Teatri juht Margus
Möll. Mängivad Gümnaasiumi õpilased ja Otepää Teatri
näitlejad.

Kell 1.45 öiste suusahüpete finaal ja autasustamine.

Kell 23.00 Talvepealinna külaliste vastuvõtt Tehvandi kohvikus. Sissepääs kutsega.

Kell 1.38 14. talvepealinna tiitli vastuvõtmine. Talvepealinna
lipu toob suusahüppaja Jaan Jüris.

Talve võtavad vastu Eesti Suusaliit, spordiklubi Sparta,
Tehvandi Spordikeskus, raadio Sky Plus, Arnika,
Otepää Vallavalitsus.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
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Volikogu istungil valiti komisjonide esimehi

Otepää Vallavolikogus

18. novembril toimus Otepää Vallavolikogu istung.
Volikogus valiti komisjonide esimehi. Lisaks sellele
otsustati lõpetada Otepää Turismiinfokeskuse tegevus ja asutada SA Otepää Turism.
Uued esimehed ja aseesimehed said turismispordi ja kultuurikomisjonid. Turismikomisjoni esimeheks sai Margo Krüünvald, aseesimeheks Luule
Saar; spordikomisjoni esimees on Enn Sepma, aseesimees Silver Eljand, kultuurikomisjoni esimees on
Aivo Meema, aseesimees Külli Uibo.
Alates 1. jaanuarist 2011 lõpetab tegevuse vallavalitsuse allasutusena Otepää Turismiinfokeskus.
Selle asemel jätkab oma tööd SA Otepää Turism.
“Otepääle, kui turismipiirkonnale on toimiva
turismiinfo pakkumine väga tähtis,”ütles volikogu
esimees Aivar Nigol. “Muutumas on turismiinfo-

18.11.10

Kehtestati üldhariduskooli hoolekogu
moodustamise kord ja töökord.
Otsustati astuda Valgamaa Omavalitsuste
Liitu. Nimetati Otepää valla esindajateks
Valgamaa Omavalitsuste Liidus: volikogu esimees Aivar Nigol, tema asendajaks volikogu
aseesimees Peeter Holts; vallavanem Andres
Visnapuu, tema asendajaks abivallavanem
Andres Arike.
Valiti Otepää Vallavolikogu turismikomisjoni esimeheks Margo Krüünvald.
Valiti Otepää Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimeheks Aivo Meema.
Valiti Otepää Vallavolikogu spordikomisjoni esimeheks Enn Sepma.
Valiti Otepää Vallavolikogu turismikomisjoni aseesimeheks Luule Saar.
Valiti Otepää Vallavolikogu kultuurikomisjoni aseesimeheks Külli Uibo.
Valiti Otepää Vallavolikogu spordikomisjoni aseesimeheks Silver Eljand.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu õigus- ja
korrakaitsekomisjoni koosseis järgnevalt: esimees Rein Vikard; aseesimees Enn Sepma;
komisjoni liikmed – Jaanus Kokkonen,
Neeme Nurmoja, Aleksander Mõttus, Jaan
Toots, Aivar Pilv, Meelis Lill, Jaanus Barkala,
Urmas Kuldmaa.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu spordikomisjoni koosseis alljärgnevalt: esimees Enn
Sepma; aseesimees Silver Eljand; komisjoni
liikmed -Avo Orav, Neeme Ernits, Toomas
Liiva, Aivo Meema.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu kultuurikomisjoni koosseis alljärgnevalt: esimees
Aivo Meema; aseesimees Külli Uibo; komisjoni liikmed – Luule Saar, Merlin Müür,
Marko Tiirmaa.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu turismikomisjoni koosseis alljärgnevalt: esimees
Margo Krüünvald; aseesimees Luule Saar;
komisjoni liikmed - Katrina Liiva, Andres
Kirt, Maris Saar.
Algatati Otepää linnas asuva Sulaoja 13
kinnistu detailplaneering.
Algatati Otepää vallas Kastolatsi külas asuvate Lemme, Laudamäe ja Tagamäe kinnistute detailplaneering.
Otsustati võtta kohalike teede nimekirja
täiendavalt avalikult kasutatava d teed:
Otepää – Väike-Munamäe 1,251 km.
Otsustati toetada loa andmist Laane-Jakobi
kinnistu omandamiseks Metsamaahalduse
AS poolt.
Toetada loa andmist Edre kinnistu omandamiseks Metsamaahalduse AS poolt.
Kinnitati Otepää Lasteaed Võrukael põhimäärus.
Asutati Sihtasutus Otepää Turism, kinnitati põhikiri.
Otsustati lõpetada alates 1. jaanuarist
2011 Otepää Vallavalitsuse hallatava asutuse
Otepää turismiinfokeskus tegevus.
Kinnitati AS Otepää Veevärk põhikirja
muudatus.

Otepää Vallavalitsuses
16.11.2010

Väljastati ehitusluba Lilian Holtsile ehitise
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Truuta
küla Mäeveere maaüksus.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse
02.06.2010 korraldust nr 2-4-293 „Otepää
vallas Pedajamäe külas asuva Männi maaüksuse riigi omandisse jätmine“ punkti nr 1.
Määrati projekteerimistingimused Hilja
Kulbinile, asukohaga Otepää küla Otepää
vald Unimäe maaüksus, elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Peeti võimalikuks Otepää vallas Truuta
külas asuva maaüksuse nimetusega Piirimetsa, pindalaga 5,7 ha, riigi omandisse jätmist.

keskuste riiklik rahastamine, mis ei võimalda keskuse tööd vanaviisi jätkata. Turismiinfoteenuse osutamine piirkonda peab kindlasti alles jääma. Uues
vormis ehk sihtasutusena tegutsedes saame rohkem
kaasata huvigruppide esindajaid otsustusprotsessi, taotleda projektidest lisavahendeid ning seega
võimalused kvaliteetse turismiinfoteenuse pakkumiseks on hoopis suuremad.” 2009. aasta aprillist andis EAS Otepää Vallavalitsusele üle Otepää
Turismiinfokeskuse. Turismiinfokeskus on Otepääl
tegutsenud 1992. aastast alates, olles esimene rohelise I-punkti märgiga, riiklikult tunnustatud turismiinfokeskus Eestis.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää valla Aukodaniku nimetusele
kandidaatide esitamine

O

tepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla
Aukodaniku nimetusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2011.
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 isik võiks
saada aukodanikuks ja Otepää Aumedali kavaleriks. Avaldused esitada 3. jaanuariks 2011. a 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-Aukodanik

PLANEERINGUD
Otepää Vallavalitsus korraldab 13.12.2010 kell
17.00 oma nõukojas Arula külas asuvate Uuemõisa ja
Madi-se kinnistute (katastritunnused 63601:002:1930;
63601:002:2160) detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu. Detailplaneeringuga kavandatakse puhke- ja ärikeskust. Planeeringuala hõlmab Uuemõisa ja Madise
kinnistuid.

Algatatud detailplaneeringud
Otepää Vallavolikogu algatas 18.11.2010 istungil
Aedlinnas asuva Sulaoja 13 kinnistu (katastritunnus
55601:007:1790) detailplaneeringu. Planeeringuala
piir kattub kinnistu piiriga, ala suurus on 4299 m².
Detailplaneeringu eesmärk on vana puhkebaasi ja kõrvalhoone ümberehitamine korterelamuks.
Otepää Vallavolikogu algatas 18.11.2010 istungil
Kastolatsi külas asuva Lemme, Laudamäe ja Tagamäe
kinnistute (katastritunnused 63602:001:0772; 63602:
001:1303; 63602:001:1304) detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab nimetatud kinnistuid, planeeringuala piir kattub kinnistute piiridega. Planeeringuga
kavandatakse kompaktse elamuala moodustamist
Kastolatsi külas.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

turvalisust puudutavatele teemadele. Samuti peaksid
maakonna tõmbekeskused olema rohkem kaasatud
otsustusprotsessi.
“Soovime teha koostööd kõigi Valgamaa omavalitsustega,” ütles volikogu esimees Aivar Nigol.
“Läbirääkimiste ajal rõhutasime, et omavalitsuste
liit peaks senisest rohkem koondama omavalitsuste
soove ja ettepanekuid ning suhtluses riigiga olema
võimeline edasi andma omavalitsuse seisukohti.”
Valgamaa Omavalitsuste Liidu istungil valiti
Otepää vald ka ühehäälselt liidu juhatuse liikmeks.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää vald tänas korrakaitsjaid

Detailplaneeringu avalik arutelu

Väljastati ehitusluba OÜ OP Housele ehitise
rekonstrueerimiseks Munamäe 8 maaüksusel
Otepää linnas.
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Lätte alajaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks seoses Lätte 4, Ülikooli residentsi, Lätte 2
ja Järve-Kitsemäe maaüksuste liitumisega elektrivõrguga Otepää vallas Sihva külas.
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Lasteaia
alajaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks seoses Pühajärve tee 22 ja Pühajärve tee
16 maaüksuste liitumisega elektrivõrguga Otepää
vallas Otepää linnas.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke „Otepää
valla tänavavalgustussüsteemi käidu korraldamine
2011-2013“ avatud hankemenetluse läbiviimiseks
koosseisus: Andres Arike, Urmas Kuldmaa, Ülle
Veeroja.
Määrati lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.

Elektri- ja veekatkestused
8. detsembril kell 9-17 on elektrikatkestus Keskuse
külas. Selle tõttu ei toimu Keskasula kütmist.
9. detsembril kell 9-17 elektrikatkestus Sihva asulas, selle tõttu sel ajal on asula ilma veeta.
Palume vabandust ebameeldivuste pärast!
SA Otepää Veevärk

Otepää Vallavalitsus

Otepää vald võeti pidulikult tagasi
Valgamaa Omavalitsuste Liitu
18. novembril toimunud Otepää vallavolikogu istungil tehti ühehäälne otsus astuda taas Valgamaa
Omavalitsuste Liitu. 24. novembril toimunud
Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul võeti
Otepää vald pidulikult liitu tagasi.
2009. aasta novembris otsustas toonane võimukoalitsioon Valgamaa Omavalitsuste Liidust välja
astuda.
Alates selle aasta juunikuust on uue võimukoalitsiooni otsusel käinud läbirääkimised Otepää valla
osalemiseks Valgamaa Omavalitsuste Liidus, selleks
oli moodustatud ka vastav komisjon.
Komisjon leidis, et edaspidi peaks rohkem tähelepanu pöörama sotsiaalmajanduslikele ja elanikkonna
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30. novembril tunnustati Eesti Politsei 92. aastapäeva
puhul Otepää valla tublisid politseinikke, abipolitseinikke ning kaitseliitlasi.
Karupesa hotellis toimunud pidulikul õhtusöögil tunnustasid ja tänasid Otepää korrakaitsjaid volikogu esimees Aivar Nigol, vallavanem Andres Visnapuu ning
õigus-ja korrakaitsekomisjoni esimees Rein Vikard.
Otepää valla tänukirjad said:
Otepää konstaablijaoskonna piirkonnavanem Jaanus
Kokkonen, Otepää konstaablijaoskonna konstaablid
Mario Kants ja Merle Käis, patrullteenistuse vanemkonstaablid Varmo Kolk, Gaido Jäär ja Andres Rosenberg, abipolitseinikud Aleksander Mõttus, Madis
Mõistus, Leonid Liivamägi ja Voldemar Tilga, kaitseliitlased Tõnu Kõrgesaar-Aru, Meelis Mehine, Merle Laas
ja Andrus Sumberg.
MONIKA OTROKOVA

Valla eakate JÕULUPIDU
toimub

12. detsembril kell 12.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Esinevad Peeter Kaljumäe ja Heli Vahing.
Kohvilaud.

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 Vallavalitsuses
tööl uus planeerimis- ja
ehitusteenistuse juhataja
Novembri lõpust alates on Otepää Vallavalitsuses
tööl uus planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja
Ülle Luuk.
Ta on lõpetanud Paide I Keskkooli 1975. aastal.
Tallinna Ehitus-ja Mehhaanikatehnikumi lõpetas ta
tehnik-arhitektina 1979. aastal. 2009. aastal lõpetas
Ülle Luuk Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse
erialal.
Ülle Luuk on töötanud Võru Rajooniarhitekti
tootmisgrupis, OÜ Maamõõdu- ja ahitektuuribüroos,
Võru Linnavalitsuses, olnud tegev eraettevõtluses.
Viimane töökoht oli OÜ-s Krive Ehitus projekteerijana.
Ülle Luuk on abielus, tal on kolm täiskasvanut last.
Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja ülesanneteks on tegeleda ehituse, maa ja planeerimisalaste
küsimustega ning koordineerida üldplaneeringu
koostamist.
Ülle Luugi kontaktandmed: tel 766 4821,
e-post: ulle.luuk@otepaa.ee

Otepää Pensionäride Ühenduse

JÕULUPIDU
teisipäeval, 14. detsembril kell 13.00
Otepää Kultuurikeskuses

Registreerida 12. detsembriks
Liidia Vildele telef. 765 5435 või 5347 8332.

Lp. Invaühingu liikmed!
Ühingu jõulupidu toimub

22. detsembril

kell 14.00 Edgari trahteris.
Registreerida kuni 18. dets. tel. 7655 330, E.Saar.

SÜNNID
Lukas Laul
Simon Uibo

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.

16. oktoobril
31. oktoobril
Järgmine Otepää Teataja
ilmub 17. detsembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Erinevus rikastab ehk kuidas Otepää
Gümnaasiumis uusi moetrende loodi
25. novembri õhtul täitus gümnaasiumi uhke ja
moodne aula väga eriliste inimestega. Tavalisel
koolipäeval sageli märkamatuks jäävad õpilased
olid selleks õhtuks end väga huvitavaks teinud.
Lisaks nn valgetele inimestele täitsid saali ka
mõned „negriidse“ rassi esindajad. Algas mõõduvõtmine moes ja selle loomises. Kollektsioone oli
väga põnevaid ja nii kõrgel tasemel, et huvijuht
Terje Aasarohu sõnul võinuks enamuse neist
kohe kasutusele võtta ja julgelt veelgi tähtsamatele üritustele võistlema saata.
Publiku lemmikuks osutus ülekaalukalt 12. a

klassi kollektsioon „Erinevus rikastab“, mille põhimõtteks ei olnud ainult riiete esitlemine, vaid
igale riideesemele lisandus kandja omapära.
Programmi algust rõhutati bravuuritseva Eesti
etnoga, mis abituuriumi parimate kaunitaride
seljas tuli esile lausa silmipimestavalt. Et publikut piisavalt võluda, kehastusidki abiturientidest
noormehed Aafrika põliselanikeks, kelle kehasid
katsid napid, kuid ääretult silmapaistvad ning
iga viimse detailini välja lihvitud roosa alatooniga seelikud. Trumbiks oli „abielupaar“, kelle
moodustasid šokolaadipoiss Kenari ja eesti verd

tagasihoidlik tütarlaps Kaisa. Selline ettevõtmine
on vaid üks meie kooli põnevatest traditsioonidest, mida alati õhinal oodatakse ning millele
tõelise pühendumisega kaasa lüüakse.
Lõppenud novembrikuu oli ääretult tegus nii
meie huvitegevuses kui ka eneseharimises. Meil
igav ei hakka. Ootame julgemalt ka oma emasidisasid kaasa elama, sest hea tuju on neil kordadel
alati garanteeritud ja neilegi kuluks üks sõõmuke
elulusti rikastama halli argipäeva.
KRISTI ZIMBROT, meediaklassi abiturient

Kadrikarnevalil esinesid lapsed raamatutegelastena

P

ühajärve põhikoolis oli kadrikarneval raamatutegelastega. Osalesid lasteaia ja algklasside lapsed, kelle seast võis leida Punamütsikesi,
Harry Pottereid, printsesse, nõidu ja palju teisi
rõõmsaid tegelasi.
Korraldajateks olid 6. klassi õpilased, kes olid
ka ise toredates riietes. Kõigil olid omamoodi

kostüümid, kasvatajadki olid muinasjuttude
tegelased. Karnevali alguses tuli lavale Saabastega Kass, kes kuulutas peo avatuks. Ta kutsus
lavale korraldajad, et need tutvustaksid, kes nad
karnevalil on. Seejärel tuli lavale 4. klass. Nii käisid kõik lapsed end laval tutvustamas.
Korraldajad andsid lastele arvata, mis raama-

tutest on ette loetud katkendid. Iga äraarvamisejärel oli üks tore mäng. Seejärel jagati auhindu
kõige huvitavamate kostüümidega tegelastele.
Pärast seda hakati tantsima.
Korraldajad olid hästi ette valmistunud ning
kõik sujus ladusasti. Pidu oli hoogne ja lõbus.
LISL LINDA OINUS, 6. klass

Luulekonkursi „Koidulauliku valgel” maakondlikust
voorust võttis osa palju noori etlejaid

H

ummuli põhikoolis toimus üleriigilise noorte
etlejate võistluse „Koidulauliku valgel” Valgamaa voor. Etlejatel tuli esitada Jaan Kaplinski
ja Lydia Koidula luuletus või proosakatkend.
Pühajärve põhikoolist esinesid konkursil Moonika Almar, Signe Täär, Merylin Tihomirova, Anu
Saaremäe ja Hanna Liis Kiho. Muidugi oli enne
võistlust kõigil närv sees. Õnneks läks kõigil hästi.
Konkursil osales 34 etlejat 11-st Valgamaa
koolist. Sel aastal oli üldse kõige rohkem etlejaid,

võrreldes eelmiste aastatega. Nooremas vanuse-rühmas olid 4.-9. klassi ja vanemas 10.-12.
klassi õpilased. Viimasel ajal on ka poisid lugema tulnud. Nad olid samuti väga tublid.
Mõlemas vanuserühmas selgitati 3 paremat.
Vanemas vanuseastmes sai esimese koha sai
Kristi Koppel Tõrva gümnaasiumist, teise koha
Siim Sillamäe Valga gümnaasiumist ning kolmanda koha Maarit Stepanov Otepää gümnaasiumist.
Nooremas vanuseastmes sai esimese koha

Palupera põhikooli etleja Hanna-Liisa Tamm.
Teise koha sai Liina Suur Tsirguliinast ning kolmanda koha Kadrian Possul Tsirguliinast.
Vabariiklikule konkursile otsustati Valgamaad
esindama saata Hanna-Liisa Tamm. Loodame, et
ta toob meile sealt võidu.
Üleriigiline noorte etlemisvõistlus „Koidulauliku valgel” toimub Lydia Koidula nooruslinnas
Pärnus 11. detsembril.
SIGNE TÄÄR, Pühajärve põhikooli 8. klass

KULTUURIÜRITUSED
9. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO:
Sotsiaalvõrgustik. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25,10. detsembil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsuklubiga TANGO korraldavad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme
mängib ansambel M&K Duo. Tantsuõpetaja Veiko Ratase
juhendamisel õpime tangosamme. Pääse 50.12. detsembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Jõulukontsert
Otepää valla eakatele. Esinevad Heli Vahing ja Peeter Kaljumäe.
Tasuta.

16. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO:
Häbimärk. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25,17. detsembril kell 19.00 Otepää Maarja kirikus Tartu Ülikooli
Kammerkoori jõulukontsert. Dirigent Triin Koch. Kontsert on
tasuta.
21. detsembril talvepealinna avamine.
Kell 10-16 talveturg Otepää Kultuurikeskuse pargis
Kell 11.00 jõuluetendus ühes vaatuses kõige pisematele Jorma Piir
“Jõuluissi valimised.”
Kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses teatrietendus “Saabastega kass.”
Kell 23.00 Talvepealinna külaliste vastuvõtt Tehvandi kohvikus.
Sissepääs kutsega.
22. detsembril. Tule mööda tulegaleriid Tehvandi hüppemäele.
Kell 00.30 algavad eelhüpped. Võistlusi kommenteerib Heigo Heitur.
Kell 1.00-1.38 lõbustavad publikut Maris Kajari spordiklubist Sparta,
näitleja Veiko Täär ja Otepää line-tantsijad.
Kell 1.38 algab talv. 14.Talvepealinna tiiti vastuvõtmine. Talvepealinna
lipu toob suusahüppaja Jaan Jüris.
1.45 öiste suusahüpete finaal ja autasustamine.

Uued Otepää valla ilmakodanikud said sünnikirjad
21. novembril anti Otepää Kultuurikeskuses pidulikult kätte
sünnikirjad valla uutele ilmakodanikele, kes on sündinud ajavahemikul oktoober 2009–september 2010.
Sünnikirja ja albumid said abivallavanema Merlin Müüri sõnul
46 last – 21 tüdrukut ja 25 poissi, nende seas kolm paari kaksikuid. Eelmisel aastal said sünnikirja 34 last.
Uusi vallakodanikke ja nende vanemaid tervitasid volikogu
esimees Aivar Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu. Lastele ja
nende vanematele esines Margit Tali.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Raadio Elmar töötaja Piret Laos Pühajärve põhikoolis

P

ühajärve koolis käis külas Piret Laos, kes
töötab Elmari raadios. Ta rääkis meile oma
tööst. Piret Laos on meie kooli vilistlane. Umbes kolm ja pool aastat tagasi sattus Piret tööle
ühte teise raadiosse. Ta oli seal saatejuht. Kuid
aasta tagasi lõpetas see raadio majanduslanguse tõttu tegevuse.
Piret Laosele anti võimalus osaleda Elmari
raadio katsevoorus, mille ta ka läbis. Nüüd töötab Piret hommiku- ja ka päevaprogrammis.
Ta rääkis saate ettevalmistamisest ja läbiviimisest.
Tööpäeva pikkus ei kattu saate ajag (kell 6-

10). Töö algab ettevalmistustega ja tavaliselt
on see kohe peale programmi, mil valmistutakse järgmiseks saateks.
Palju nalja tekitasid helisalvestised saateapsudest. Saime kuulata “Lapse suu” saadet
ning kohe peale seda kõlas küsimus, kuidas
saatejuhid suudavad naeru kinni hoida. Vahel
juhtub ka, et seda ei suudeta. Kõige parem
on gi “Lapse suu” saadet teha telefoni kaudu,
sest kui keegi kipub naerma, saab saatejuhtide
hääle maha võtta.
Programmi sissejuhatav jutt “ Tere hommikust, nüüd on eetris see ja see...” mõeldakse

Otepää valla esindus osales Tallinnas
”Euroopa kultuurilinnade võrgustik
Eestis” esitlusel
25. novembril toimus Tallinna linnavolikogus
esitlus ”Euroopa kultuurilinnade võrgustik Eestis”. Koos ülejäänud kultuurilinnade võrgustiku
linnade esindajatega osales esitlusel ka Otepää
vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Kahe aasta jooksul kujunenud kultuurivõrgustik
soovib elavdada ja võimendada Eesti linnade
omavahelist suhtlust ning tutvustada neid atraktiivse turismisihina. Nüüdseks on koondunud 19
linna või vallakeskust, lisaks Tallinnale ka Elva,
Haapsalu, Jõhvi, Narva, Narva-Jõesuu, Otepää,
Paide, Põlva, Pärnu, Rakvere, Sillamäe, SuureJaani, Tartu, Tõrva, Türi, Valga, Viljandi ja Võru.
Tallinna linnavolikogu esimees, kultuurilinnade
võrgustiku idee autor Toomas Vitsut soovitas Euroopa kultuuripealinnadel võtta koostöö-eeskuju
esitletud Eesti linnade võrgustikust.
Imagoloogia õppejõud Linnar Priimägi hindab
võrgustikku Euroopas ainulaadsena: “Eestis on
nüüd loodud linnade kultuurikoordinatsiooni
süsteem, mida pole suutnud ükski valitsus ega
kultuuriminister.”
Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol sõnas, et Otepää on kultuurilinnade võrgustikuga
liitudes teadvustanud ennast mitte ainult spordi-

vaid ka kultuurilinnana. “”Euroopa kultuurilinnade võrgustikuga Eestis” liitudes aitame paremini
Otepääd kogu Euroopas esile tõsta,” ütles Aivar
Nigol. “Samuti on meil heameel teha koostööd
võrgustiku teiste linnadega.”
Senisest koostööst annab ülevaate värske
internetileht www.eesti2011.ee, mis tutvustab
eesti, inglise ja vene keeles kultuurivõrgustikku
kuuluvaid linnu ning kõigis neis tuleval aastal
toimuvaid olulisemaid kultuurisündmusi. Samasisulise teabega varustatuna ilmus täna ainulaadne postkaardikomplekt ning lisaks kaart, mis
tutvustab võrgustikku ja selle liikmete partnerlinnu kogu maailmas. Samuti on kokku pandud ja
värskelt trükist tulnud 2011. aasta tähtsündmusi
hõlmav kultuurikalender.
MONIKA OTROKOVA

Ansambel Relami 30. aastapäevale
pühendatud kontsert lükkub esinejate
haigestumise tõttu edasi.
Jälgige reklaami!

välja kohapeal. Raadio Elmar on eriline selle
poolest, et siit saab kuulata ainult eesti muusikat. Kui ingliskeelne muusika eetrisse lastakse,
peab see olema hästi põhjendatud.
Kui kohtumise aeg oli otsakorral, loosis Piret
Laos välja Elmari lauluplaadi. Auhinnamängus said osaleda kõik kuulajad. Õpetaja Karin
Järv sai fortuunaks ning võitjaks osutus Danel
Prans.
Meil oli kõike seda väga huvitav kuulata ja
Piretil oli kindlasti tore olla oma vanas koolis.

Noortekeskuse teemaline
küsitlus valla kodulehel
Otepää vald soovib, et valla inimestel oleks rohkem võimalusi
enda arendamiseks ja vaba aja sisustamiseks. Eriti suurt tähtsust omavad Otepää valla noored ja sellepärast soovime luua
Otepää linna kaasaegse noortekeskuse, mida saaksid kasutada
nii noored kui ka keskealised ja eakad. Soovime arvestada
maksimaalselt teie soovidega ja sellepärast küsime teie käest
arvamust.
Küsitlus asub Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee vasakul
pool menüütulbas rubriigis “Küsitlus”. Küsimustele saab vastata 8. detsembrini 2010.

SIGNE TÄÄR, 8. klass

Reedel, 10. detsembril kell
18.00 toimub Otepää Gümnaasiumi aulas Otepää Muusikakooli Jõulukontsert.
Õpetaja Eveli Roosaare viiuliõpilaste jõulukontsert on pühapäeval, 19. detsembril kell
16.00 Elva Baptistikoguduse kirikus aadressil
Pargi 10.
Ootame kõiki muusikasõpru kuulama ja
kaasa elama. Sissepääs on tasuta.

Spordiõhtu Pühajärve
koolis
25. novembril oli meie klassil spordiõhtu.
Alustuseks tervitas kõiki õpetaja Anneli.
Soojenduse järel alustasime vigurmängudega. Isad olid vaimustuses jalgpallist.
Rahvastepallis olid tegijad Madise ja Marteni emad.
Ma ei tea, kuidas teistel, aga minu emal
olid lihased veel mitu päeva haiged. Vot nii
vinge spordiõhtu oli meil!
ISABEL VÕRK, 2. klass

21. detsembril
kell 10-16
Otepää Kultuurikeskuse pargis

15. talvepealinna

JÕULUTURG
Oma osavõtusoovist palume teatada Otepää
Naisseltsi, tel. 53 32 6679 Riita Aader.

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

PROJEKTID

Palupera Vallavalitsuses
12.11.2010:

Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni,
üks matusetoetus 2000 krooni ja üks retseptiravimite toetus 487 krooni.
Väljastati ehitusload OÜ Palupera-Agrole
Palupera farmi kinnistul asuva veiselauda katuse
rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ-le Räbi külas väljaehitatud Kraavi 10/04 kV
mastalajaama ja 0,4 kV F1 maakaabelliini kasutamiseks.

Palupera Põhikooli lastekoor
Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Toetus – SA komisjoni otsusega nr 1033
(24.11.2010) eraldati tegevustoetuseks Palupera põhikooli lastekoorile (T-särkide soetamine)
5000 krooni.
Projekti lõpp – 1. juuli 2011. a.

Novembri lõpunädal
Palupera põhikoolis

19.11.2010:
Nimetati Nõuni külas Oru kinnistuga piirnev
517 m² suurune maa-ala, sihtotstarbega elamumaa
Oru juurdelõike katastriüksuseks ja kinnitati selle
maksumus.
Nimetati Nõuni külas Müüri kinnistuga piirnev
516 m² suurune maa-ala, sihtotstarbega maatulundusmaa Müüri juurdelõike katastriüksuseks ja kinnitati selle maksumus.
Väljastati projekteerimistingimused Neeruti
külas Tsura 4 kinnistule linnumaja ja kasvuhoone
projekteerimiseks.
Väljastati ehitusload Hellenurme külas
Hellenurme puhkeala ja Hellenurme mõisaparki teenindavate rajatiste paigaldamiseks ning
Mäelooga külas Lustimäe puhkekohta teenindavate
rajatiste rekonstrueerimiseks. Ehitusload on vajalikud struktuurifondidesse taotluse koostamisel.
Väljastati kirjalik nõusolek T.T-le Räbi külas
Järvepera kinnistule väikeehitise ehitamiseks.
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri
kogusummas 9835 krooni.

Jõulupidu
Pühapäeval, 19. detsembril kell 15.00
Hellenurme kultuurimajas
Hellenurme-Palupera piirkonna eakate

JÕULUPIDU.
Osalustasu 10 krooni.
Kaasa hea tuju ja päkapikud ootavad!

Noored simuleerisid volikogu
16. novembri õhtul oli Hellenurme Noortekeskusesse järjekordselt kokku tulnud palju Palupera valla noori. Seekord oli tegemist järjekordse noortele
mõeldud projektiga. Eesti Külaliikumise Kodukant
projekt kandis nime – “Kodanik Noor, võta sõnast!”. Meie olime üks viiest Eestimaa noortest
väljavalitud seltskond.
Alguses olid kõik väga elevil, keegi meist ei
osanud ette aimata, milliseks kujuneb õhtupoolik.
Erakordselt huvitav õhtu sai alguse soojendusülesandest. Seejärel istusime keset noortekeskuse
saali paigutatud pika kaetud laua taha ning algas
koolitus. Koolitajaks oli Marek Mekk Liikumine
Kodukant Eesti Koolituskeskusest.
Esimene teema oli kohaliku omavalitsuse volikogu töö põhimõtted ning kõik sellega seonduv.
Meile esitatud küsimustele vastamisega jäid nii
mõnedki hätta, kuna varem ühiskonnaõpetuse tunnis õpitu oli lihtsalt ununenud. Pärast seda, kui olime ülevaate saanud volikogu tööst, algas simulatsioon volikogu istungist, mille alguses toimus volikogu esimehe ja aseesimehe salajane valimine.
Kui kandidaadid olid esitatud, algasid valimised, mis ei läinud sugugi lihtsalt, sest üks hääletussedel oli rikutud ja kaks kandidaati said võrdselt

hääli. Toimus uus hääletamine kahe rohkem hääli saanud noore kandidaadi vahel. Teise hääletuse
võis õnnestunuks pidada, sest volikogu esimees
sai valitud, kelleks sain mina, allakirjutanu ja volikogu aseesimeheks sai Raikko Käos, kes jäi napilt teiseks.
Edasi algas kaua-oodatud volikogu istung, kus
päevakorras oli rockfestivali korraldamine Palupera
vallas. Arutasime selle üritusega kaasnevaid plusse ja miinuseid. Kõik said oma arvamust avaldada. Arvamusi oli erinevaid ja kohati läks suureks
sõnasõjaks, sest noortele antud rollid olid seinast
seina – oli ettevõtjaid, lapsevanemaid, tudeng, oli
noori ja eakamaid.
Lõpuks jõudsime siiski üksmeelele, et üritus võib
teatud tingimustel toimuda. Oma sõna said sekka
öelda ka mõned meie pärisvolikogu liikmed, kes
kuulasid arutelu huviga ja jagasid näpunäiteid.
Volikogu simulatsiooni võib õnnestunuks lugeda, sest paljud meist said targemaks kohaliku omavalitsuse tööst ja soovivad selles kaasa lüüa.
Meie, noored, kohtume juba uuesti 5. detsembril
kell 15.00 noortekeskuses, kus päevakorras on meie
oma Palupera valla Noortevolikogu loomine.
WILLI PASTAK

Aasta on valimistest möödas

N

agu kõikjal Eestimaal on ka Palupera vallas
möödunud viimastest kohalikest valimistest
aasta ja nüüd kalendriaastagi lõppemas,
siis on paslik vaadata tagasi möödunule. Kuidas
oleme tagasihoidlikes majandustingimustes hakkama saanud, mida planeeritust oleme suutnud ellu
viia ja mida mitte?
Valla kohaliku elu arengudokumentidest, mis
on olulised suunanäitajad pikemaajaliste visioonide
määramisel, on lõpusirgele jõutud uue üldplaneeringu koostamisega. Valla arengukava 2007–2015
sai täiendusi uutest ideedest ning valmis Palupera
valla terviseprofiil aastateks 2010–2015. Kõik need
dokumendid loovad hulgaliselt uusi võimalusi ettevõtjatele, mittetulundussektorile, kohaliku omavalitsuse allasutustele, igale vallakodanikule.

22. detsembril
kell 18.00-20.00
PALUPERA PÕHIKOOLI
JÕULUPIDU
ESIETENDUB NÄIDEND
„Kas päkapikud on olemas?
Tõestame, et on!!“

Tagasivaade lubaduste täitmisele sügisest 2009
Parendatud on heakorda, üldkasutatavaid
objekte: ViSoEst by bike projekti toel sai inventari Palu
puhkekoht, Hellenurme puhkeala ja kergliiklustee.
Alustati Nõuni puhkeala rajamisega: rajati ujumiskoht, paigaldati inventar, korrastati Nõuni järve
kaldaala.
Lõpetati Nõuni kultuurimaja küttesüsteemide
ehitus, rekonstrueeriti reoveetorustik Hellenurmes.
Jätkati traditsiooniliste ürituste toetamist (külade jaanituled, võrkpalliturniir Põrsas Cup, mälumäng
Palupera valla karikale, Palupera valla suusapäev,
küladevaheline jalgpalliturniir, Unustatud Mõisad külastusmäng jne). Palupera mõisat ja valda tutvustati
eestimaalastele naismehhanisaatorite kokkutuleku
korraldamisega.

Toetatud ja korraldatud on noorsootööd (projektid „Praktiline ühistegemine Hellenurme noortekeskuse noortele Eestimaa looduses ja kodukandis”,
„Noorte omaalgatuslikud projektid Hellenurmes,
Nõunis ja Paluperas”, „ Erinevate kogukondade
noored ühistegevuste kaudu koostööd tõhustamas”.
Kooli projektidest toetati Tiigriroboti, Teater maale,
Teadus meie ümber – mida tean teadlaste tööst,
Õppiv tiiger meie koolis, Rõõm igast koolipäevast ja
teisi projekte.
Korrastati oluliselt asjaajamist partneritega – mittetulundussektori, vee-ettevõtja ja lasteaiaga suheldes.

Palupera vallavolikogu koosseis on andnud endast parima, et takistada valda hiigelkarjääride
rajamist. Samas on aktiivselt tegeletud ruumilise
planeerimisega üldplaneeringu tööprotsessis jms.
Vaidlemist väärinud erimeelsused on lahendatud ja
kompromissideni jõutud. Sama töist koostööaastat
ootame ka uuelt, algavalt 2011. aastalt. On hulk uusi
ideid, mis ootavad rahastajate otsust või taotluseks
vormistamist. Sellega tegeleb oma igapäevatöös
vallavalitsuse väike kollektiiv.
Edukat, tegusat ja muredest vabamat saabuvat
kassiaastat meile kõigile!
Valimisliit Toimiv Koduvald

SÜNNID
Vanessa Tiisler

12. novembril

22. novembril külastas 50 õpilast AHHAA keskuses näitust „Nähtamatu näitus“, kus teejuhtideks
olid pimedad inimesed. Näitus andis tohutu
emotsionaalse kogemuse. Saime teada, kuidas
tunneb ja tegutseb inimene, kellel puudub nägemine. Näitus oli tore, kuid kõigile sai selgeks, et
päriselt pime olla ei tahaks meist keegi.
24. novembril olid algklasside õpilased Tartu
Liikluslinnakus „Helkuri koolitusel“. Korrati ja
kinnistati koolis saadud liiklusalaseid teadmisi.
Elevust tekitas teadmiste kasutamine autosõidul.
25. novembril kõlas koolisaalis kammermuusika loeng-kontsert „Briljantne rondo“. Kontsert
oli kaasahaaravalt mõtlemapanev. Täname MTÜ
Muusikasõprade Ühingut kontserdi korraldamise
eest!
25. novembril võitis Valgamaa etlejate võistluse “ Koidulauliku valguses“ 9. klassi õpilane
Hanna-Liisa Tamm. Tema esindab ka Valgamaad
Pärnus toimuval riiklikul lõppvõistlusel.

18. detsembril

kell 12.00 toimub

Nõuni kultuurimajas

PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU.
*meeleolu loovad lõbusad esinejad ja
pereansambel Elvast
*pääse 25 krooni
*auto ringil: Päidla 11.00-Mõrtsuka-Neeruti mõis 11.30-Lutike-Makita

Jõuluootuseaeg tuli
koos pehme lumevaiba
ja näpistava külmaga.
Aga see just toobki hinge tõelise jõuluootuse
tunde. Esimese advendi õhtupoolikul kogunesid lapsed Nõuni kultuurimajja, et koos süüdata
õues küünlad kuusepuul ning läita oma hea
soovi küünal. Koos krõbistati piparkooke ja rüübati glögi. Meisterdati pisike lustakas päkapikk
kodustele kingituseks ning akna peale päkapikusõpru külla ootama. Jagasime jõulukaarte,
sest ka sel aastal liitusid meie noored UNICEFi
heategevusliku jõulukaardimüügiga, et teha
koos pisike heategu.
Ning kui emmed ja vanaemad tulid „Helisevat
muusikat“ vaatamast, oli meilgi aeg sammud
kodu poole sättida, hubisev küünlaleek valgustamas koduteed.
MARIKA VIKS

JÕULUKUU

KULTUURIKALENDER
NÕUNI KULTUURIMAJAS
4. detsembril kell 15 SÜÜTAME TEISE
ADVENDIKÜÜNLA. Küpsetame piparkooke,
meisterdame.
11. detsembril kell 15. Kutsume teid koos juttude
ja muusikaga pühi ootama. Lugusid pajatab Piret
Päär ja muusikat mängib rahvamuusik Cätlin
Jaago. Tule ja kutsu pere ka kaasa!.
kell 18 DISKO lastele, Dj Burks, pilet 15 krooni,
kell 21-3 TECNO & HARDSTYLE, Dj Bobo,
Radioactive, Morten, pilet 50 krooni.
18. detsembril kell 12 PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU
19. detsembril kell 16 LASTE JÕULUPIDU
25. detsembril kell 20 VANA-AASTA LÕPUPIDU
ansambliga „Viiser“, pilet 75 krooni.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Puka vanas koolimajas leiti 1943. aastast
pärit haruldus

N

ovembri keskel tuli Puka vana koolimaja
katuse remondil saepuru ja savi-liiva segu
seest välja haruldane leid – üle 65 aasta
peidus olnud ja 1943. aastast pärit koguteos „Eesti
rahva kannatuste aasta“ I ja II osa. Tegemist on
Saksa okupatsiooni ajal Eesti Omavalitsuse poolt
koostatud raamatutega, kuhu on kogutud 1940.–
1941. aastal Nõukogude okupatsiooni poolt korda
saadetud kuritegude kirjeldused ning fotod.

Teoste sisu
Esimene köide sisaldab järgmisi alateemasid:
„Stalin asub ründamisele“; „ENSV loomise
komöödia“; „Eesti sõjavägi bolševistliku hävitusaasta keerises“; „NKVD mõrvarikäed eesti
rahva kallal“; „Küüditamine“; „Eestlaste osavõtt Eesti vabastamisest Saksa sõjaväe poolt
1941. a.“

Teine köide koosneb peatükkidest nagu
„Metsavennad“; „NKVD hävituspataljonid
ja nende hirmuteod Eestis“; „Rongkäikude ja
miitingute lõõg eesti rahva kaelas“; „Eesti kool
bolševikkude võimu all“; „Teater punasel aastal“; „Eesti kunst punase hulluse kammitsas“;
„Bolševikkude laastamistöö eesti muusikapõllul“; „Bolševistlik aasta Eesti põllumajanduses“.
Eesti Riigiarhiivis leidub materjali selle kohta,
et Eesti Omavalitsusel oli plaanis koostada ka 3.
köide, kuid sõjaolusid arvestades see trükini ei
jõudnud. Nii esimest kui ka teist osa on trükitud
25 000, lehekülgi kokku üle 800.

Rariteetide kvaliteet
Kuigi „Eesti rahva kannatuste aasta“ originaalid on hoolimata pikast nõukogude ajast võib-olla
mõnelgi veel kodus olemas ning tänasel päeval
võib neid hea õnne korral leida ka antiigipoodidest või alla laadida internetist, on minu arvates leid siiski väga väärtuslik. Eelkõige seetõttu, et mõlemad osad on väga hästi säilinud ning
võimaldavad vabalt sirvimist ning lugemist.
Säilivuse põhjuseks on kindlasti sobiv asukoht.
Katuse all II korruse lae soojustusmaterjali sees
puudus niiskus ning seal polnud inimtegevust.
Raamatud on olnud kooli omandis – sisaldavad
Kodutöönduskooli ja Puka 6-klassilise kooli
templeid. Haruldased eksemplarid jäävad Puka
kooli valdusesse.
Puka Keskkooli ajalooõpetaja KERSTI SALUJÕE

Puka valda
Põru külasse
Palu talusse on
tulnud sõbralik
tumedapoolne
isane hundikoer,
kaelas kitsas
helkurrihm.
Info telefonil
5690 0444.

Teade
Puka valla koduste laste ja
eakate (80a ja vanemad)
kommipakkide väljastamine
vallamajas igal tööpäeval kell
9-16 kuni 20. jaanuarini 2011.
Info tel 766 9414 ja 766 9415.

Sügisturniir vene kabes
6. novembril toimus juba VII Kuigatsi sügisturniir vene
kabes. Seekord võttis osa 26 võistlejat Eesti erinevaist paigust. Avasõnad ütles Puka vallavanem Heikki Kadaja.
Mängiti 9 vooru šveitsi süsteemis, 10 minutit mõtlemisaega mõlemale võistlejale. Esimeseks kahekordseks võitjaks tuli Algo Laidvee Tartust, teine koht läks
Elvasse Kaido Raidlale ja kolmanda koha pälvis Enno
Allev Pukast. Naiste arvestuses jäid auhinnalised kohad
Kuigatsi kanti: esikoht Elle Luik Kuigatsist, teine koht
Tiiu Treimuth Vaalu külast ja kolmas koht Helis Teder
Kuigatsist.
Kodupaiga Külaselts tänab kohtunik Maire Elvetit,
Puka Vallavalitsust, Endel Niinepuud ja FIE Endel Tederit
toetuse eest kabeturniiri läbiviimisel.
Praegu teeme ettevalmistusi aastalõpu peoks, mis toimub 29. detsembril. Kohtumiseni Kuigatsis!
ÕNNE PAIMRE

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
Kinnitati Puka Lasteaia ja Aakre LasteaedAlgkooli põhimäärused.
Jätkati eelmisel volikogu istungil poolelijäänud küsimust seoses Kivikandur OÜ poolt Keskkonnaametile
esitatud maavara kaevandamise loa taotlusega Puka
vallas Helmi-Aakre liivamaardla Helmi-Aakre V
mäeeraldisele. Eelpoolnimetatud mäeeraldis asub piirkonnas, kus maavarade kaevandamine ja väljavedu toimub mitmes karjääris. Varemates vallavolikogu poolt
väljastatud õigusaktides kaevanduslubade andmiseks
nõusoleku andmisel on volikogu palunud kiirust piirata, tee tolmuvabaks muutmist jne.
Kohalike elanike kaebustest on selgunud, et tööde
teostamisel neid sageli ei järgita. Volikogu liikmed
andsid nõusoleku Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru
regiooni poolt Kivikandur OÜle Helmi-Aakre liivamaardlas Helmi-Aakre V mäeeraldisele maavarade
kaevandamiseks kaevandamise loa väljastamisega,
kuid tingimusel, et võetakse arvesse volikogu otsuses
sätestatud tingimusi. Olulisemaks peeti tingimusi
et kaevandajal tuleb tagada maavarade väljaveoks
kasutatava tee muutmine kõvakattega teeks; tööajaks
ajavahemiku 7.00-19.00 määratlemine, maavarade
väljaveoteel kiiruse piiramine kuni 40 km tunnis.

Puka Vallavalitsuses
Kinnitati Puka Lasteaia hoolekogu koosseis:
Heikki Kadaja, Malle Teder, Andrus Teorein, Milvi
Rebane, Agnes Ilja.
Nõustuti Puka vallas Komsi külas Tammemäe IV
(katastritunnus 60802:003:1990), Aitkuivati (katastritunnus 60802:003:0005) ja Komsi (katastritunnus
60802:003:2303) kinnistute vahele jääva ribasuse,
suurusega 5294 m2 erastamisega.
Määrati projekteerimistingimused Meegaste külas
asuva Albi kinnistu omanikele suvila ja sauna ehitusprojekti koostamiseks.
Nõustuti Meegaste külas asuva Veskimäe katastriüksuse jagamisega kaheks – Veskimäe ja Talvetee,
sihtotstarbega maatulundusmaad; Pühaste külas
asuva Hindo katastriüksuse jagamisega kaheks –
Hindo ja Hinto, sihtotstarbega maatulundusmaad.
Eesti Punase Risti Valgamaa Selts on planeerinud
koostöös Puka Vallavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitse töötajatega Puka valla vähekindlustatud perede lastele
jõuluürituse raames 10.–12. detsembril laagri korraldamist. Nende prioriteet on õpetada lastele esmaabi,
tutvustada Punase Risti organisatsiooni tegevusi, viia
läbi mitmeid õpitubasid ja ühepäevase reisi. Punase
Risti kanda jäävad tegevuskulud ja laste toitlustamine.
Puka vallavalitsus toetab üritust rahvamaja ruumide
kasutamisel ja vajadusel bussi kasutamisel laste transportimisel laagripaika ja koju tagasi.
Lõpetati hooldus ühel puudega isikul.
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, Valga Maavalitsus ja Valga Linnavalitsus korraldavad Valgas 17.
detsembril k.a lasterikaste perede jõulupeo. Puka
vallast osaleb peol kolm viie- ja enamalapselist peret.
Puka Vallavalitsus toetab lasterikaste perede jõulupeo läbiviimist 3000.- krooniga;
Otsustati maksta ühekordset toetust kokku 3065.krooni, matusetoetust kahele isikule kokku 2000.krooni ja sünnitoetust ühele isikule 5000.- krooni.

SÜNNID
Elise Marlen Jagomäe 25. novembril

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

NOOR, SEE TEADE ON SULLE!!!

Reedel, 3. detsembril algusega 19.00
Sangaste seltsimajas enneolematu

NOORTE PIDU
Esmakordselt Sangaste lavalaudadel REGINA
Külas Kuldre
TANTSUTÜDRUKUD
Plaate keerutab
MARJAN

S

el sügisel istutati Sangaste keskusesse
haljasalale pisike kuusepuu, mille ehime
ühiselt 12. detsembril. Kuusepuule annab
sirgumiseks jõudu ka elus tuli. Samuti seome
puude külge köie sisse kõik oma halvad mõtted,
mille koos kokku kantud kuuskedega kolmekuningapäeval ära põletame. Väikesele kuusepuule
tulevad toeks Urvaste valla segakoor ja neidude
ansambel, Tõlliste-Puka-Sangaste Ühendkoor.
Tantsuotsa juhatavad kätte meie oma tantsijad.

Esmakordselt ehitakse kuusega ka Sangaste
kirikutorn, mis tuletab nii kohalikele kui möödasõitjatele meelde, et käes on aasta ilusaim aeg,
mis seotud taassünni, heade soovide ja tegude,
lähedaste ning koduga.
Samal päeval (12. dets.) algusega kell 12.00
toimub Sangaste Lossis traditsiooniline ja ülipopulaarne eakate jõulupidu, kuhu on oodata
taas üle 100 inimese.
Alustasime ka kibekiiresti keraamikakur-

susega, et kõik soovijad saaksid ise oma kallitele ja lähedastele jõulukingid valmistada.
Juhendajaks on meie oma valla noor inimene
Heidi Mäeveer.
Ka sel aastal ootab jõuluvana Sangaste seltsimajja jõulupeole lasteaia- ja eelkoolilapsi ning
kodus kasvavaid pisipõnne koos vanematega.
Meie maja kasutavad jõulupidude korraldamiseks mitmed organisatsioonid ja asutused,
mille üle võib ka ainult rõõmu tunda.
31. detsembri öösel toimub aastavahetuspidu
koos ansambliga.
MERLE TOMBAK

Avatud
NOORTEKOHVIK

Sangastes lõppes kursus „Inimene ja loodus”

PÄÄSE PEOLE 30 EEK
Ära maga maha!

Saame kokku

12. detsembril kell 17.00
ja süütame tuled meie päris oma pisikesel
jõulukuusel

Meid soojendab elus tuli, laul ja tants
Meile tulevad külla
Kuldre segakoor ja
neidude ansambel
Tõlliste-Puka-Sangaste Ühendkoor
Tantsuotsa juhatavad kätte Sangaste valla
tantsijad

T

nevatest loitsudest, loomadest, putukatest ja
lindudest jne. Kas teie näiteks teate, mis on
„vainu(vaenu)köis”? „Guugeldage” ja uurige
järele. Piret Päär oma haruldase jutuvestmisoskusega tekitas minus kohe soovi minna raamatukokku, et varuda virnade viisi häid jutte ja
lugusid. Selleks, et teada saada, kas jutuvestmist on võimalik ka õppida. Piret Päär rõhutas,
et lugudega on lastele palju lihtsam erinevaid
asju selgitada ja seostada.
Miks ma räägin kursusest oleviku vormis?

MERLE TOMBAK

HEA VALLARAHVAS

änu Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusele, Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupile sai kursus teoks just rahalise poole pealt. Kolmepäevase kursuse sisulise
poole eest vastutasid Sangaste Vallavalitsus ja
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu.
Minu arvates on tegemist fenomenaalse
nähtusega! Ega sellel kursusel õppematerjale ega tarku pabereid ei jagata. Pigem on tegu
kogemuste omandamisega ja huvi tekitamisega. Mare Kõiva ja Mall Hiiemäe rääkisid eri-

Noorsootöötajad Dea Margus, Rait Elvet ja noored noorteka hümni laulmas

Meil on täna sünnipäev

S

angaste valla noortekeskus tähistas 27.
novembril oma esimest sünnipäeva. Keskus
avati pidulikult 30. novembril 2009. aastal.
Maja lõhnas ja säras puhtusest, mille üle oligi ehk
kõige suurem rõõm, sest vahepeal oli keskus isegi

nädalajagu suletud, sest noored ei täitnud neid
reegleid, mille nad ise olid loonud.
Noori olid õnnitlema tulnud vallavanem
Kaido Tamberg, Keeni Põhikooli direktor
Diana Sarapuu ja õpetaja Vete Hainsoo, Puka

Sellepärast, et teoreetilisele osale järgneb 2011.
aasta suvistepühade aegu praktiline kursus looduse rüpes, et taimi tundma õppida ja neid ka
varuda. Siin on taas teejuhiks Raivo Kalle, kes,
mulle tundub, teab taimedest absoluutselt kõike.
Suur tänu kõigile kursuslastele – huvi taoliste
õppepäevade järele on järjest kasvama hakanud
ja meie siin Sangastes püüame anda kõik, et traditsioon jätkuks.
MERLE TOMBAK

ja Tõlliste noortekeskuse esindus. Sünnipäeva
alguseks lauldi noortekeskuse hümni, mille sõnad olid loodud suvel noortekeskuste suvekoolis. Kaetud oli suurepärane laud, ees ootas õhtu
mängude ja filmide vaatamisega. Sünnipäeva
puhul oli võimalus noortekeskuses ööbida, mis
pakub jätkuvalt rõõmu ja põnevust noortele.
Suur tänu noorsootöötajatele Dea Margusele
ja Rait Elvetile, kes suutsid sünnipäeva nimel
panna pingutama ka poisid. Kahekordne tänu
kõikidele tüdrukutele, kes on tublid ja kohusetundlikud aastaringselt.
Eks ole see esimene aasta olnud katsetuste aasta, kuidas piirid paika ja kord majja saada. Esimene suurüritus on noortekeskusel selja taga ja nüüd ollakse kindlasti ühe kogemuse
võrra rikkamad. Koostöös Valga maavalitsusega korraldati Valgamaa noortebändide festival
„Noor Rock 2010”, mis on saanud ainult positiivset järelkaja. Festivali läbiviimisel olid ülesanded jagatud ka kohalikele noortele, kes said
neile pandud kohustustega väga hästi hakkama.
Vabatahtliku panuse eest anti neile rockifestivali
prii pääse.
Palju õnne sünnipäevaks ning tegusat ja ettevõtlikku toimetamist järgmiselgi aastal ja aastatel.
MERLE TOMBAK

Muudatused jäätmeseaduses
TASUTA BUSSIRING

Sangaste valla eakate jõulupeole
12.12.2010 Sangaste lossi:
ANDE
MÄGISTE
PRINGI RIST
KEENI
RESTU
KARJASILLA
VÄÄNA
SANGASTE ALEVIK
ANTSI
SARAPUU
LAUKÜLA
TIIDU TEERIST
LOSSIKÜLA
Tagasisõit Lossikülast 17.00

SÜNNID
Ronald Kõiv
Mari Zimbrot

Olete oodatud
Sangaste valla

10.30
10.40
10.45
10.50
10.55
11.00
11.10
11.15
11.20
11.25
11.30
11.35
11.40

eakate jõulupeole

12. detsembril
KELL 12.00
SANGASTE LOSSI
Külas ansambel LYCILLE
Pääsmed müügil VAID
6. detsembrini!
(Vaike Tuisk, Ilme Lepik)

Kohapeal piletimüüki ei toimu

10. novembril
17. novembril

T

eadmiseks korraldatud jäätmeveost vabastatud isikutele.
Alates 19.07.2010. aastast on jäätmeseadusesse tehtud muudatus, mille kohaselt võib jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastada erandkorras vaid juhul, kui kinnistul ei elata või
kinnistut ei kasutata. Antud muudatus hõlmab ka suvilate perioodilist
kasutust, kus jäätmete hooajaline tekkimine põhjustab vajaduse jäätmeveost vabastamise järele sügisel ja talvel, mil suvekodus ei viibita.
Seoses seaduse uue muudatusega tuleb korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunud jäätmevaldajal esitada igal aastal hiljemalt järgmise aasta
20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul
ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui
seda kinnitust 20. jaanuariks kinnistu asukohajärgsesse omavalitsusse
pole saabunud, loetakse jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist korraldatud
jäätmeveoga liitunuks.
Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse, juhul kui kinnistul endiselt ei elata või kinnistut ei kasutata,
esitada vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2011. a sellekohane
kirjalik kinnitus.
Kinnituse palume saata aadressil: Sangaste Vallavalitsus Sangaste
alevik Valgamaa 67013 või
e-posti aadressil sangaste@sangastevv.ee .
Maakorraldaja KATI KALA
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KUULUTUSED
Elektritööd, õhk-soojuspumpade
müük ja paigaldus. Tel. 5208 970
Müüa haava- ja okaspuupinnud
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus. 505
6107
OÜ Elva Vesi pakub teenuseid:
trasside ehitus, santehnilised
tööd, kaeve-ja planeerimistööd.
Elva Valga mnt. 7. Info tel.529
3783 või e-mail: elvavesi@hot.ee.

Emeksen OÜ
OSTAB

TEOSTAB

kasvavat metsa, metsakinnistuid ja raieõigust.
raie- ja kokkuveoteenust

Tel. +372 528 9307, e-mail: emeksen.mets@mail.ee

EESTI
K ARATE-DO
SHOTOKAI

Aakre > Puka > Keeni > Sangaste

Müüa kuivad küttepuud. Tel. 5379
9981

marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

Korstnapühkija, töö tolmuimejaga, võimalik puhastada ka alt
üles. www.tahmatont.ee, tel. 539
29 445

(9. ja 23. november, 7. ja 21. detsember)

Eurocsim OÜ pakub soodsalt
arvutiparandust ja veebilehtede
tegemist. Telefon: 58 043 046,
e-mail: siim@eurocsim.ee.

alustab
karate

Ehitus ja remont. Telef. 5353 6160

Otepääl!

OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES 10.
DETSEMBRIL KELL 10.00 KASUTATUD RIIETE MÜÜK. KAUP ROOTSIST JA INGLISMAALT.

Müüa maja Otepää aedlinnas,
Tamme pst 11. Tel: 5620 8888
HAR JUTAJATE VASTUVÕTT

Detsembri kuu jooksul E ja K 18.00
Otepää Spordihoone, Mäe tn 23A, Otepää
Info: 506 6 432 w w w.e kds.ee

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Info tel. 50 59 151.

Pottsepatööd, www.tahmatont.
ee. tel. 539 29 445

treeningutega

U UTE

Müüa kuivad kütteklotsid ja
pliidipuud, 25kr/kott. Vedu tasuta.
5056107

Müüa kuiva kütteklotsi ja puit-briketti, 5197 8500

Aakre rahvamaja parklas kell 11.00–12.00
Pukas A ja O kaupluse juures kell 12.45–14.00
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate finantsteenuste
tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga
või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Müüa kahe- ja kolmetoaline korter
Sangastes. Info: 50 60 570
SOODSALT anda üürile Otepää
kesklinnas 2-toaline keskküttega
korter. 502 0797.

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

Nuustaku Pubis
IGAL LAUPÄEVAL
elav muusika kell 20.ºº

Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

AASTAVAHETUSEL

Mapomets OÜ:

Ardo Juhkov ja KO

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Avatud uus kauplus
Kasutatud MÖÖBEL
ja kvaliteetsed Norra
riided, jalanõud ja
tekstiilikaubad.

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Lipuväljak 9 (endine Jaani äri)

E–R 9–17
L
9–15
Tulge vaatama ja ostma!
Oleme
avatud

Selle aasta viimane Otepää Teataja ilmub
17. detsembril.
Ootame kirjutisi, tervitusi, õnnitlusi ja reklaame
esmaspäevaks, 13. detsembriks.

OÜ Formary

ILMAR KASEMETS
28.12.1924-22.11.2010

BERNHARD EVERAUS
20.10.1930-29.11.2010

ILMAR KASEMETS
Siiras kaastunne Leale, Reinule,
Marguse perele isa, äia, vanaisa
ja vanavanaisa

ILMAR KASEMETSA

Tammuri talu
restoran
OTSIB
osalise tööajaga
ABILIST
erki@tammuri.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

AINO-ANTONINA PEHK
25.04.1928-18.11.2010

surma puhul.

28.12.1924 – 22.11.2010

AARE ELLER

12.10.1940-07.11.2010

11.01.1933-10.11.2010

Kuldsete kätega kallist sugulast

ILMAR KASEMETSA

Mälestame leinas kallist vanaisa,
vanavanaisa.
Jaanus perega

Aldo, Sirje, Eike, Volli ja Hilda.

Ene perega

Alati abivalmis ja rõõmsameelset
naabritaati

ILMAR KASEMETSA
VIRVE DANTSOVA

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

mälestavad ja avaldavad
sügavat kaastunnet tütar Leale
perega

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused aga meiega...

506 7848
ehitusest@gmail.com

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

mälestavad ja avaldavad kaastunnet omastele Õuna 11
elanikud.

Leiname kauaaegset naabrimeest ja head tuttavat

ILMAR KASEMETSA.

Tunneme siiralt kaasa Leale ja
Reinule, nende poegade peredele
ja kõigile lähedastele.
Perekonnad Pensa, Hermann,
Saar, Vutt, Pruus, Ester ja Kaja.

Kord olime Ilmeni ääres,
meil tuntud on Volhovi veed.
Unustamatut relvavenda

ILMAR KASEMETSA
mälestab Raimond Kirm.

MITMESUGUST
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TORE koostööpäev Tsirguliinas

T

eisipäeval, 16. novembril käisid
Pühajärve põhikooli õpilased
Merylin, Hanna-Liisa ja Anu Tsirguliina keskkoolis Valgamaa TOREkate
kokkutulekul.
Meid võttis vastu imetore Maire,
kes juhatas meid õigesse ruumi. Meie
programm algas Maire sõnavõtu ja tutvumise lihtsustamiseks ühe pisikese
mänguga. Tuli teha endast järgmisele
TOREkale üks liigutus, seejärel lüüa
temaga patsu ja see inimene pidi kordama sinu liigutust ja uuesti plaksu andma
ning samamoodi järgmise inimesega.
Peale seda pakuti meile kommi, kuid
sellelgi oli järg. Oma kommipaber tuli
alles hoida, sest nende alusel jagati meid
gruppidesse. Pühajärve kooli omad said
kõik ühte gruppi ja meie grupikaaslased
olid väga-väga toredad ja sõbralikud.
Kokku oli kolm gruppi. Kõigile gruppidele anti üks ruum tegevusteks. Igal
grupil oli teema, mille kohta oli vaja teha
esitlus ja lühinäidend. Meie teemaks oli

“Kuidas märgata ja aidata probleemset noort”. Teiste teemad olid “Suits”
ja “Kuidas muuta koolis õppimist huvitavamaks?”.
Asusime siis oma ruumi. Meile
pakutud tee tegi olemise mõnusaks.
Alustasime, nagu ikka, tutvumismänguga. Kõik ütlesid oma nime, vanuse,
kooli ja mida nad hommikuks sõid.
Mängisime ka sellist mängu, kus saime üksteisega rääkida erinevatel teemadel. Peale seda toimus ajurünnak
meie grupiteema kohta. Panime olulisemad asjad kirja ja asusime arutlema. Mingil määral muutis see tuju kurvemaks. Oma meeleolu parandasime
TORE energiaringiga. Tuligi aeg sööma minna.
Pärast sööki mängisime veel ühte
mängu. Kelleltki tuli küsida täiesti
suvalisel teemal ning too pidi vastama kolme esimese pähetuleva sõnaga.
See oli päris naljakas. Siis hakkasime
töötama oma näidendi kallal. Meil oli

peategelaseks tüdruk, keda kiusatakse
(mina) ja kes ei taha kooli minna ega
julge vastu hakata. Appi tulid aga
TOREkad, kes süstisid talle enesekindlust. Lõppkokkuvõttes paluti kiusatavalt
andeks ja peakiusaja jäi üksi. Selle ettevalmistamisel sai päris palju nalja. Oli
rõõm ja hea koos töötada nende inimestega. Peagi oli aeg taas saali koguneda.
Silmapilgutamise mängu järel hakati
etendama oma lühinäidendeid. Lõpuks
tehti ka väike esitlus oma tööde kohta.
Veel võttis Tiina sõna ning tuli välja, et
järgmisel aastal korraldab Valgamaa
TOREkate kokkutuleku meie, Pühajärve
kool.
Iga kool sai tänukirja ja lõpuks saime
ka kooki ja morssi. Lahkumine oli raske.
Oli ikka vaja veel kallistada, oma kontakte jagada ja niisama lobiseda.
Muljed sellest üritusest olid väga
head, kõigile see meeldis väga!
MERYLIN TIHOMIROVA,
Pühajärve Põhikooli 8. klass

Võrukaelas kadritasid Mesimummid
„Võrukaela” ja „Pähklikese” lasteaia
Mesimummi rühma lapsed pidasid
ühiselt kadripäeva. Mesimummid tõid
kaasa „rändtite”. Mängisime rahvalikke
mänge, tantsisime ja arvasime mõistatusi. Lapsed said näha „lambapügamist”
ja proovida osavust lõnga nõelasilmast
läbiajamisel.
Kadriema sopsutas vitsakimbuga
kõigile tarka meelt pähe ja häid sõnu
suhu. Pereema tänas kadrikesi ja jagas
neile sooje villaseid sokke, kindaid, salle.
Lõpetuseks söödi ühiselt kadrikaraskit
ja maiustati kommidega. Lahku minnes
lubasime hoolitseda hästi meie hoolde
usaldatud kadritite eest.
Rõõmsa kohtumiseni!
Võrukaelad

Valgjärve
kodukandi jõululaat
5. detsembril
10.00–13.00
Valgjärve Põhikooli võimlas

LAAT
Kaubaks sobib kõik – müüa võivad
kõik. PLATSIMAKSU POLE.

Töötuba

LIHTSAD EHTED

11. 00 KAGU KABUJALAKÕSÕ
12. 00 MEEKSI MEHED
JÕULULINIKUTE NÄITUS
HEATEGEVUSLIK ANNETUS,
tuua võib kasutamiskõlbulikke riideid,
jalanõusid, tarbeesemeid, mida ise
enam ei vaja, kuid mis kellelegi üsna
vajalik.

13. 00

ülemises saalis
Krabi Külateater „MUI-

NASJUTT – PAREMB INNE MÜÜDA“

Otepää Lihatööstuse Edgar pasteet
sai esikoha
Tallinna Toidumessil Foodfest saavutas
Otepää Lihatööstuse Edgar Juubeli
maksapasteet esikoha.
Juubeli maksapasteet on valmistatud
kodumaisest toorainest. Lihatööstuse
Edgar juhataja Maie Niidu sõnul tegi sellel aastal parima pasteedi valiku mitte

žürii, vaid messi külastajad.
Lihatööstuse Edgari tooteid saab osta
nii hulgi kui ka ühikukaupa lihatööstusest
Vana-Otepääl. Samuti on need müügil
Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Pärnumaa ja Tallinna kauplustes.

REKLAAMTEKST

Magnetmassaaž
Juba iidsetest aegadest on teada,et
magnetil on müstiline valuvaigistav ja
turgutav toime. Magnetiline massaaž
annab organismile värskendava tõuke,
mille tulemusel lõdvestuvad lihased.
Sellega kaob valu, mis oli tingitud pingeseisundist ja kaasneb liigeste ning
lülide nihkumine õigesse asendisse.
Magnetmassaaž avaldab mõju
närvisüsteemile, olles hämmastavalt
rahustava toimega. Tõstab organismi vastupanuvõimet. Parandab verevarustust terves organismis, pea-aju
saab tavapärasest suurema annuse
hapnikku – tekib selge ja puhanud
tunne. Vereringe paraneb ja selle tulemusena eemalduvad liigsed rasvad

kiireneb ainevahetus ning pidurdub
tselluliidi teke.
Massaažiga on abi saadud paljudele levinud muredele, näiteks peavalud, liigesevalud, seljavalud, kõrge
vererõhk, astma, ainevahetushäired,
stress, unehäired jpm.
Klient pannakse lamama Inglismaalt pärit magnetitega täidetud
madratsile,lisaks kasutatakse magnettekki ja magnetmassaažirulli. Riidest
lahti võtma ei pea, seanss kestab 45
minutit ja lõpeb selili magnetpadi pea
alla ja magnettekk peal lamamisega.
Vastunäidustused: südamestimulaator, kirurgilised implantaadid,
rasedus.
Huvilistel palun helistada tel. 5669
5952.

