
Saadame vana-aasta ära
ilutulestikuga

31. detsembril kell 24.00 
Keskväljakul.

Meeleolukat aastavahetust!

Otepää vald

Imelist jõuluaega, rahu ja hingesoojust,
uueks aastaks kordaminekuid, unistuste 

ja lootuste täitumist!
Head koostööd uuel algaval 2012. aastal!

Puka vallavolikogu ja vallavalitsus
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot

Talvepealinna tunnistuse tõi Tallinnast Alar Rästa (pildil keskel). Vasakul 
Aleksander Ljudvig Narvast ja paremal vallavanem Andres Visnapuu.

Head Otepää piirkonna 
SAUNAomanikud!

Juba III saunamaraton kuumas 
talvepealinnas Otepääl toimub 

12. veebruaril. 
Eelmisel aastal võttis Sauna-

maratonist osa 65 võistkonda ja 
208 osalist ning tagasiside 
Otepää saunade kohta oli 

väga hea. 

Ootame ka sellel aastal teie sooja 
osavõttu saunamaratonist.

Võta ühendust ja uuri täpsemini: 
765 5212; 

509 7795, Sirje.Ginter@otepaa.ee 

Talvepealinna tiitel võideti Lin-
namäel peetud paintballilahin-
guga, kus Otepää võitles tiitli 

eest Tallinna, Sügispealinna Narva ja 
Kevadpealinna Türiga. 
Lahingu lõppedes heisati keskväl-
jakul talvepealinna lipp ning toimus  
talvepealinna tiitli pidulik üleandmi-
ne. 
    Talvepealinna tunnistuse andis üle 
Tallinnat esindanud Raepressi juha-
taja Alar Rästa, valitsussaua andis 
üle Narva abilinnapea Aleksander 
Ljudvig. Tiitli võttis vastu vallava-
nem Andres Visnapuu, Talvepea-
linna lipu heiskas volikogu esimees 
Aivar Nigol.

Talvelahingu Linnamäel korraldas 
paintballivõistluste kogenud mees-
kond – Adrenaliin.ee. Talvepealinna 
tiitlit aitasid vallutada Otepää Nais-
kodukaitse ja Kaitseliidu Maleva 
Otepää Üksikkompanii noored kait-
seliitlased.
   Otepäälased võtsid talve vastu 

traditsioonilise Otepää Naisseltsi 
eestvõetud Talveturuga. Turu perenai-

seks oli naisseltsi esinaine Riita Aader. 
Tema sõnul osales üle 40 müüja. Osta 
sai käsitööd, tööstuskaupa, lihatoo-
teid, maiustusi, saunavihtasid, köögi-

Otepää sai 15ndat korda 
Eestimaa Talvepealinnaks

Lumelinna ehitamine 
Otepääl

6.-8. jaanuarini 2012 toimub Lumelin-
na ehitamine Otepää Avatud Noortekesku-
se noorte eestvedamisel koostöös Otepää 

Naiskodukaitse ja L.U.M.I kohvikuga. 
   Lumelinn ehitatakse Otepää Keskväljaku-

le, L.U.M.I kohviku sisehoovi ja noortekesku-
se lähedusse. Lumelinna ehitus toimub, kui il-

mataat meile selleks lund on parasjagu saatnud. 
   Oodatud on Lumelinna ehitama nii väike-
sed kui ka suured, tule kas või terve perega!
   Täpsem info www.otepaa.ee ja www.noor-
tekeskus.otepaa.ee. Tel. 53 435 173, Kadri

Head otepäälased!

Kaunist ja rahumeelset jõuluaega 
ning 

edukat uut aastat!
Volikogu esimees Aivar Nigol
Vallavanem Andres Visnapuu

Üks kõige ilusamaid asju jõulude juures on see, 
et sa saad panna inimesi minevikku unustama olevikuga. 
Jõulud on päev, 
mis hoiab kogu aega koos. 

(Alexander Smith – šoti poeet)

Sangaste volikogu ja vallavalitsus soovivad 
rahulikke ja kauneid jõule 

ning 
toredat aastavahetust vallarahvale, 

naabritele ja ka 
kõigile headele sõpradele!

22. detsembril kell 7.30 
kuulutati Otepää taaskord 
Talvepealinnaks. 

vilju. Ei puudunud ka traditsiooniline 
küpsetatud siga vardas, omavalmis-
tatud kommid. Degustreerimisi kor-
raldab AS Võhu Vein. 

  Teiste kaubitsejate hulgas lõid 
kaasa Otepää noored. Otepää Nais-
kodukaitse avas Talvekirbu, kus sai 
vahetada igasuguseid asju. Esine-
sid lasteaialapsed, Otepää Muusika-
kooli lapsed ja Otepää Noortekesku-
se noored. Keskpäeval pidasid kuuse 
ümber oma mängutundi Karupojad. 
Talveturul söödi ka ühiselt suppi.
   Õhtu tõi Keskväljakul kaasa lu-

mevalsi, seejärel juhatas Laura Da-
nilas sisse pidumeeleolu tõstva lau-
luga tuleetenduse. Talvepimeduses 
lõi särama meeleolukas ja maagili-
ne elavtule etendus “Talve(v)algus” 
tulegrupp Flameous esituses. Seejä-
rel said otepäälased nautida Eveko 
koori talvetervitust Otepää Kultuuri-
keskuse treppidel.

Talvepealinna programmi sead-
sid kokku Otepää Kultuurikeskus ja 
Otepää Naisselts. Paintballilahingu 
korraldas ADRENALIIN.EE. Tal-
vepealinna ametlikuks raadioks on 
raadio Sky Plus. Päeva juhtis Marko 
Pille. Toetas Otepää vald.
   Täname kõiki, kes Talvepealinna 

avapäevapeo toimumisele kaasa ai-
tasid!

Otepää Vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

Selgusid Valgamaa 
parimad saksa keeles 
ja geograafias 
30. novembril toimus Valga gümnaasiumis 
saksa keele olümpiaad 5.-9. klasside õpilas-
tele.

Paremad meie piirkonnast:
7. klass A-keel
III koht Madli Lehes, õpetaja Egle Tintse 
– Otepää gümnaasium
7. klass B-keel
II koht Karoliina Kruusmaa, õpetaja Katrin 
Keremäe – Otepää gümnaasium
8. klass A-keel
I koht Maria Kristin Trumsi, õpetaja Egle 
Tintse – Otepää gümnaasium
8. klass B-keel
I koht Maris Sala, õpetaja Egle Tintse – Ote-
pää gümnaasium
III koht Margit Saal, õpetaja Egle Tintse – Ote-
pää gümnaasium
9. klass A-keel
III koht Sandra Tarikas, õpetaja Egle Tintse 
– Otepää gümnaasium
9. klass B-keel
I koht Gertrud Aasaroht, õpetaja Egle Tintse 
– Otepää gümnaasium

Geograafiaolümpiaadi eelvoor toimus 10. 
detsembril Otepää gümnaasiumis. Võisteldi 
neljas vanuserühmas: 10.-12. klass ehk güm-
naasium, 9. klass, 8. klass ja 7. klass. 

Paremad meie piirkonnast:
7. klass
II koht Priit Peterson Pühajärve põhikool, 
õpetaja Peeter Kangur
III koht Karoliina Kruusmaa Otepää gümnaa-
sium, õpetaja Ülle Kümmel
8. klass
I-II koht Lilian Mitt Otepää gümnaasium, 
õpetaja Ülle Kümmel
I-II koht Artur Lõhmus Palupera põhikool, 
õpetaja Tiiu Rohtla
9. klass
II koht Mait Peterson Pühajärve põhikool, 
õpetaja Peeter Kangur
   Geograafiaolümpiaadi Valga eelvooru iga 
vanuserühma kolm paremat tööd saadeti 
Tartusse geograafiaolümpiaadi žüriile.

Otepää 
Reformierakond 

soovib
 

Otepää Teataja lugejatele 

kauneid jõule ja tegusat 
uut aastat!
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Otepää Vallavalitsus ootab 
taotlusi valla Aukodaniku 
nimetusele 
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 valmis-
tatud hõbedast. Otepää Aukodanikku premeeritakse 
rahalise auhinnaga, mille summa ühtib väljaandmise 
aja aastaarvuga. Aukodaniku nimetuse ja Otepää 
Aumedali andmise otsustab vallavolikogu. Aukoda-
niku 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 31. jaanuariks 2012 Otepää 
vallavalitsusele postiaadressil: Lipuväljak 13, 67405, 
Otepää, või e-posti teel vald@otepaa.ee
   Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla kodu-
lehel www.otepaa.ee rubriigis Otepää vald - Otepää 
tunnustab-Aukodanik

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavalitsuses:
14.12.2011
 Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutus-

kõlbmatu vara 34 ühikut summas 4 443,13 .
 Kanti Otepää Muusikakoolis maha kasutus-

kõlbmatu kitarr “Amanda” inv. nr.442001 mak-
sumusega 128,91 eurot.
 Eraldada reservfondist lasteaiale “Pähklike” 

540 eurot soojasõlme termoregulaatori vaheta-
miseks ja spordirajatistele 500 eurot mäesuus-
atamise väravate soetamiseks.
 Kinnitati Otepää Lasteaia töötajate koosseis.
 Sõlmiti äriruumi üürileping Trako Valduse 

AS-iga, alates 01.12.2011 tähtajaga kuni 01.12.2016, 
asukohaga Lipuväljak 13, I korruse ruumid nr 103 
ja 104, üldpinnaga 38,5 m².
 Väljastati Kalju Saaremäele ehitusluba Otepää 

valla Sihva külas Jussi katastriüksusele üksike-
lamu püstitamiseks.
 Väljastati kasutusluba Hendrik Kurvitsa 

puurkaevule asukohaga Otepää vald Ilmjärve 
küla Uibomäe.
 Määrati matusetoetust kahele vallakodanikule 

kogusummas 256 .
 Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule 

summas 384 .
 Eraldati toetust suuruses 150 eurot Valgamaa 

5 ja enamalapseliste perede jõulupeo korralda-
miseks.
 Määrati ühekordne toetus kolmele vallakoda-

nikule kogusummas 77 .
 Määrati koduteenust ühele vallakodanikule.
 Anti Seslink OÜ-le luba korraldada 21.12. kell 

17.00 kuni 22.12.2011 kell 9.00 Linnamäel avalik 
üritus – Paintballilahing.
 Kanti endise Otepää Suusamuuseumi vara 

maha kokku 16 ühikut maksumusega 698,43 .

 06.12.2011
 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha kasutuskõl-

bmatu vara kokku 22 ühikut summas 6 893,17 .
 Kanti Pühajärve raamatukogus maha kasutus-

kõlbmatu vara kokku 3 ühikut summas 228,37 .
 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasutus-

kõlbmatu vara kokku 8 ühikut summas 582,92 .
 Kanti Otepää Lasteaias “Võrukael” maha 

kasutuskõlbmatu vara kokku 53 ühikut summas 
830,90 .
 Kanti Otepää Lasteaias “Pähklike” maha 

kasutuskõlbmatu vara kokku 68,3 ühikut sum-
mas 2934,26 .
 Kanti Otepää raamatukogus maha kasutus-

kõlbmatu vara kokku 3 ühikut summas 838,89 .
 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 317 eksemp-

lari õpik-tööraamatuid summas 1786,76 .
 Kanti Otepää raamatukogus maha 144 

eksemplari raamatuid summas 1 223,67 .
 Keelduti ühekordse toetuse määramisest 

kahele isikule.
 Määrati matusetoetust ühele vallakodanikule 

kogusummas 128 eurot
 Jäeti rahuldamata seitsmel isiku korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlused.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 

üks isik.
 Suunati vallavanem Andres Visnapuu 07.-

08.12.2011 Tallinnasse seoses osavõtuga Riigi-
hangete Ameti vaidlustuskomisjoni istungist ja 
Riigikogu külastamisega.
 Sõlmiti sotsiaaleluruumi üürileping ühe val-

lakodanikuga.
 Vabastati kooraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kaks isikut.
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 13. jaanuaril.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est: 
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks. 
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

O T E P Ä Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

Otepää on muutuste laineharjal

Taaskord on käes aeg, mil vaatame tagasi möö-
dunud aastale ja teeme kokkuvõtteid tehtust. 
2011. aasta on olnud muudatuste aasta ja 

seda mitte ainult Otepääle vaid kogu Eestile. Elame 
ja hingame kogu riigiga ühes rütmis, nii pole meiegi 
suurtest muudatustest puutumata jäänud. Riigi suuri-
mate ekspordipartnerite majanduskasvu prognoosid 
vähenevad. See võib tähendada kasvu pidurdumist 
Eesti tööstussektoris ning mõningase viitajaga ka sise-
kaubanduses. Kohalikul tasandil on see ka tuntav, ee-
larved on muutunud aasta aastalt üha pingelisemaks. 
Võrreldes teiste omavalitsustega, on Otepääl rohkem 
võimalusi, kuna meil on väga väike laenukoormus ning 
sellest tulenevalt hea finantsvõimekus, mis võimaldab 
ka tulevikus rakendada uusi arendusprojekte.
   Ka vallavalitsuses on olnud muutuste periood – val-
lavalitsuses ja ametnikkonnas vahetus personal, valiti 
uus vallavanem. Möödunud aasta oli valitsuse jaoks 
sisseelamise aasta. Loodame, et stabiilsus jätkub ning 
saame arenguplaanidega edasi minna.

Otepää – Valgamaa parim
Rõõmustav on see, et olime selle aasta kohalike oma-
valitsuse võimekuse indeksitabelis taas Valgamaa pari-
mad. KOV-üksuste võimekuse koondindeksis (periood 
2007-2010), alla 5000 elanikuga omavalitsuste seas oli 
Otepää esimesel kohal. Võimekuse mõõtmisel võetal-
se arvesse kuut komponenti: rahvastik ja maa, kohali-
ku majanduse tugevus ja mitmekesisus, elanikkonna 
heaolu, omavalitsuse finantsolukord, omavalitsuse 
organisatsiooni tugevus, pakutavate teenuste maht 
ja mitmekesisus. Paljuski oleme oma esikoha saavu-
tanud sellega, et oleme rakendanud konservatiivset 
eelarvet ning panustanud arendustegevusse. Nii ka 
2011. aastal – stabiliseerisime eelarve, suuri kärpeid ei 
pidanud tegema ning tänu tasakaalustatud eelarvele 
saame toetada teisi valdkondi. 
   Uut, 2012. a eelarvet menetletakse uue finantsjuhti-
mise alusel. Nii näiteks suureneb 2012. aasta eelarve 
projekti järgi alushariduse eelarve 3,7%, mis on suu-
rem valla eelarve keskmisest tõusust. Väärtustasime 
haridusalaseid saavutusi – volikogu võttis vastu Ote-
pää valla haridusalase tunnustuse jagamise korra. 
Selle kohaselt tunnustatakse valla koolide parimaid 
õppureid ja nende juhendajaid.  Rõõmu tegi haridus-
valdkonnas ka see, et Otepää Gümnaasium oli eksa-
mitulemuste poolest Valgamaa parim kool. Meil on 
loodud kõik võimalused saada head haridust, nii alus- , 
üld- kui ka huviharidust, on olemas võimekad õpeta-
jad, kõik see kannab head vilja. Paneme tähele ka noori 
peresid – sel aastal tõstsime oluliselt sünnitoetust, mis 
on üks suurimaid kogu Eestis. Meie jaoks on noored ja 
lapsed prioriteediks. 
   Tunnustamist väärib ka töö noortega – mööduv aas-
ta paistab silma noortetegevuse aktiviseerumisega 
– noori on rohkem märgata, nad löövad kaasa mitme-
tes valla ühistegevustes ja võtavad sõna. Tänan teid, 
noored ja noorsootööga tegelejad, olete olnud tublid! 
Tänan ka Otepää valla isetegevuskollektiive nende jät-
kuva tahtmise ja soovi eest oma valitud huviala jätkata. 
Ka isetegevuse poolelt – olgu tegemist rahvatantsu, 
koorilaulu, või pillimänguga, oleme Valga maakonnas 
esirinnas. 
   Tahame olla sotsiaalsfääris parimad – tänavu sai 
Otepää Tervisekesusele ostetud naistekabinetti gü-
nekoloogitool, ning ehitati lift, mis parandab oluliselt 
haigete transpordivõimalusi. 

Edasise arengu võti on koostöö
Möödunud aastal ennistasime Valgamaa Omavalitsus-
te Liidus liikmelisuse ning jätkame koostööd kogu maa-
konnaga. Üha enam ja enam on päevakorda tõusnud 
piirkondlik koostöö. Selle üheks edukaks väljundiks 
on keskonnateema – luuakse Otepää jäätmejaama. 
Valgamaa omavalitsuste keskkonnaalase koostöö raa-
mes tegeleb Otepää jäätmejaama projekti arendusega 
Otepää Vallavalitsus ja MTÜ Valgamaa Omavalitsuste 
Liit, kes oli ka finantstaotluse esitaja SA Keskkonnain-
vesteeringute Keskusele. Jäätmejaama valmimine on 
planeeritud hiljemalt 30. septembriks 2012. 
   2011. aasta kevadel valiti pika pausi järel ametisse 
külavanemad. Enamikud külad said endale uued kü-
lavanemad. Hea meel on tõdeda, et külaliikumne on 
muutumas aktiivsemaks ja nii on ka vallal külade ja 
külavanemate näol arvestatavad koostööpartnerid. 
Otepää vallavolikogu on külaseltse toetanud, viima-
sena sai toetust aktiivne Pilkuse külaselts. Tulevikus 
tahame pöörata senisest rohkem tähelepanu küladele, 
lootes jätkuvale koostööle. 
   Tunnustamist väärivad kolmandas sektoris tegutse-
jad – meie pikaaegne koostööpartner on Otepää Nais-
selts, kes alati valmis üritustel kaasa lööma ja toetama. 
Lisandunud on 2010. aasta lõpul taasasutatud Otepää 

Naiskodukaitse, kes andnud märgatava panuse koha-
likku ellu. Tänu kolmandale sektorile on meie kohalik 
elu mitmekesisem!
   Tänan valla ettevõtjaid – olete tublid! Soovin, et te 
oleksite järgmise aasta ettevõtluspäeval aktiivsemad 
ning võtaksite rohkem sõna. Vallas tegutsevad väikeet-
tevõtjad ja teenusepakkujad, kellest paljud ehk ei tea. 
Julgustan ettevõtjaid aktiivsemalt tegutsema ja ennast 
tutvustama. Teenindussektoris ei ole kõige paremad 
ajad, vaatamata sellele avati üks majutusasutus. 
   Kahjuks viis mööduv aasta meilt kaks suurmeest. 
Manalateed on läinud Otepää aukodanik, ajaloolane 
Heino Mägi ja eksliibrisekunstnik Ago Kivi. Nende elu-
tööpärand ootab järeltulevaste põlvede poolt uurimist 
ja üldsusele tutvustamist. 

Otepää – alati pildil
Otepää on alati olnud kogu Eestis tähelepanu orbiidis. 
Silma oleme jäänud ka väljaspool Eestit. Meil on suu-
repärased spordirajatised, Tehvandi on tõmbekeskus 
talviste ja suviste võistluste ajal kui ka koondistele 
laagripaigana. Meie võimekust kinnitab tõik, et Vene-
maa pidas oma meistrivõistlusi suvises kahevõistluses 
just nimelt Tehvandil. Järelikult, oleme tasemel! 
   Kuid alati on arenguruumi. Suurvõistluste tagasiside 
osutab, et meil tuleb pingutada toitlustamis- ja teenin-
dussfääris. Tuleb muuta oma suhtumist, täiendada 
keeleoskust ning luua soe ja sõbralik keskkond, kuhu 
tahetakse alati tagasi tulla. 
   Otepääd teatakse, meie järele joondutakse ja meid 
pannakse rohkem tähele. See tähendab aga, et peame 
ennast tõestama ja pingutama veel rohkem. Otepääl 
on praegugi kõik olemas suurvõistluste korraldami-
seks, kuid alati ei sõltu see meist endist. Paljuski on 
tähtis, kuidas meie enda sportlased esinevad ning kas 
rahvuslikud alaliidud on võimelised suurvõistlusi siia 
tooma. Loodame, et talvised võistlused Otepääl jätku-
vad. Suvel toimuvad Otepääl plaanipäraselt Estonian 
Rally ja Tristar 111 triatlon, otsime võimalusi, et ka 
kultuurielu oleks mitmekesisem. Hea on tõdeda, et ka 
riik märkab meid ja panustab siia – Otepääl tegustevad 
operatiivsed politsei ja päästeüksused, ehitusjärgus 
on Eestis ainulaadne kiirabijaam.  
   Alates 2011. aastast tegutseb Otepääl Spordimuu-
seumi filiaalina Talispordimuuseum, mille eelkäijaks 
oli Suusamuuseum. Oleme teinud ettevalmistusi, et ka 
Lipumuuseumist saaks Otepää tunnusmärk ning see ei 
piirduks pelgalt ühe toaga. 
   Mööduval aastal on tulnud teha ka valusaid otsuseid, 
seda just haridusvaldkonnas. Kipub olema nii, et Ote-
pää on olnud oma otsustega teerajajaks kogu Eestis. 
Kui päevakorral oli haldusreform, siis oli Otepää üks 
esimesi, kes astus selle raske sammu. Kahjuks on need 
probleemid sellised, mis vajaksid sisulisi ja üldriiklikke 
lahendusi. Praeguseni neile lahendusi ei ole. Kuidas 
edaspidi hakkama saame, see sõltub suuresti meist 
endist. 
   Tähistasime sel aastal Otepääle linnaõiguste and-
mise 75. aastapäeva. Möödus ka 895. aastat Otepää 
kirjalikust esmamainimisest Novgorodi kroonikas. Kui 
vaadata 75 aastat tagasi ja võrrelda toonaste linnajuh-
tide unistusi meie praeguse eluga, siis paljuski on need 
unistused täide läinud, seda nii hariduse, transpordi, 
tuntuse, kui ka muudel aladel. Seda oleme suutnud 
aga tänu teile, head vallakodanikud! 
   Tänan teid, et olete ellu viinud suurepäraseid ette-
võtmisi, olete olnud aktiivsed kohaliku elu edendajad, 
olete kasvatanud oma lapsi tublideks linnakodanikeks. 
   Rahulikku jõuluaega ja edukat uut aastat!

Volikogu esimees AIVAR NIGOL

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

planeerimisspetsialist
Töö kirjeldus:

• peamisteks tööülesanneteks on üldpla-
neeringu, teemaplaneeringute ja detailplanee-
ringute menetlemise korraldamine ja kesk-
konnamõjude hindamisega seotud toimingute 
teostamine

Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus (arhitektuuri või 
maastikuarhitektuuri)
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt 
ühe võõrkeele oskus suhtustasandil
• hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimis-
võime
• iseseisvus- ja algatusvõime
• teadmised planeeringute menetlemisprot-
sessist ja vastavast seadusandlusest

Kasuks tuleb:
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku oma-
valitsuse ametiasutuses 
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus 
ja hea suhtlemisoskus
• hea pingetaluvus

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku kollektiivi
• konkurentsivõimelist palka

Kandideerimiseks saata hiljemalt 15.01.2012.a oma soovia-
valdus ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 

67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee
   Lisainfo tel: 76 64 821; 5342 0101

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

arendusnõunik
Töö kirjeldus:

• arendusnõuniku peamisteks tööülesan-
neteks on valla arendustöö organiseerimine ja 
koordineerimine

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus
• inglise keele oskus kõnes ja kirjas, soovita-
valt teise võõrkeele oskus suhtlustasandil
• edukate projektide kirjutamise oskus ja 
nende läbiviimise kogemus
• head teadmised projektide rahastamise 
allikatest

Kasuks tuleb:
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku oma-
valitsuse ametiasutuses 
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus 
ja hea suhtlemisoskus
• hea pingetaluvus

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku kollektiivi
• konkurentsivõimelist palka

Kandideerimiseks saata hiljemalt 15.01.2012.a oma soovia-
valdus ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 

67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee
Lisainfo tel: 76 64 801; 506 8712 

Hea spordirahvas!
Otepää Vallavalitsus soovib tunnustada oma 
parimaid sportlasi 2011. a. Selleks palume 
teil saata oma ettepanekud kandidaatide näol 
järgmistes kategooriates:
parim meessportlane, parim naissportlane, parim 
võistkond (ka noortevõistkond), parim treener, 
parim noorsportlane (nii neiu kui ka noormees 
eraldi), parim veteran.

   Teiepoolset tagasisidet ootame 3. jaanuariks 
2012. a. mailiaadressil: merlin@otepaa.ee. 
Sportlaste pidulik tunnustamine on kavanda-
tud 10. jaanuariks 2012. a.
   Soojade aastalõpusoovidega
abivallavanem Merlin Müür, tel. 515 7487

Domeeninimi otepäälaste-
aed.ee on domeeniregistri 
1000. täpitähtedega domeen
Ligi 6 kuud pärast täpitähtede lansseerimist täitis 
domeeninimi otepäälasteaed.ee .ee domeeniregistri 
1000. täppitähtedega domeeniga. 
   13. juunil 2011 toodi .ee domeenil käibele täpitähed 
ä, ö, ü, õ, š ja ž, millega kaeti Eesti rahvusdomeeni all 
kogu Eesti tähestiku ulatus.
   1000. täpitähtedega domeeninime otepäälasteaed.
ee registreerija Marju Ilistom ütles, et täpitähtedega 
domeeninimede registreerimine on võimalus eelista-
da ka domeeninimedes täielikult eestimaist: “Tahtsi-
me midagi ehtsat ja eestimaist, mis muud.”
   Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja Eesti 
Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) 
poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti 
.ee maatunnusega tippdomeeni haldamine.
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KULTUURIÜRITUSED

 31. dets. kell 20.00 kohvik-restoranis l.u.m.i. Aastavahetuse 
pidu, Ansambel Projekt ja õhtut juhib Veikko Täär. Pilet 64 € 
(hinnas sisaldub ka rikkalik soe ja külm buffet-laud). Lauad ettebronee-
rimisel! Kõigi aastalõpupeo broneerijate vahel läheb loosimisse 1 pilet 
2-le ehk raha tagasi!

 1. jaan. Uusaasta Brunch ehk hiline hommikusöök kl 12.00 koos 
Viini klassikutega (rikkalik buffet-laud ning turgutavad joogid)

 5. jaan. Talvelaat l.u.m.i õuel
 5. jaan. kell 20.00 Kultuurikeskuses KINO „Mäss pilvelõhkujas”. 

Action-komöödia.                            Pilet 1,60 €.
  6. jaan. - 8.jaan. Lumelinna ehitamine keskväljakul.
10. jaan. kell 18.00 Sokikudumise jätkukursus kultuurikeskuse 

koorisaalis. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp. 
Info: Mari Mõttus 766 4816

12. jaan.  kell 19.00  Kultuurikeskuses Enver Izmailovi kontsert. 
Pilet 8 €. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses. Info: 765 
5212

13. jaan.  kell 19.00  “Musta kassi pidu” - Otepää kultuurikollektii-
vide uusaasta pidu kultuurikeskuses. Info: 765 5212

15. jaan. kell 11.00 Käsitöö õpituba kultuurikeskuses. 
Teemad: iiri pits, motiivide ühendamine, kaisukaru. Juhendaja Krista 
Kapp. Info: 5615 3357

20. jaan. kell 20.00  Otepää Kultuurikeskuses Tantsusalong. 
Avatud puhvet. Pilet 5 €. 

21. jaan. kell 22.00 Kultuurikeskuses Tartu Maratoni ”Pidu suusa-
baasis” ansambliga Smilers. Pilet 10 5€. 

24. jaan. kell 18.00 Sokikudumise jätkukursus kultuurikeskuse 
koorisaalis. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp. 
Info: Mari Mõttus 766 4816

26. jaan. kell 20.00 Kultuurikeskuses KINO „Alvin ja koopaoravad 
3”. Perefilm, eesti keeles. Pilet 1,60 €.

27. jaan. kell 19.00 Kultuurikeskuses rahvatantsuansambli 
Vesiroos sünnipäev.

12. veebr. kell 12.00  III Euroopa Saunamaraton Otepääl. 
Info: 765 5212, 509 7795.

17. veebr. kell 20.00   Otepää Kultuurikeskuses Tantsusalong. 
Tantsumuusikat mängib ansambel Melody. Avatud puhvet. Pilet 
5 €.

23.,24.,25.,26. veebr.  Leigo jäämuusika Talvepealinnas 
Otepääl.

8. märts  kell 11.00  Tantsuteater Zick kogu pere tantsulavastus 
”Sina ja mina ja kõik, keda me teame”. Info: 765 5212

EELK Otepää Maarja kogudus 
annab teada!

Jumalateenistused 
L 24. dets.  kl. 17.00 jõuluõhtu jumalateenistus Otepää kirikus, 
kasutusel on laululehed.
P 25. dets.  kl. 11.00 1. jõulupüha jumalateenistus armulaua-ga 
talvekirikus.
L 31. dets.  kl. 16.00 vana-aasta õhtu jumalateenistus armulau-
aga Otepää kirikus.
P 1. jaan.  kl. 11.00 uusaasta jumalateenistus talvekirikus.
P 8. jaan.  kl. 11.00 jumalateenistus talvekirikus.

Muud teated
E 26. dets.  kl. 12.00 2.Jõulupühal Otepää koguduse jõulupidu  
kirikumõisa keldrisaalis.

Olen Otepää vallavanemana töötanud 
aasta. Meeskond, kellega olen koos 
töötanud, on samuti uuenenud. Tänan 

siinkohal kõiki oma töötajaid – nii ametnikke kui 
ka allasutuste juhte. Olete andnud maksimaalse 
panuse valla arengusse, aitäh teile!
   Järgnevalt heidan pilgu lõppeva aasta oluli-
sematele sündmustele. Kui rääkida heakorra-
töödest, siis hea uudis on, et saime Keskkon-
nainvesteeringute Keskusest toetust Pühajärve 
pargi heakorrastamisele. Kindlasti ei ole see 
lõplik, Pühajärve ümbrusega seonduv on pikk 
protsess, heakorratööd jätkuvad ka järgmisel 
aastal. Lisaks saime toetust ka Linnamäe hea-
korratöödeks. Alustasime 2010. aastal Otepää 
linna tänavavalgustuse uuendamisega, kui 
Pikale tänavale sai paigaldatud moodsad LED-
valgustid, sel aastal katsetasime RALED-lampi. 
Plaanis on moodsaid tehnoloogiad kasutades 
tänavavalgustuse projektiga järgmisel aastal ka 
edasi minna.
   Korrastatud said ka tänavad: mustkatte sai 
Pedaja tee ja Oru tänav. Üks suur ettevõtmine, 
mis sellel aastal alguse sai, on Otepää lasteaia 
detailplaneeringu algatamine. Loodame sellega 
parandada alushariduse kvaliteeti ja teha laste-
aias käimine meie väiksematele vallakodanikele 
meeldivamaks. 
   Rõõmsaks teeb meele seegi, et linnas on alus-
tatud moodsa kiirabijaama ehitust, uksed avas 
uuenenud Nurgapood ehk Nurga konsum ning 
Otepää sai juurde uue majutus- ja toitlustuskoha 
– villa Müllerbecki.
   Eriliselt tahan pöörata tähelepanu valla üldp-
laneeringule. Üldplaneeringu koostamise prot-
sess on tänavu saanud hoo sisse. Eri huvigrup-
pidega on peetud koosolekuid, samuti toimusid 
külakoosolekud, kus tutvustati üldplaneeringu 
lahendust ja kuulati ettepanekuid. Kõige tõhu-
sam koostöö oli Keskkonnaametiga, kust tuli 
väga konstruktiivseid ettepanekuid. Kui kõik 
läheb plaanipäraselt, loodame valla üldplanee-
ringu saata volikogusse vastuvõtmiseks 2012. 
aasta alguses. 
   Kui vaadata väljastatud ehituslube, siis pais-
tab, et Otepää ehitab pidevalt: sel aastal väljas-
tas vallavalitsus 72 projekteerimistingimust, 72 
ehitusluba ning 27 kasutusluba. Algatatud on 
kaheksa detailplaneeringut. 
   Sotsiaalvaldkonnas oleme püüdnud aidata 
abivajajaid: 2011. aastal määrati neljale liiku-
mispuudega inimesele eluaseme kohandamise 
toetust, 40 sünnitoetust, 59 matusetoetust, 75 
ühekordset toetust, 66 koolilõpetaja toetust, 
42 esmakordselt koolimineva lapse toetust, 33 
kooli- ja lasteaiatoetust, 10 haridustoetust, 20 
andeka noorsportlase toetust, 8le vallakodani-
kule määrati koduhooldustöötaja. Tahame ka 
edaspidi toetada oma vallaelanikke võimaluste 
piires. 
   Ühendatud said lasteaiad Pähklike ja Võrukael, 
ning neile valiti konkursiga direktor. Lasteaedade 
ühendamine muudab juhtimise efektiivsemaks 
ja võimaldab paremini hakkama saada majanda-
mis- ja haldamisküsimustega. Ühine õppekava 
tagab ka kooliminevate laste ühtlasema taseme, 
mis praegu on esimesse klassi minejate seas 
väga erinev. 
   Hea meel on tõdeda, et huviharidus on Ote-
pääl väga heal tasemel. Selle ehedaks näiteks 
on suvine XI noorte laulu- ja tantsupidu Maa 
ja Ilm, kus 1/3 kogu Valgamaa esinejatest moo-

dustasid meie valla noored. Meie õpilased on 
ka väga hästi esinenud olümpiaadidel ja spordi-
võistlustel. Tänusõnad õpetajatele, juhendajate-
le ja lapsevanematele! 
   Kui rääkida noorsootööst, siis tänu Otepää valla 
aktiivsetele noortele oleme teinud ettevalmistusi 
noortetegevuse parendamiseks järgmisel aastal. 
Noorte seas viidi läbi küsitlus noortekeskuse või-
maliku asukoha ja tegevuste osas, meie sooviks 
on ka, et noored saaksid hakata rohkem kaasa 
rääkida valla arengus. 
   Tõstan esile meie valla elanikke – sai ju Otepää 
konkursil Kaunis Eesti kodu kauneima omava-
litsuse tiitli, seda ju suuresti tänu meie kõigi 
jõupingutustele. Kauneima tööstusmaastiku 
tiitel rändas samuti Otepääle, selle sai Otepää 
Lihatööstus Edgar. Tunnustame oma ettevõtjaid 
sügisesel, nüüd juba traditsiooniks muutunud 
ettevõtluspäeval. 
   Oleme teinud suuri edusamme koostöö osas. 
Eelmisel aastal sõlmisime koostöölepingu Eesti 
Maaülikooliga. Soovime jõuda niikaugele, et 
Maaülikooli magistrandid hakkaksid oma ma-
gistritöid Otepääst kirjutama. Kindlasti laieneb 
see koostöö ka muudesse valdkondadesse. 
Üheks konkreetsemaks väljundiks on koostöös 
Maaülikooliga luua Otepää regiooni hõlmav 3D 
maastikuprojektsioon, selleks saaks paremini 
hinnata ehitiste ja rajatiste sobivust maastikul. 
Koostööd tegime veel ka Eesti Kunstiakadee-
miaga. Arhitektuuritudengid viibisid Otepääl 3 
päeva, mille tulemusena pakuti välja uued ideed 
ja lahendused linnaplaneerimiseks. Samuti on 
meie koostöö Valgamaa Omavalitsuste Liiduga 
kujunenud viljakaks – oleme täna üheks arvesta-
tavaks hääleks, meie kaasarääkimine Valgamaa 
arengus on olnud jõuline. 
   Lisaks sellele käivitus nelja valla – Otepää, 
Puka, Palupera ja Sangaste koostöös projekt 
„Ühtse Otepää koostööpiirkonna loomine“. Pro-
jektist saadi rahastust koostööpiirkonna analüü-
si läbiviimiseks, halduskoostöö rakenduskava 
koostamiseks ning ametnike ja volikogu liikmete 
koolitamiseks. Projekti tulemusena tahame 
jõuda selleni, et kohaliku omavalitsuse poolt 
osutatavad avalikud teenused on elanikele pa-
remini kätte saadavad ning vajadusel osutatakse 
avalikke teenuseid mitme valla peale ühiselt. 
Algas ka korteriühistute rajamise projekt Otepää 
vallas , mille eesmärk on aidata inimestel luua 
korteriühistuid Otepää vallas asuvatesse korte-
relamutesse. 
   Valmis valla terviseprofiil, mis võimaldab taot-
leda rahastust erinevatele tervist edendavatele 
projektidele. Nii näiteks saadi INNOVEst toetust 
projektile „Liikumisharrastuse soodustamine 
looduses 2012-2013“. Samuti osalesime avaliku 
sektori kvaliteediauhinna konkursil 2011, mille 
viis läbi Rahandusministeerium. Konkursi ees-
märk oli teavitada avaliku sektori asutusi enese-
hindamise ja kvaliteedijuhtimise põhimõtetest 
ning tõsta seeläbi avaliku sektori juhtimise kva-
liteeti. Eestist osales selles peale meid ka Saku 
vald. Tagasiside osalemisest tõi välja mitmed 
aspektid, millele soovime edaspidi rohkem tähe-
lepanu pöörata. 
   Neid asju, millest veel tahaks rääkida, on pal-
ju. Selleks, et üks vald areneks, on vaja, et selle 
valla elanikud hooliksid oma vallast. Otepääl on 
olemas hoolivaid inimesi. Soovin meile kõigile 
rõõmsaid jõule ning edu ja jaksu uuel aastal.

Vallavanem ANDRES VISNAPUU

Pilguheit möödunud aastasse

EELK Otepää Maarja kogudus 
tänab 

eeskujuliku teenistuse ja teguderohke aasta eest juhatuse 
esimeest Jaan Uibot, diakooniatöö tegijat Helle-Mai 
Mölderit, kirikumeest Arvo Nilpi ja kõiki häid toetajaid ning 
koostööpartnereid!
   Täname Maie Niitu ja Otepää Lihatööstust aasta jooksul 
osutatud toetuse ja hea koostöö eest, Muinsuskaitseametit 
toetuse eest pastoraadihoone renoveerimisel, Otepää 
Gümnaasiumit igakülgse abi eest, Otepää vallavalitsust 
toetuse ja hea koostöö eest, Otepää Teataja toimetust 
abivalmiduse ja operatiivsuse eest, Kaitseliidu Valgamaa 
malevat toe ja hea koostöö eest.
   Täname kõiki, kes ühel või teisel moel on meie kodukoha 
kiriku edendamiseks oma panuse andnud!
   EELK Otepää Maarja kogudus soovib kõigile inimestele 
rahulikke jõule ning rõõmurohket aastavahetust!

MARKO TIIRMAA, koguduse vaimulik

Otepää laste jõulu-
turniir judos

Lasteaed Võrukael

väiksemad
I Robin Mathias Müür

II-III Patrick Prunsvelt

II-III Roland Moros

IV Siim Jüris

V Simmo Vernik

suuremad
I Mark Ragnar Pikk

II Tobias Vernik

III Sebastian Prunsvelt

IV Herman Tamme

V-VI Sten Brett

V-VI Timo Tamor 

         Orunurk

Lasteaed Pähklike

väiksemad
I Hannes Tiido

II-III Andero Kapp

II-III Karl Silmene

IV Martin Mõttus

IV Morten Orussaar

suuremad
I Aleksander Kapp

II Mattias Järveoja

III Marten Punnar

IV Verner Toom

Otepää Gümnaasium 

väiksemad
I Janser Jaks

II Karl Markus Peterson

III Karl Erik Mõttus

IV Andre Kukk

V-VI Elo Liis Tammoja

V-VI Robin Värk

suuremad
I Karl Martin Raid

II Kert Roose

III-IV Liisu Kojus

III-IV Yoko Nicola 

          Lüdimois

V Janetta Lukk

VI Mirko Raik

VII Tanel Marjapuu

Otepää Avatud Noortekeskus
 soovib kõigile

 kauneid ja valgeid pühi
Aitäh kõigile tublidele noortele, kes on aktiivselt 

erinevate sündmuste korraldamisel kaasa 
aidanud.

Samuti täname kõiki oma toredaid toetajaid.

AITÄH TEILE!

Otepää Avatud Noortekeskus

Kirikumõis ühendab 
headust ja hoolivust

Ka kirikul on olnud aasta jooksul tegemisi, 
mida meenutada. Diakon Marko Tiirmaa on 

ristinud, leeritanud, laulatanud ja matnud inime-
si nii lähedalt kui ka kaugelt. Kodulinlased, keda 
ärkamisajal kristlaseks ristiti ja leeritati, pole 
paljudki kirikuga suhet taastanud. Kuldleeripü-
hale on tulnud aga enamus elus olevaid eakaid 
leerilapsi, kelle tervis on lubanud.
   Vähemalt kord kuus käivad koguduse pen-
sionäridest liikmed pidulikul lõunasöögil, kus 
tähistame jooksva kuu sünnipäevi. Seda aitavad 
korraldada Evi Pukk, Leida Vutt, Maila Meema, 
Siina Maranik.
   16. detsembril, nüüd juba kaheksandat aastat 
järjest, pakkusime kodulinlastele (kunagise 
otepäälase) Paul Vestersteini finantseeritud jõu-
lusuppi - seljankat. Seekord sai üle 120 inimese 
meie supiköögist jõulutoitu. Sööjad olid rahul, 
sest supp sai keedetud Otepää lihatööstusest 
ostetud produktidest, seega täiesti naturaalne.
   Jätkuvalt ja palju aastaid olen valla lasteri-
kastele peredele ja teistele abivajajatele teinud 
toidupakke Vihti kiriku kogutud ja annetatud 
raha eest. Varem oli pakisaajaid 190, nüüd 
jätkus raha ainult 58 paki jaoks. Vihtilased on 
abisaajate ringi laiendanud, olgu näitena ainult 
paar kohanime: Sangaste, Toksovo jt.
   Uudisena annan teada, et taas tegutseb meie 
kirikukoor, nüüdseksarvukamas ja noorenenud 
koosseisus, koorijuht on Ingrid Tigane. Koor 
esineb kirikus jõuluõhtul.
   Mullu saime Eesti Muinsuskaitseameti abiga 
vahetatud pastoraadihoone katuse ja enamiku 
aknaid. Aktiivselt on tegutsenud koguduse 
juhatuse esimees Jaan Uibo, kelle eestvõtmisel 
on linna surnuaiad saanud uue ilme (näit.
taastatatud kiviaeda uuel ja väravaid vanal 
kalmistul). Palgalisi töötajaid on kirikul ainult üks 
– kirikuõpetaja.
   Kogudus soovib kõigile rahulikku jõuluaega 
ning uueks aastaks tervist, õnne ja edu!

HELLE MÖLDER, Otepää kiriku vabatahtlik 
diakooniatöötaja

Jõulud Karilatsis
7. detsembril külastasid 1., 4. ja 5. klass Põlva 
Talurahvamuuseumi ja vaatasid jõuluprogram-
mi. Muuseumisse juhatasid meid puupäkapikud 
ja giid. Saime teada, millised olid jõulukombed 
vanal ajal. Istusime vanades koolipinkides ja 
koostasime luuletuse „Jõuluaeg“. 
   Kuusepuule panime kaunistuseks paberist 
tehtud kommi koos väga suure jõulusooviga. 
Loodame, et see soov täitub. Teel talutarre sai-
me teada jõulukuu erinevatest tähtpäevadest. 
Tares võtsid meid vastu lahke peremees ja 
perenaine, kes tutvustasid oma tegemisi enne 
jõule. Tegime koos Tahmatoomase, maitsesime 
sooja leiba, tõime õled tuppa ja viskasime 
õlekõrsi partele. Meid külastas ka Jõulusokk. 
Proovisime jõudu kaika- ja köieveos. Põneva 
ringkäigu lõpetasime muuseumitoas, kus jõime 
sooja teed ja õppisime uusi lõbusaid, jõuluõh-
tuks sobivaid mänge. 
   Oli väga tore jõuluprogramm.

Pühajärve Põhikooli 1., 4., 5. klass

Enver Izmailovi kontsert 
12. jaanuaril kell 19.00
Krimmi-tatarlane Enver Izmailov (Ukraina) on 
üks omalaadsemaid kitarriste maailmas. Eripä-
rane on tema mängutehnika, kus tavapärane 
pillikäsitlus on asendatud nö. kontakt- ehk puu-
tetehnikaga. See omakorda võimaldab kasutada 
täiesti uusi kõlavärve ning faktuure. Stalinliku 
režiimi ajal küüditati kogu krimmi-tatari väike-
rahvas peamiselt Kesk-Aasiasse. Nii sattusid 
ka Enveri vanemad elama Ferganaasse, kus 
Envergi sündis. Juba varakult õppis ta sealses 
multikultuurses keskkonnas tundma erinevate 
rahvaste muusikat, millest on mõjutatud tema 
hilisem muusikukarjäär. Kontserdil kuulemegi 
peamiselt rahvamuusikatöötlusi, mille alged 
on Indias, Usbekis, Kasahhis, Kirgiisias, Balka-
nimaades ja muidugi Krimmis ja lähiümbruse 
rahvaste muusikas.   
   Emotsionaalne ja publikuga head kontakti ker-
gesti saavutav Enver Izmailov on Eestis varem 
esinenud mitmeid kordi. Nüüd on ta oodatud ja 
nõutud artist kõikjal endise NSVL maades ning 
Euroopa festivalidel.
   Piletid on müügil piletilevi müügipunktides 
ja Otepää Kultuurikeskuses. Palume publikul 
saabuda 18.45.
   www.concert.ee, www.otepaa.ee
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Palupera Vallavalitsuses:

7.12.2011:
 Väljastati üks liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart kehtivusega kuni 31.10.2013.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk 

OÜ-le Neeruti külas Lande 10/04kV alajaama piir-
konna pingeparandusele.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk 

OÜ-le Nõuni külas Otepää-Järvesalu 10kV õhuliini 
rekonstrueerimisele maakaabelliiniks, 2. etapp.
 Tagastati L.T-le Päidla külas, vastavalt tagasta-

tava maa reaalosadeks jagamise eelkokkuleppele 
endise Tuule A-54 talu maadest 24,45 ha maatulun-
dusmaad ja nimetati Alatuule maaüksuseks.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kolm taotlust 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 
1. detsembrist kuni 2012. aasta lõpuni.

14.12.2011:
 Väljastati kasutusluba Maile Länikule Lutike 

külas Rippina kinnistul rekonstrueeritud salvka-
evule.
 Muudeti 12 katastriüksuse lähiaadresse koos-

kõlas Kohanimeseaduse ja Ruumiandmete seaduse 
ning kehtestatud aadressiandmete süsteemiga.
 Kiideti heaks ja kinnitati Maile Läniku projekti 

„Rippina talu vana kaevu puhastamine, rekonstru-
eerimine ning veetorustiku rajamine” aruanne, 
esitatud 13.12.2011. Toetuse saaja arvelduskon-
tole kanda lõplik summa toetusest, mis on 195, 90 
eurot.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 
1. detsembrist kuni 2012. aasta lõpuni.
 Anti üks toetus toimetulekuvahendite ülejäägist 

sõltuvushaigele isikule võõrutusravi saamiseks 71 
eurot.
 Anti üks ühekordne toetus 20 eurot, kolm kut-

seõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/tudengi toetust 
á40 eurot, viis jõulutoetust paljulapselistele pere-
dele 10 eurot lapse kohta, üks sünnipäevatoetus 
90.a. ja vanemale eakale 20 eurot ja üks küttepuude 
toetus 65 eurot.

Palupera Vallavolikogus:
20. 12. 2011:
 Määrati Palupera vallavolikogu juurde Palupera valla 

noortevolikogu moodustamine ja kinnitati noortevo-
likogu põhikiri.
 Otsusega nr 1-1/25 kehtestati uus Palupera valla 

üldplaneering. Üldplaneeringu põhiülesanne on valla 
ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, säästva ja 
tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine 
ning maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustin-
gimuste määramine lähtudes piirkonnale iseloomulike 
väärtuste säilitamise ja edasiarendamise vajadustest. 
Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel lähtuti nn 
väärtustepõhisest lähenemisest, mille tulemusel val-
minud planeering tugineb eelkõige piirkonnale ainuo-
mastele looduslikele, kultuurilistele, majanduslikele ja/
või sotsiaalsetele nähtustele ja/või aladele. 
   Üldistest arengupõhimõtetest ja keskkonnaväärtustest 
lähtuvalt on Palupera valla ruumilise arengu eesmärgid: 
olemasoleva asustusstruktuuri säilitamine, parendamine 
ja edasiarendamine; turismiteenuste ja puhkevõimaluste 
edasiarendamine ja mitmekesistamine, puhkealade ava-
liku kasutuse ja neile juurdepääsu tagamine; looduskesk-
konna säilitamine; olemasolevate tootmisterritooriumite 
intensiivsem kasutuselevõtmine, vajadusel laiendamine 
või uue kasutusfunktsiooni võimaldamine; esmatarbe-
teenuste kättesaadavuse tagamine valla erinevates piir-
kondades.
   Paralleelselt üldplaneeringu koostamise protsessiga toi-
mus keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH 
käigus analüüsiti, millised on planeeringuga elluviimisega 
kaasnevad mõjud loodus-, tehis- ja sotsiaalmajanduslikule 
keskkonnale. Vaadeldi mõjude iseloomu (olulised, otsesed, 
kaudsed mõjud) suurust, ulatust, esinemise tõenäosust 
ja kestvust. Läbi avaliku planeeringuprotsessi ja KSH on 
jõutud piirkonda edendava ja keskkonnaväärtusi kõige 
enam arvestava ja edasiarendava planeerimisettepane-
kuni, millel puuduvad olulised negatiivsed mõjud.
   Samas kuulutati ka kehtetuks Palupera vallavolikogu 
11. mai 1999 määrusega nr 10 kehtestatud Palupera valla 
üldplaneering.
 Otsustati lõpetada Palupera vallavolikogu 31.10.2008 

otsusega nr 1-1/46 algatatud Päidla külas asuva Vana-
Anni kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 Vastavalt põhjendatud taotlusele suunati vahendeid 

noortejuhi kokkuhoitud palgafondist MTÜ Hellenurme 
Noortekeskuse tegevuskulude finantseerimiseks mahus 
196 eurot.
 2012. aastal maamaksumäärasid ei muudeta, endiselt 

jäävad need – 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aas-
tas looduslikule rohumaale ja põllumaale ning 2,3 prot-
senti ülejäänud maale.
 Muude küsimuste all arutati Palupera valla 2012. 

eelarveaasta rahalist olukorda, tutvustati uusi kohus-
tusi, võimalusi ja probleemistikku. 
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P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Hea tantsuhuviline!
Ootame sind Hellenurme kultuurimajja 
tantsima.
Rahvatantsutrupp Hellese proovid toimuvad

esmaspäeviti kell 19.00 
ja tantsutrupp Mathilde proovid (ajaloolised 
seltskonnatantsud ) 
 neljapäeviti kell 19.00.
Lisainfo: Elsa Komleva, 566 2204, 
elsa2006@hot.ee

Palupera valla 
KULTUURIKALENDER

Teade
Piirkonna nelja valla ühisprojekti „Ühtse Otepää 
koostööpiirkonna loomine“ raames toimub avalik 
arutelu Palupera valla ametnikele, volikogu liik-
metele, hallatavate asutuste juhtkonnale, mitte-
tulundussektorile, külaelu eestvedajatele ja kõi-
gile teistelegi huvilistele vallakodanikele Nõuni 
kultuurimajas 10. jaanuaril 2012 algusega kell 
18.00.

Projektimeeskond ja konsultatsiooni- ja 
koolituskeskus Geomedia

Eks jõuluaega ja jõuluvana ootasid nii suured 
kui ka väikesed. Kui esimene advent oli 
suurest küpsetamisest piparkoogilõhnali-

ne, tuli  teisel advendil juurde glögi ja omaküpse-
tatud muffinite lõhna ning isegi esimesest lumest 
lumememmepere lõhna. 
   Kolmandasse adventi jagus lisaks jäätisekok-

teili lõhnale aga hoopis ahjus küpsetatud fimo 
savi helmeste lõhna. See oli Grete ema juhenda-
misel jõulukingiks valminud kaunitest pärlikee-
dest. Neljas advent oli loomulikult jõuluvanaoo-
tuse-, päkapikunäidendi ning kingipakilõhnali-
ne. Ka vanaemad, vanaisad on meil toredad ja 
vahvad, neilgi käis külas nende jõulupeol päka-

pikk kingikotiga. Suure ärevusega ununes isegi 
viimaseid aastakümneid jõuluvanale loetud 
salm. Aga mis sellest! 
   Koos oldud aeg ühises tantsu- ja lauluringis 

Võrumaa pillimeeste seltsis möödus kiiresti ja 
lõbusalt. Eriliselt tore, et pidutsesid koos kolm 
põlvkonda ning kõigil oli vahva. Ja kui selle 
aasta jõulul on miinuspool, siis ootame tõepoo-
lest külmamiinust, valget karget lund ja här-
matanud kuuseoksi. Kui midagi väga soovida, 
küllap siis soovid ka täituvad. 
   Kaunist jõuluaega ja toredat ning teguderoh-

ket uut aastat meile kõigile!
MARIKA VIKS

Jõuluootusest Nõuni-mail

MTÜ P-Rühm tänab kõiki Palupera külade ini-
mesi, kes on võtnud osa külade ühistegevustest 
ja andnud panuse meie kodukoha kenamaks ja 
tuntumaks muutmisel.
   Aitäh teile!

Olgugi, et 2011. aasta pole veel läbi, tuleb juba 
nüüd mõelda 2012. aastale.

   Kutsume kõiki häid inimesi 2012. aasta 6. jaa-
nuaril kell 20.00 Palupera Pritsikuuri juurde. 
   Võtke kaasa oma kaunid jõulukuused, tähis-

tame Kolmekuninga päeva, teeme lõket, peame 
uusi plaane ja avame uue grillihooaja. Info: 513 
9071.
   Ilusaid, südamlikke jõule ja rõõmsat aastava-

hetust!
MTÜ P-Rühm

Hei, hea Palupera külade elanik!

Danjel Juškin
Caroliis Miks
Artur Lõhmus
Renaldo Aarna
Kevin Heinmets
Kadri Laas
Raiko Lemberg

Grete Tiganik
Mariete Treial
Rasmus Piht
Tiiu Triin Tamm
Erko Tiimann
Annika Roodla
Deimo Sarapson

Hea laulu-, tantsu- või lihtsalt rõõmus 
ja teotahteline inimene!

Nõuni Maakultuurimaja tänab kõiki suurepäraseid 
inimesi, kes on osalenud meie maja üritustel.

30. detsembril kell 20 
VANA-AASTA LÕPUPIDU

Muusikalist külakosti pakub Jüri Homenja.
Pilet 6 eurot.

   Tule ning võta kaasa oma jõulukuusk 
6. jaanuaril kell 18 

Nõuni võrkpalliplatsile, et süüdata KUUSELÕKE 
ning üheskoos tähistada kolmekuningapäeva.

AMETLIK INFO

Aakre lasteaias on traditsioon igal sügisel 
korraldada vanade tööriistade ja tarbee-
semete näitus. Sel aastal ühines lasteaia-

ga ka kool. Saal oli nagu suur muuseum. Kolme 
nädala jooksul said lapsed väljapanekut uudista-
da. Näituse lõpetamisel kehastus õpetaja Merle 
Kiissa muuseumigiidiks ja viis läbi huvitava retke 
ajalukku. 
   Laste muljed näitusest: Risto (6. kl.): „Sellel 

näitusel oli päris palju vanu asju. Mulle meel-
dis kohviveski. Neid oli näitusel nii uuemaid 
kui ka vanemaid. Kohviveskiga jahvatati kohvi-

segu. Meeldisid veel sõlg ja pesulaud. Sõlge ka-
sutasid naised enda ehtimiseks, aga pesulauaga 
pesti pesu. Näitusel oli veel vanu triikraudu, mis 
olid tühjaltki rasked, aga triikraua sisse pandi 
veel sütt. Meeldis veel suur aidavõti. Tänapäeva 
väikeste võtmetega ei anna võrreldagi. Veel oli 
näitusel vanaaja kalender ja piibel aastast 1899. 
Vanal ajal oli ikka päris raske elu, sest enamus 
tööriistu pidid sa ise tegema.“
   Kaspar (4. kl.): „Mulle meeldis petrooleumi-

lamp, sest mulle meeldib valgus. Petrooleumi-
lamp teeb valgust. Vanal ajal oli väga raske elu.“

   Annette (2. kl.): „Mulle meeldis arvelaud, 
sest sellega saab arvutada. Arvelauda kasuta-
ti vanal ajal poes. Tal on nii palju nuppe, see oli 
nii ilus. Eva tõi selle arvelaua.“
   Kertt (2. kl.): „Mulle meeldis vanaaegne 

triikraud, sest ma tean, kui raske see on. Ma 
olen väga õnnelik, et meil tänapäeval nii ras-
keid triikraudu ei ole.“
   Taavi (1. kl.): „Näitus meeldis mulle väga. 

Mulle meeldis eriti triikraud, sellepärast, et 
ma ei teadnud, et kuumad söed pandi sisse ja 
seda ahju (pliidi) peale pandi, et uuesti soojaks 
läheks. Et söed võeti ahjust. Ma ei teadnud, 
et selline daamide see (ridikül) oli olemas 
ja eraldi selles veel peegel ja rahakott ka oli. 
Mida rohkem raha moodi asju oli, seda rikkam 
inimene oli.“
   Triinu (1. kl.): „Näitus meeldis mulle väga. 

Ma ei teadnud seda, et hobusel käib see asi 
(rangid) kaela ümber, kui pannakse saan 
või vanker. Seda ma teadsin, seda issi kodus 
rääkis, et pesulauaga pestakse pesu. Seda ma 
ei teadnud, et sirbiga lõigati vilja, ma teadsin, 
et lõigati vikatiga.“ 
Andrei 4 a.: „Minule meeldib kohvimasin, see 

paks, puust ja rauast tehtud. Et saaks keeruta-
da seda, sang on sellest puust tehtud. Krõbinad 
pandi sisse poole, alt tuli välja kohv, seda sai 
ühe tassi sisse panna.“
Sander 5 a.: „Triikraud rauast, tal on toru, mil-

lest tuleb suits välja. Tuhk käib sisse, teeb kuu-
maks selle triikraua. Vanad asjad on huvita-
vamad, sest nad on vana aja omad, need olid 
teistmoodi kui praegu, neid tuleb ise teha, 
mitte masin teeb.“

Aakre õpetajad

Palupera põhikooli tänab järgmisi väga häid 
ja häid õppureid ning nende vanemaid:

Rena Tiganik
Carola Trixibell Komlev
Karmen Käos
Kaisa Kesa
Argo Jentson
Kerttu Lemberg
Ave Riivik

Triin Tiimann
Kristel Alatalo
Marleene Bandis
Teele Tamm

Vanad asjad jutustavad

Vanavanaemade aegsed triikrauad.
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Puka vallavolikogus:

 Volitati Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma korral-
datud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid 
haldusülesandeid.
 Muudeti Puka valla 2011. aasta eelarvet.
 Teist korda oli ülevaatamisel Puka valla arengukava 

aastateks 2003-2017 tegevuskava ja prioriteetsed tege-
vused.   
 Kuulati alatiste komisjonide esimeeste aruannet 2011. 

aastal tehtud tööst.
 Vallavanem Heikki Kadaja tutvustas Puka valla 2012.

aasta eelarvet ja selle koostamise põhimõtteid. 

Puka Vallavalitsuses:

 Toimetulekutoetust otsustati detsembris maksta kuuele, 
matusetoetust kahele, sünnitoetust ühele taotlejale.
 Lõpetati menetlus hajaasustuse veeprogrammi raames 

Saviaugu kinnistule salvkaevu rajamiseks. Kaevu raja-
mine ebaõnnestus, sest kinnistule ei ole võimalik salvka-
evu rajada, vett ei tule kaevu.
 Otsustati väljastada projekteerimistingimused Meegaste 

külas asuva Teppani kinnistu omanikule elektrivõrguga 
liitumiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba Rebaste külas asuva Villemani 

kinnistu omanikule paistiigi taastamiseks.
 Lõpetati kompensatsioonimenetlus Kibena külas asuva 

endise Mägimõisa nr 7 talumaade kompenseerimiseks 
ning tühistati Puka Vallavalitsuse 23.10.2003 korraldus nr 
309.
 Tunnustati Valga maakonna koolinoorte sisekergejõus-

tiku meistrivõistlustel osalejat Andry Tutki, kes saavutas 
60 meetri jooksus, 60 m tõkkejooksus ja kaugushüppes I 
koha.

 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

www.puka.ee
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Tagasivaade 2011. aastale

Teade
Puka valla eakate (80 ja vanemad) ning 
eelkooliealiste laste (kes ei käi lasteaias) 

kommipakkide väljastamine igal tööpäeval 
kell 9-16 Puka vallamajas.

Info tel 766 9414, 766 9415.

Puka Lasteaed

võtab konkursi korras tööle

LASTEAIA MUUSIKAÕPETAJA
(0,25 koormusega)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumen-
tide koopiad saata 31. detsembriks aadressil Valgamaa 

67217, Puka, Võru mnt 10.

Lisateave telefonil 769 2343 või 
e-aadressil tiina.trees@puka.ee.

Ajakell käib ikka ühte sammu
ja meile tunde väsimatult lööb.
Nii mõtlikuks teeb küünlatule valgus, 
üks aastalõpp on jälle meie ees.

Ja arglikult poeb hinge jõulutunne
ning soove mitmeid keerleb peas,
nii arglik pole olnudki see tunne
hing ootamas on erilist ja head.

Kaugusesse suunan oma pilgu
ja ootamatult äkki ma tean, 
miks küünlatuli rahustavalt vilgub – 
ta ajakilde kokku seab.

Neist teha tahab imekauni pildi,
kus mälestused möödunust on sees,
kus mineviku unistusi helgib,
kus täituvad kõik soovid meie teel.

Kauneid jõule, meeldivat aastavahetust ning edukat uut aastat!
Kohtumiseni 31. detsembril jõulukuuse all, kus saluudiga saadame ära vana ja võtame vastu uue 
aasta.

Puka Vallavalitsus /  Puka Vallavolikogu

Enne esimest adventi kogunes grupp kul-
tuurilembelisi Puka valla inimesi rahvama-
jja, et meenutada mööduva aasta tegemisi 

ja vaadata tulevikku. On ju praegu uue eelarve 
koostamse aeg ja kõik ettepanekud uue kultuu-
rikalendri kokkupanemisel teretulnud.
   Mööduv aasta algas tänuüritusega, kus tun-

nustati valla tegusaid inimesi. Laulurahvas kor-
raldas kahel nädalavahetusel oma laululaagri, 
et korrata õpitut ja õppida uusi ühislaule. Juba 
mitmendat aastat on kogunenud peotantsuhu-
vilised, et tantsida tunnustatud treeneri Veiko 
Ratase juhendamisel. 
   Vabariigi aastapäevakontserdil kõlas nais- 

ning meesansambli ja segakoori U-tuur laul. 
Meie eakate tantsurühmal Vokiratas täitus viie-
teistkümnes tegevusaasta ja sel puhul tulid neid 
tervitama Rõngu, Valga, Sangaste ja Tarvastu 
tantsijad. Külas käis meie endine ringijuht Kül-
liki Muttik oma praeguste taidlejate Kongu-
ta tantsijate ja Elva naisansambliga. Kujunes 
meeleolukas pärastlõuna. Vallapäeval andsid 
kohalikud taidlejad laululaval pooleteisetunni-
se kontserdi. Meesansambel kutsus külla oma 

sõbrad ja korraldas meestelaulu päeva. Sel 
kontserdil astusid üles Viitina, Tõrva, Rõngu, 
Puka meesansamblid ja õrnema poole esinda-
jana naisansambel Enelas Valgast. Kontser-
di lõpuks tekkis meestel kindel soov taoliste 
kohtumiste jätkumiseks. 2012. aasta aprillis on 
küllakutsujaks Viitina meesansambel. Lepiti 
kokku, et sellest saab külakorda käiv üritus. 
Suvel toimus meie pargis külade maakondlik 
tänuüritus, kus tunnustati ka Puka valda. 
   Kaks suurt pidu aastas on külastajatele 

tasuta, need on jaanipäev ja öölaulupidu. Puka 
valla korraldada oli seekord ka kolme valla 
eakate suvepäev. Õnneks lõppes maja garantii-
remont just selleks päevaks ja nii said suvepä-
evalised ka vihmase ilma eest varju. Taidlejad 
võtsid osa möödunud suvel esmakordselt toi-
munud teatetantsust, mis läbis kogu vabariiki.
   Pärast puhkust alustavad ringid tavaliselt 

oma tööd septembris-oktoobris. Oktoobris 
toimus traditsiooniline sügislaat. Novembris 
külastas meid taas Leedu tsirkus. Toimus esi-
mese advendi kontsert „Armastusega sügises“, 
kus külalistena esinesid segakoor Rõõm ja 

kapell Supsti. Aasta lõpupäevil on tulemas stii-
lipidu, lasteaia- ja kooli jõulupeod. Puhkeõh-
tutel, korra kuus, lustime elava muusika saatel. 
Meie taidlejad on osa võtnud maakonna kõi-
gist suurematest kultuuriüritustest ja käinud 
esinemas teistes rahvamajades. 
   Puka rahvamajas tegutsevad praegu nais- ja 

meesansambel, eakate tantsurühm, kantritant-
sijad, Puka-Sangaste-Tõlliste segakoor. Harju-
tatakse ühel nädalal Tsirguliinas ja teisel Pukas. 
Äsja alustas kooskäimist ka jooga rühm.
   2012. aastal on segakooril tulemas juubeleid 

– Tõllistel täitub 35. ja Pukal 40. tegutsemisaas-
ta. Puka rahvamaja saab 85 ja Aakre rahvama-
ja 45 aastat vanaks. Tänan kõiki isetegevusla-
si, kes on leidnud aega rahvakultuuri edenda-
miseks. Tänan ka töörühma, kelle abiga said 
2012. aasta esimese kvartali plaanid paberile. 
Lepiti kokku, et uuel aastal koguneme taas 10. 
jaanuaril. 
   Kultuurikalendrit on võimalik näha valla ko-

dulehel, jälgige reklaami ka kultuurinetis ning 
oma vallas teadetetahvlil.  

Puka rahvamaja juhataja

SÜNNID
Raimond Elias  15. novembril

Igal aastal on käinud Aakre kooli- ja laste-
aiapere jõulumaal. Sel aastal tahtsime näha, 
kuidas elavad Ülenurme päkapikud. 9. det-

sembril võtsimegi suuna Tartu poole, kaasas kogu 
koolipere ning koolieelikud lasteaiast. Sõit sai 
teoks meie oma jõululaatadel kogunenud raha 
eest. 
   Kohale jõudes ootas meid vankrisõit. Saani-

ga olime sõitnud kaks aastat tagasi vastlapäeval, 
kuid viimast vankrisõitu ei suutnud meenutada 
isegi õpetajad. Sõidud sõidetud, õppisime jõu-
lutoitude tegemist. 
   Jõulude ajal armastavad paljud süüa veri-

vorste, aga kuidas neid tehakse, teadsid vähe-
sed. Samuti oli huvitav jälgida, kuidas osavate 
näppude all valmis jõuluorikas. Ise valmistasi-
me magusast jõulutaignast pärjad, mis rändas-
id kohe ahju. Hiljem saime need koos maitsva 
teega ära süüa. 
   Järgmised abilised õpetasid meid kingikot-

te kaunistama. Mis viga värvida ja kaunista-
da, kui ilusad šabloonid ees! Laste silmad sä-
rasid ja igaüks tegeles süvenenult oma tööga. 
Kes lubas selle koti jõuludeks emale kinkida, 
kes vanaemale või õele sünnipäevaks. Loomu-
likult ei puudunud jõulumaal ka õnne valami-
ne. Sepp ootas meid sepikojas sulatinaga. Õn-
netina ennustuse järgi tuleb meil teguderohke 
ja edukas uus aasta. 
   Ringkäigu mööda jõulumaad lõpetasime 

metsatares, kuhu tulid ka rebane ja karuott. 
Nemadki tahtsid jõuluvanaga kohtuda. Jõu-
luvana polnud selline nagu tänapäeval oleme 
harjunud nägema, vaid ikka vana-aja kingitoo-
ja. Varsti kostiski ukse tagant kobinat ja sisse 
astus musta läkiläki, poolkasuka ja takust ha-
bemega jõulumees. Kõikide laste jaoks oli 
taadil kotis väike kommikott. Et kingitust kätte 

Aakre lapsed käisid jõulumaal

Nii tehti verivorste! 

saada, tuli esineda. Meie lõime lahti laulu „ Ti-
liseb, tiliseb aisakell“! Kohtumine metsatares 
lõppes ühises tantsuringis. Oli vahva päev, mis 
tõi hinge veidigi jõulutunnet. 
   Rahulikku jõuluaega kõigile!

Õpetaja MERLE KIISSA
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Mõned nädalad tagasi tuli meie rahva-
majja Leedu tsirkuse esindaja etendu-
se pakkumisega. Olin nõus, kuna sama 

trupp on ka kaks aastat tagasi meid külastanud 
ja nende esinemine meeldis. Artistid saabusid 
kohale juba kell 9, sest teed olid libedad ning 
kardeti hilineda. Vaatasin nende harjutamist ja 
mõtlesin, et peab ikka olema kannatust panna 
loomad tegema selliseid trikke. Enne kella 13 
hakkas rahvas kogunema. 

   Juba esimestest minutitest elas publik kaasa. 
Eriti huvitav oli lastele etteaste klounilt, kes 
kutsus lapsi lavale kaasa mängima. Kõik sujus 
keelebarjäärile vaatamata. Esineti hularõn-
gastega, sõideti üherattalisel rattal, esines ak-
robaat, siis tulid loomad: tuvid, kassid koerad 
– kõik kuuletusid oma juhendajatele. Ometi 
keeldusid tuvid proovi ajal korraldusi täit-
mast ja neile seoti pael jala külge. Esinemise 
ajal kulges aga kõik äpardusteta. Kõige lõpuks 

toodi lavale maod, tantsiti nendega ja siis said 
huvilised ka madu paitada. Etenduse lõppe-
des anti võimalus koos loomadega pildista-
da ja lapsed kasutasid seda usinasti. Usun, et 
kuuekümnele külastajatele etendus meeldis, 
kahju ainult, et reklaamimise aeg jäi lühike-
seks.
   Oli tore pühapäev.

Puka rahvamaja juhataja

Reedel, 30. detsembril 
kell 20.00

Kuigatsi Külamajas 
AASTALÕPU PIDU

Päike meis ja meie ümber.
   Tantsuks mängib ansambel „Kaks Teed“.

Info ja eelmüük tel. 514 2477 või 
76 92 376

Hea laulu- ja tantsurahvas, 
toredad peokülalised!

Tulgu Teil jõulud lõbusad, piparkoogid 
magusad,
et kõik te soovid täituksid
ja mured rõõmuks muutuksid.

Uus aasta õnne toogu
vana kaunilt meelde jäägu.

Rahulikke jõule ja head uut aastat!

HELGI ja KRISTI

Meil oli külas Leedu tsirkus

Tervitused aastalõpuks
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23. detsember  2011

Tule tantsima, tule tantsima Sa!

Sangaste Vallavolikogus 
19.10.2011
 Otsustati lõpetada Sangaste valla osalemine Ühismajandami-

se osaühingus ning võõrandada osaühingu osa osaühingule 
Sanva hinnaga 895 eurot.
 Volitati Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma korraldatud 

jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusüle-
sandeid.

16.11.2011
 Taotleti munitsipaalomandisse Kurevere külas asuv 5196 m2 

suurune 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T1 maaüksus, Kurevere 
külas asuv 1484 m2 suurune 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T2 
maaüksus ja Kurevere külas asuv 120 m2 suurune 69 Võru-
Kuigatsi-Tõrva tee T3 maaüksus.
 Tunnistati kehtetuks volikogu 07.04.2011 otsus nr 11 

„Avalikuks kasutamiseks vajalike kohalike maanteede ja täna-
vate nimekirja muutmine“.

Sangaste Vallavalitsuses
 Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti 

Energia Võrguehitus Lauküla külas Männi kinnistu – Musti 
kinnistu – Tsäälitse kinnistu lõigul ja Musti kinnistu – Lätte 
kinnistu lõigul elektripaigaldise rekonstrueerimisprojekti koos-
tamiseks, Ruth Kõivule Pringi külas asuval Metsanotsu kinnis-
tul abihoone ehitusprojekti koostamiseks, Ruth Kõivule Pringi 
külas asuval Metsanotsu kinnistul abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks, Ruth Kõivule Pringi külas asuval Metsanotsu 
kinnistul tee ehitusprojekti koostamiseks ning aktsiaseltsile 
Eesti Energia Võrguehitus Sangaste alevikus Alevi alajaama 
kinnistu – 72 Sangaste-Tõlliste tee T6 kinnistu lõigul elektri 
maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba osaühingule Kakulaane Lauküla külas 

asuval Palu kinnistul suitsusauna püstitamiseks, Anti Arakule 
Restu külas Oruhansu kinnistul asuva ehitise rekonstrueerimi-
seks, Mait Müürsepale Mäeküla külas asuval Kivestiku kinnistul 
sauna püstitamiseks, Sangaste Vallavalitsusele Lossiküla külas 
Sangaste lossi kinnistul asuva veetorni rekonstrueerimiseks, 
Andres Salumile Risttee külas Puhkemaja kinnistul asuva ehi-
tise tehnosüsteemide muutmiseks, Sangaste Vallavalitsusele 
Keeni külas asuva soojatorustiku rekonstrueerimiseks, Madis 
Grossile Sangaste alevikus Kopli kinnistul asuva ehitise lam-
mutamiseks, osaühingule Kesa-Agro Tiidu külas Jakobi kin-
nistul asuva elamu lammutamiseks, osaühingule Kesa-Agro 
Tiidu külas Jakobi kinnistul asuva garaaži lammutamiseks ja 
Sangaste Vallavalitsusele Vaalu külas Külaasemiku kinnistul 
asuva elamu lammutamiseks.
 Tunnistati hanke “Sangaste – Keeni kergliiklustee projek-

teerimine” edukaks pakkumuseks Lemminkäinen Eesti akt-
siaseltsi pakkumus maksumusega 8316 eurot.
 Tunnistati hanke “Sangaste vallateede talihooldus I piirkon-

nas” edukaks pakkumuseks Uuela talu pakkumus maksumu-
sega 44,40 eurot/tund.
 Tunnistati hanke “Sangaste vallateede talihooldus II piir-

konnas” edukaks pakkumuseks Kaido Künnapuu Reinu talu 
pakkumus maksumusega 45 eurot/tund.
 Tunnistati hanke “Sangaste vallateede talihooldus III piirkon-

nas” edukaks pakkumuseks osaühingu Kesa-Agro pakkumus 
maksumusega 48 eurot/tund.
 Tunnistati hanke “Sangaste vallateede talihooldus IV piir-

konnas” edukaks pakkumuseks osaühingu Kesa-Agro pak-
kumus maksumusega 48 eurot/tund.
 Kinnitada Sangaste Lasteaia hoolekogu koosseisu lasteva-

nemate esindajad Maiken Kutsar ja Piia Künnapuu, õpetajate 
esindaja Ülle Makke ning valla esindaja Merle Tombak.
 Nõustuti Ädu külas asuva 9,38 ha suuruse Lageda maaük-

suse riigi omandisse jätmisega riigi reservmaana.
 Muudeti neljateistkümne Sangaste alevikus asuva kergli-

iklustee aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maana moodus-
tatud katastriüksuse nimesid.
 Muudeti kahekümne nelja Sangaste alevikus Valga maanteel 

asuva katastriüksuse lähiaadressi ja üheksa Sangaste alevikus 
Kalda teel asuva katastriüksuse lähiaadressi.
 Otsustati lugeda kolmkümmend kolm isikut korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunuks.
 Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kaheteistkümnele 

isikule kogusummas 1340,03 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 
saajale kogusummas 30 eurot.
 Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele 

isikule kogusummas 1436,39 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 
saajale kogusummas 30 eurot.
 Määrati novembrikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele 

isikule kogusummas 1444,55 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 
saajale kogusummas 30 eurot.
 Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused üheksateistkümnele isikule kogusum-
mas 589,97 eurot.
 Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 459,50 
eurot.

S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee
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Sangaste Seltsimajja
31. detsembri 

öösel
kell 00:30

Võtame uue aasta vastu 
nostalgiahõngulise

Head muusikat igale eale!  

Peopääse 2€

Meelepärane söök-jook võta kaasa

 Määrati 2011/2012 õppeaasta 1. ja 2. õppevee-
randiks ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne nelja 
õpilase koolitoidu kulude katmiseks ja kahe lapse 
lasteaiakulude katmiseks.
 Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolme-

saja kahekümnele valla vanaduspensionärile kogu-
summas 633,60 eurot ning kingipakist koosnev jõu-
lutoetus kahesaja viiekümnele lapsele kogusummas 
525 eurot.
 Määrati sünnitoetus kaheksale isikule kogusum-

mas 1278,30 eurot.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne 

kolmele isikule kogusummas 1166,65 eurot. 
Rahuldamata jäeti viie isiku avaldus.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaal-

teenuste kulude katmiseks toetus kolmele isikule 
kogusummas 248,83 eurot.
 Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hoolda-

jatoetus kolmele isikule.
 Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele 

isikule.
 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki 

parkimiskaart.

AMETLIK INFO

Jõulud liginevad sametsusside sahinal, ini-
mestes hingelisi kandlekeeli tinistades ja so-
sinal pakkudes rahu iseendaga ja iseeneses. 

TVst ja raadiost tulvab ajakohaseid ja juba pähe-
kulunuidki meloodiaid ja jõuluteemalisi olupilte. 
Heategevus on hooajaliselt muutunud massili-
seks elunormiks. 
   Heategevus moekaubana mõjub kohati ka 

võltsilt. Regulaarselt ja ainult jõuluaegadel 
manatav kaastundepisar mõne üldtuntud ini-
mese silmis ei pane veel uskuma tema üdini 
ulatuvasse headusesse. Headus ja kaastunne 
on hingeseisundid, mis peaksid meiega kaasas 
olema igas päevas. Vaid avalikkusele ekspo-
neerimiseks mõeldud lahvatuslik kaastunde-
purse pole siiras ega usutav, kannab olemusli-
kult hoopis muud nime. Kaastunne ja heategu 
on eelkõige inimese vaikse mõistmise ja hin-
getoe näitamine kaaskondsele, kes selle läbi 
siis ehk aru saab, et teda siia ilma oma mu-
redega pole üksi jäetud. Kui aga meis endis 
ärkab midagi head ja siirast või ka adumine, et 
saanuna elult midagi enamat, annan osa ilma-
jäänuile, siis oleme õigel teel. 
   Puudel põlevad värvilised pirnid, pilusilm-

sete punamütsiliste päkapikkude palissaadid 
ummistavad poode ja kaubatalle ning vares-
ki hallis taevas tundub piparkoogine ja jõulu-
sulis. Jõuludeks püütakse pereti kokku tulla, 
et aduda ,,ühe puu harude“ tunnet ja ühiste 
juurte jalgealust. Jõulud on mõtlemise ja järe-
lemõtlemise aeg. Jõulud on aeg iseendale ja 

lähedastele iseendaga olemiseks ja samas üks-
teisele lähemale tulemiseks. Jõuluaeg sades-
tab sapi ja kibeduse ning ladestab meisse rahu, 
ajaga ühes sammumise tunde ja hingelise tasa-
kaalu. Või vähemalt hüüde selle järele.
   Jõulud on rahuliku igatsuse ja valguse ot-

simise-leidmise aeg pimeduses. Säristades lä-
hedastega koos verivorsti või viies lastega loo-
madele metsa süüa, oleme täitmas rituaale, 
mis kinnitavad elu jätkumist ja kestvat ülimus-
likkust. Traditsioonides on jõud ja tugi. Ja iga 
inimene vajab vahel tuge, ka kõige tugevam 
meist. Inimene on ju oma olemuselt kollek-
tiivne isend, kes kohandatud koosolemiseks ja 
ühiseluks. Kui siis liiga isikukeskne ja konku-
rentsialdis elustiil meid läbi põletab ja elujõu 
võtab, siis tuleb tulla juurte juurde jõudu 
saama. Ent kus need juured ikka mujal on, 
kui oma kodukandis, oma kogukonnas ja lä-
hedastes, oma peres, oma maas. Jõulud ongi 
see massiline palverännak oma juurte juurde 
jõujoogi järele ning edasiminekuks tõrvikule 
tuld saama!
   Hea kogukond ja suurepärased naabrid! 

Kõik, kes te olete ja kõik, kes me oleme ilusa 
kodukandi varahoidjad ja tema elu elajad! 
Olgu jõulud meile allikatelt joomise aeg ja kva-
liteetaeg meile, meie lähedastele ja meie rah-
vale! Jõuluhingust ja ilushingelisust meile kõi-
gile! Ja vapustavalt lahedat ning lõbusat aas-
talõppu ka!

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Jõulud meis endis

Tervitused eakatele!

Tänan kõiki Sangaste valla eakaid, kes on osa-
lenud meie organiseeritud üritustel, ekskursi-

oonil ja äsjatoimunud jõulupeol. See ongi suurim 
rõõm ja tänu, kui tullakse vaatama, kuulama, 
kaasa elama. Eraldi tänan vallavalitsust, kes on 
kõiki meie üritusi toetanud nii materiaalselt kui ka 
moraalselt. Suur tänu jõulupakikeste eest, nii on 
meid ikka meeles peetud!
   Aasta on toonud küll rõõmu, küll kurvastust 
– kuidas kellelegi. Uus aasta tuleb aga jälle 365 
päevaga, kuhu mahuvad uued sündmused ja 
ettevõtmised.
   20. jaanuaril algusega 13 toimub seltsimajas 
kohtumine meilt valitud riigikogu liikmetega. 
Ootame vallaelanikke kuulama, kaasa mõtlema 
ja küsima lahendusi meie elu puudutavatele 
probleemidele. Kui te ei soovi otse küsida, pange 
see paberile ja enne algust tooge minu kätte. 
Loen ette ja ootame vastust. Palun võtke ühisele 
kohvilauale midagi kaasa – vestlus võib pikaks 
kujuneda, siis on hea vahepeal keha kinnitada.
   Veel suvisest reisist Soome, mis toimub 6.-8. 
juulil. Kolmepäevane reis eeldab suuremaid ku-
lutusi – seetõttu hakkame varakult nimesid kirja 
panema. Registreeruda saab 5. jaanuarist 15. 
veebruarini. Osalustasu 50 € tasuda Vaike Tuisu 
ja Ilme Lepiku kätte. Kaasa võtta isikut tõendav 
dokument, sest vaja on isikukoodi. 
   Loomulikult ainult 50 euroga kolmepäevasel 
reisil ära ei käi. Seetõttu hakake igal kuul natuke 
reisiraha kõrvale panema. Hoiame teid toimu-
vaga kursis, kuid igal juhul peab kuu aega enne 
reisi raha olema kogutud ja reisibüroole üle 
antud. Enne suvist reisi toimub vahepeal palju 
teisigi toredaid üritusi, aga nendest hiljem.
   Juhatuse nimel soovin kõigile rahulikke jõule, 
õnne, tervist, hingerahu uueks, 2012. aastaks.

LEA KORBUN

Jõuluootus Keeni koolis

Keeni koolis tähistatakse advendiaega igal 
aastal erinevalt, kuid ometi on alati tavaks 

kooliperega kokku saada, ühiselt küünlasüütami-
se laulu laulda ning küünlaid süüdata. 
   Tänavu esinesid lisaks klasside ühendkoorid 
ning jõulutunnet aitasid süvendada muusikakooli 
õpilaste esitatud klaveripalad. Igal advendil 
tutvustasid klassid rahvakalendri tähtpäevi ning 
rahvakombeid: 1. klass tutvustas jõuluvanaga 
seotud kombeid, 2. klass rahvamänge, 0. klass 
esitas vanaaegse luuletuse, 3. klass tantsis rah-
vatantsu, 4. klass rääkis kuuse tuppatoomisest 
ja ehtimisest, 5. klass esitas  regilaulu, 6. klass 
tutvustas ennustamisi ning uskumusi, 7. klass 
näärisokku ja muid loomi, 8. klass rääkis kingi-
tustest ja jõuluaegsetest tähtpäevadest, 9. klass 
tutvustas jõulutoite. 
   Nüüd on jõuluootus läbi ja pühad ukse ees. 
Kaunist jõuluaega ning rõõmu kõigile!

Keeni kooli ÕE pressiesindus

Jõuluaeg lasteaias Kratila
Esimesel advendil kogunesid kõik Kratila lapsed 
muusikaruumi, kus meid ootas muusikaõpetaja 
Anu Vares. Õpetaja süütas esimese küünla ning 
rääkis advendiajast ja jõuludest. Ja loomulikult 
ka päkapikkudest, kellest oli lastel varuks vahvaid 
laule ja hoogsaid tantse. 
   Reedel, 2. detsembril seati sammud Sangaste ki-
rikusse, kus lapsi ootas koguduse õpetaja Ivo Pill. 
Kiriku advendikuusel süüdati esimene küünal ning 
õpetaja rääkis südamliku jõululoo hoolimisest. 
Koos võeti üles lauluviis ning kaunite jõululaulude 
kaja täitis kogu ruumi. Muljetamist ühisest kirikus-
käigust jätkus lastel veel kauaks.
   Jõulutunne sai üha ehedamaks, kui lapsed koos 
õpetajatega hakkasid nobedalt ettevalmistusi 
tegema. Koos meisterdati aknakaunistusi, vooliti 
kuuseehteid ning küpsetati piparkooke. Ja loomu-
likult korrati laule ja tantse, et jõuluvana ees mitte 
jänni jääda. 
   Lõpuks, 21. detsembril saabuski kauaoodatud 
peopäev. Sangaste Seltsimaja saali kogunesid 
nii lasteaialaste kui ka koduste laste pered. Laval 
etendus õpetaja Merike Tiimanni kirjutatud lühi-
näidend „Jõuluõhtu päkapikumaal”, mille kaudu 
said lapsed aimu päkapikulaste jõuluõhtu tegemis-
test. Pärast etendust kutsusid lasteaia pisikesed ja 
suured päkapikud kodused lapsi ühisele tantsule. 
   Ja siis saabuski jõuluvana. Mitte päkapikkudega, 
vaid koos teise jõuluvanaga. Lapsed olid väga 
üllatunud, mõni isegi pisut ehmunud. Kahest jõu-
lutaadist korraga ei osanud keegi unistada. Tantsu 
järel algas õhtu oodatuim hetk – kõik lapsed said 
luuletuse, tantsu või pai eest endale kommikoti. 
   Soovime kõigile lastele, vanematele ja kogu 
lasteaia perele ilusat pühadeaega!

Sangaste lasteaia Kratila direktor 
MAIRE MURUMAA

Kallid kultuurivankri vedajad, 
kultuurisündmustel osalejad, 

kultuuri toetajad

Hea uskuda on mõnda väikest imet 
ja teada mõnda väikest laulu peast.
Suur ime juhtub õige harva nimelt
 ja aariat ei laulda nii heast peast.
Mis viga väikest salmi ümiseda, 
et täiemaks saaks mõni tühi viiv.
Suur ime võib sust mööda tuhiseda,  
kuid väikene on ühtepuhku siin.

   /Ellen Niit/

Elus on nii palju väikeseid imelisi hetki. 
Jaguks meil vaid mahti neid märgata ja 

lasta oma südant soojendama.

Merle Tombak

VIDEO-RETRO-DISKOga

Sangaste Valla 
Avatud Noortekeskus tänab 

kõiki toetajaid ja abilisi 
väga meeldiva koostöö eest.
Eriline tänu Sangaste valla-

valitsusele, volikogule ja kogu 
valla rahvale.

Häid jõule ja head uut aastat!

Armsad õpilased, emad-isad, 
vanaemad-vanaisad!

Kui talvepime tahab tüüdata,
siis paras aeg on küünlad süüdata. 
Neid ikka süüdatud on kuusepuule, 
kus helgib kard ja kumab klaasist 

kuule. 
Ja olgu iga küünlaleek kui väike,

ta hüüab siiski valjult: “Päike! Päike!”
See toetab päikest, väsinut ja loidu, 
ta küünlatulest loeb me poolehoidu. 

Ilusat jõuluaega Keeni Põhikoolilt

Täname kõiki tervise- ja spordihuvilisi vallaelanikke, 
ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja Sangaste valla-
valitsust meeldivate sportlike elamuste ning sellega 

kaasneva hea tuju eest aastal 2011! 

   Eriline tänu Restu spordipäeva korraldajatele eesotsas 
Mati Raudsepaga, võrkpalluritele ja nende treenerile 

Gunnar Sarapuule ning Valga Korvpallikoolile eesotsas 
Antti Vasaraga Sangastes korvpallipisiku levitamisel 

hindamatu entusiasmi, abi ja toetuse eest. 

   Kauneid jõule ja tervist jõudu jaksu ka uueks aastaks!

MTÜ Sangaste Spordiklubi
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Projektikohtumine Saksamaal
6.-11. detsembril viibisid Keeni 
kooli kaks õpilast ja kaks õpetajat 
projekti  „Elu kultuuride areenil“ 
kohtumisel Saksamaal Kirni 
Reaalkoolis. Kohtusid kõigi 9 
partnerriigi esindajad. Seekord 

oli teemaks „Õpilaste õigused ja kohustused“. Koolid olid sellel teemal 
ette valmistanud esitlused. Nii näidati, kuidas koolides selgitati ja õpiti 
õpilaste õigusi ja kohustusi.
   Iga kool oli ülesande lahendamiseks leidnud erineva variandi. Näiteks 
olid itaallased valmistanud temaatilise lauamängu, sakslased olid 
filminud steene elust ja türklased kleepinud kokku mõiste – püramiidid. 
Meie viisime oma koolis läbi mängulise õiguste ja kohustuste õppimise. 
Pärast kodutööde esitamist külastasime Idar-Obersteinis vääriskivide 
maailma (“Erlebniswelt Edelstein”) ja kaljukirikut. Kaljult, mille sisse oli 
kirik ehitatud, avanes kaunis vaade õhtusele linnale.  
   Kolmas päev kulus sportlikele tegevustele. Õpilased said õppida ten-
nist ja uisutada, õpetajad tegid pikki jalutuskäike looduses. Päev Trieris 
Moseli jõe kaldal, Saksamaa ühes vanimas linnas, jättis osalejaile kus-

Südamlik kaastunne Õnnele 
perega kalli ema, vanaema 

AINO-DORRIS TREUMUTI 
kaotuse puhul.

Maire, Mairi, Rain, Jaan

Korstnapühkimine, kaasaegsed töö-
vahendid. www.tahmatont.ee. Tel. 
539 29 445

Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvu-
tiparandust ja veebilehtede tege-
mist. Telefon: 58 043 046, e-mail: 
siim@eurocsim.ee.

Elektritööd, õhk-soojuspumbad-
müük ja paigaldus. Tel. 5208 970, 
www.mano.ee

Müüa lõhutud küttepuid (toores 
lepp, kuiv saar, metsakuiv). Tel. 5093 
453; 7654 300

Kollektsionäär ostab vanu postkaar-
te, fotosid Otepää ja selle ümbruse 
kohta (loodus, ehitised, sündmused 
jm). Ka nõukaaegsed. Tel. 7420 315; 
e-mail: allankask@hot.ee

OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud 
küttepuid koos kohaletoomisega. 
Info tel. 5383 7099

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 
5197 8500

Müüa kuivad prussijupid kütteks või 
nokitsemiseks. Pikkused 60 ja 90 cm. 
Hind 40 EUR/m3. Tel 501 8221.
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LUDMILLA JÜRISOO
02.05.1921 - 16.12.2011

…Aeg andis muud meil tagasi, 
ei ema südant iialgi.

AINO-DORRIS TREIMUT
07.03.1935 - 13.12.2011
Sügav kaastunne Õnne 

Pallotedderile perega armsa ema, 
ämma, vanaema kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Tarbijate 

Kooperatiivi peakontorist

Aeg andis teist meil tagasi, 
ei ema südant iialgi.

AINO-DORRIS TREIMUT

Sügav kaastunne Õnne perega 
kalli emakese kaotuse puhul.

Elsa, Tõnu ja endised töö-
kaaslased raamatupoest.

KU U LU T U S E D

LAINE KALDALU
08.05.1926 - 07.12.2011

Ei võta sõnad leinavalu 
ei kuivata nad pisaraid… 

Las küünlatuli mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab…

Südamlik kaastunne Õnnele 
kalli ema 

AINO-DORRIS TREUMUTI 
kaotuse puhul.

Otepää Kaubanduskeskuse 
kollektiiv ja Tiina ning Anu

Võtan rendile 

põllumaad
Otepää ja Puka vallas

Tel. 5830 3490

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

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

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Helmo Autokool 
REGISTREERIB 

ÕPILASI 
algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele
(ka lõppaste).

Info: 5648 1462

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,

- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Silva Kodukaup

Sangate Rukki Maja pood,

külalistemaja ja rukkirestoran

Kauneid jõulupühasid, 

rahulikku aasta lõppu

ja kõikide plaanide

õnnestumist uuel 

aastal!

Mõnd kallist südant kaotsin, 
mis järel nuttes leinasin, 
aeg andis teised tagasi – 

ei emasüdant – iialgi!
 (Lydia Koidula)

AINO-DORRIS TREUMUT 
Mälestame ja avaldame 

kaastunnet Õnnele, Jannole, 
Jarmole kalli ema ja vanaema 

kaotuse puhul.
Tiina, Vaike

Nüüd pisarad mul ainsaks trööstiks,
Sul kerge olgu kodumuld.

Sügav kaastunne Luulele perega 
ema

LUDMILLA JÜRISOO
lahkumisel igaviku teele.

Ene, Enla ja Laine

Rahu ja vaikus on Sinuga 
mälestused meiega…

Mälestame kauaaegset sõbralikku 
naabrit 

MAIE RÄTSEPSO´d
Südamlik kaastunne tütrele ja 

poegadele peredega.

Ellen, Vaike ja Tea perega

Vaikselt lahkusid, emake hea, 
muredest, valudest enam ei tea.

Südamlik kaastunne Õnnele, 
Jarmole, Jannole kalli ema ja 

vanaema 

AINO-DORRIS TREUMUTI 
kaotuse puhul.

Kopli 1B teise sektsiooni elanikud

Lapsepõlveaastad,
koos veedetud kaunid ajad 
on mälestuseks saanud…

Siiras kaastunne Annelile perega 
armsa vanaema

MAIE RÄTSEPSO 
surma puhul.

Majarahvas

Sügav kaastunne Taivi 
Rästasele kalli

EMA 
kaotuse puhul.

Pühajärve lasteaia lapsed ja 
nende vanemad

Sügav kaastunne Valjule
 kalli ema

ASTRID ALOELI
kaotuse puhul.

Partnerid Palupera valla-
volikogust ja -valitsusest ning 

Palupera põhikoolist

Südamlik kaastunne Arvo 
Vallistole

EMA
kaotuse puhul

AS Otepää Veevärk

Mälestame vaikses leinas 
head majanaabrit

LAINE JAANSOOD
Avaldame siirast kaastunnet 

lähedastele.
Munamäe 14 majaelanikud

Otepää AMS mälestab 
kauaaegset liiget

MAIE RÄTSEPSOD
Avaldame kaastunnet omastele.

Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Selts

Südamlik kaastunne Arvole ja 
Anule

EHA VALLISTO
kaotuse puhul.

Ants, Viivi ja Ahti perega.

Südamlik kaastunne Viivele, 
Jürile ja Andresele peredega 

kalli

MAIE RÄTSEPSO 
kaotuse puhul.

Grista, Merle, Ene, Helve ja Lydia

Mälestame head naabrit

LUDMILLA JÜRISOOD
Südamlik kaastunne Luule ja 

Eero perele.
Virve ja Epp perega ning Mare

Mälestame kauaaegset AMS liiget

LUDMILLA JÜRISOOD
Ja avaldame kaastunnet tütrele 

perekonnaga.
Otepää Aianduse ja Mesinduse 

Selts

Mälestame kauaegset head 
Otepää apteegi töötajat

LAINE JAANSOOD
Avaldame kaastunnet omastele.

Endised töökaaslased: Anne, 
Maie, Helle, Linda, Koidula.

Mälestame head naabrimemme

LUDMILLA JÜRISOOD
Siiras kaastunne Luulele perega 
kalli ema, ämma, vanaema ja va-

navanaema kaotuse puhul.
Perekond Tiisler ja Hilja

Avaldame kaastunnet Arvole 
perega ema 

EHA VALLISTO 
surma puhul.

Perekond Kelt

Avaldame kaastunnet 
Jüri Rätsepsole

EMA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased

LINDA VESTERSTEINI
mälestavad tema 100ndal 

sünniaastapäeval

perekonnad Visnapuu, Elmik ja 
Kittus.

Avaldame kaastunnet Anule ja 
Arvole

EHA VALLISTO
kaotuse puhul.

Kalju ja Andrus peredega

EHA VALLISTO
10.12.1931 - 08.12.2011

LAINE JAANSOO
21.03.1913 - 15.12.2011

ÕIE TELLISMAA
15.09.1944 - 14.12.2011

Su jalg ei astu enam armsaid radu, 
ei ava käsi koduvaravat. 

Täname kõiki, kes meile leinas 
kaasa tundsid ja Merle Tammelat 

südamliku abi eest meie 
kalli ema ärasaatmisel. 

Maie Rätsepso
02.06. 1928-09.12.2011 

Leinavad lapsed

tumatu mulje. Aastal 16 eKr rajasid roomlased sinna linna. Seetõttu on 
praegugi linnapildis näha palju mälestisi Rooma ajast, nagu linnavärav 
Porta Nigra ja amfiteater. Trier on ka Karl Marxi sünnilinn. Iga ajaloolise 
objekti juures kehastus üks projektis osaleva kooli liige ajalooliseks kan-
gelaseks. Õpetaja Vetel tuli mängida normanni, kes tegelikult ei olnudki 
ajalooline isiksus. 
   Külastasime ka jõuluturgu kesklinnas. Et paremini tutvuda maa kultuu-
ri ja ajalooga, veetsime päeva Bad Sobernheimi vabaõhumuuseumis. 
Õpilased said kätt proovida vahvlite küpsetamises vanal pliidil, meis-
terdasid jõuluehteid ja mängisid ajaloolisel rajal keeglit. Õpetajatele 
toimus töötuba viinamarjakasvatuse ja veinitoomise alal.
   Päevad olid pikad ja huvitavat tegevust täis. Lõpuks saimegi taas 
koolis kokku, et vahetada kingitusi, öelda tänusõnu korraldajatele ja 
lastevanematele ning hüvasti jätta. 
   Mis õpilastele meelde jäi? Siiri: „Mina sõitsin esimest korda lennu-
kiga. Ootusärevus oli suur. Aga ei olnudki nii hirmutav või eriline, kui 
alguses arvasin. Minu saksa perekond oli väga külalislahke ja hoolitsev. 
Mulle meeldisid väikesed külad, mis selle maa mõistes olid väikesed 
külad, aga meie mõistes linnad. Eriti meeldis mulle Idar-Obersteinis 
keskväljak: jõulutuledes ja huvitavate puudega. Jõudsin järelduseni, 
et õpilaste õigused ja kohustused on kõikides riikides põhimõtteliselt 
samad. Me ei olegi nii erinevad.“
   Kheit:  „Minu saksa perekonnas olid kõik sõbralikud ja vahvad. Käi-
sime koos paljudes huvitavates kohtades. Tundsin uhkust, et olin pe-
aaegu ainuke, kes oskas uisutada ja hokit mängida. Trieri linn oli vana ja 
väärikas. Lubasin hakata kohe vene keelt õppima, sest isegi Saksamaal 
läheb seda vaja, aga see jääb vist küll rohkem ainult lubaduseks.“
   Järgmine kohtumine toimub märtsis Itaalias.

HEYA LEPA

Ilusat jõuluaega ja 
head uut aastat!

Täname oma tarbijaid ja tarnijaid.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Väike armas 
kassipoeg 
otsib endale 
kodu 
5256 549

Nuustaku Pubi

Oma 

meeldivaid kliente 
tervitab jõulude puhul 

Nuustaku Pubi 
kollektiiv. 

Soovime 
rõõmsat ja rahulikku 

aastavahetust!
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OTEPÄÄ 
KAUBANDUSKESKUSES
NURGA KONSUMIS

22.-26. detsember  
NÄDALALÕPUPAKKUMISED 
SÄÄSTUKAARDIGA! 

Piparkoogikohuke Jänks 52g    -.42  -.34  kg/6.53
Sai Perenaise 320g viil    -.39  -.34  kg/1.06
Felixi Klassikaline majonees 830g    2.25   1.45 kg/1.74 

Külmsuitsu vikerforelli fileelõigud Viking 90g    2.20   1.59  kg/17.66
Nõo verivorst 730g    2.95   1.99  kg/2.72 

Jahutatud Kodune ahjupraad kg ~1,2kg    5.99   3.79 

Tume õlu Jõululegend 5,4% 0,5l                                                 -.65 + -.08 pant
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist!

 
Peresink viilutatud 150g   1.05   -.79
Nõo rulaad viil 135g   1.45   1.09
Verivorst suitsupekiga 500g (Rannarootsi) 1.55   1.19
Pereviiner 500g Rakvere LK   1.75   1.25
Tanguvorst toorsuitsusingiga 400g   1.89   1.49
Saaremaa keedusalaami 320g   2.66   2.09
Jahutatud Pere hakklihasegu 700g   2.62   2.15
Keeduvorst Sinkvorst kg   3.35   2.69
Lepasuitsu fileerull juustuga 500g   3.83   2.99
Pohla ahjukana küpsetuskotis kg   4.28   3.55
Viru keedusink kg    4.66   3.59
Maitsestatud seapraad kg  vaakumpakendis  5.23   3.99
Linnamäe Suitsune ahjupraad 800g   6.99   5.79
Üllatusmuna Kinder Surprise 20g   -.79   -.59
Kohupiimapasta 5% 300g Tere   -.89   -.69
Pikateraline kiirkeeduriis Doris 4x125g  1.19   -.85
Heeringafilee külmsuitsu 240g Vici   1.31   -.99
Nisujahu T-550 2kg Kalew   1.34  -.99
Konservherned Bonduelle 660g   1.53   1.09
Kõrvitsasalat 560g Salvest    1.40  1.09
Komm Kalev pralinee shok.kreemi 175g  1.50   1.19
Praekapsas 900g Salvest   2.10   1.55
Shokolaad Karl Fazer mandli-pirni 200g   2.15   1.59 
Kook Donna 380g karp   2.20   1.69
Kommikarp Raffaello kookos 150g   2.55  1.99  
Päevalilleõli Risso 1l   2.95   2.35
Ekstra neitsioliivõli Borges 500ml   4.30   3.35
Filterkohv Luxus 500g   5.34   3.99

PALJU HÄID PAKKUMISI SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE!

SOODSAID JÕULUOSTE KONSUMIST!

Nelja valla koostöö-
piirkonna loomine
Otepää, Puka, Palupera ja Sangaste vald on alus-
tanud koostööprojekti „Otepää koostööpiirkonna 
loomine“, mille eesmärk on nelja valla halduskoos-
töö rakendamine läbi ühisametnike ja ühisteenuste 
loomise. 
   Tänaseks on OÜ-l Geomedia valminud koostöö-
piirkondade analüüs ning valmimas koostööpiir-
konna rakenduskava.
   Kutsume teid osalema analüüsi tutvustamisel 
ning rakenduskava avalikul arutelul.

teisipäeval, 10. jaanuaril kell 18.00 
 Nõuni kultuurimajas, Palupera vald

kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 18.00 
 Puka rahvamajas, Puka vald;

neljapäeval, 12. jaanuaril kell 18.00 
 Sangaste seltsimajas, Sangaste vald;

esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 18.00 
 Otepää kultuurimajas, Otepää vald.

Effex, A.LeCoq, Lihameister, Kalevi kommivabrik, 
MTÜ Kappermäe Selts, Paulig Coffee, klubi Old 
Table Eesti, Hagar Pagar, Mahe Seeme, Salvest, 
Naiskodukaitse Otepää Jaoskond, Go Oil ning kaks 
tagasihoidlikku Otepää peret ja kaks mujal Eestis 
tegutsevat firmat. 
   Head abilised olid meile Lea Teder, Anu Sapelkov, 
Kristiina Võrk Nuustaku pubist, dr. Evi Lill ja pereõ-
de Ene Väärsi, dr. Mare Treier ja pereõde Tiiu Kärt, 
Annika Batakcioglu Sihvalt MEIE poest, Otepää Li-
hatööstus Edgar ning Pühajärve põhikooli lasteaia 
ja kooli lapsed koos õpetajatega. 

Kõigi ülaltoodud inimeste ja ettevõtete abiga said 
22 peret ning 84 last Otepää, Rõngu, Palupera ning 
Puka vallas endale neljandal advendipühal kaunilt 
pakendatud suured ja maitsvad jõulukingitused, 
mille haridusseltsi päkapikud neile koju kätte vii-
sid. Meie ise saime palju toredaid hetki jõulukingi 
valmistamisest ning loodame väga, et jõuluõhtul 
säravad kõikides kodudes kuuseküünlad, laual on 
piduroad ning rõõm lihtsatest asjadest täidab kõigi 
südameid!
   Tahame öelda oma siirad tänusõnad kõigile 
kaasalööjatele ning usume, et hea tegemine aitab 
ennekõike iga inimest ennast ning ise paremaks 
muutudes suudame ka ümbritsevat maailma pare-
maks muuta! 
   Rõõmsaid jõule kõigile!

Pühajärve Haridusselts

Selle teadmise taaskordse kinnituse sai Püha-
järve Haridusselts, kui meil tekkis mõte jõu-
lude ajal märgata ja rõõmustada meie ümber 

elavaid lapsi ja peresid, kellel on muresid. Otsus 
sündis kiiresti ja lihtsalt, me aitame neil peredel kat-
ta toreda jõululaua.
   Pöördusime oma tuttavate, sõprade ja koostöö-
partnerite poole ning me kohtasime leidus lahkeid 
inimesi, kes olid kohe nõus kaasa lööma meie hea-
tegevusprojektis. Paljud tõid oma sahvrist mõne 
hoidise, meepurke, andsid õunu, kõrvitsaid, millest 
me ise keetsime moosi, tegime kõrvitsasalati või 
küpsetasime koos küpsiseid. Toodi ka jõuluprae 
põhiosa – lambaliha, verivorste, jõulukapsast. Ette-
võtted annetasid omaltpoolt jõululauale kohvi, kom-
mid, śokolaadid, rosinad, limonaadid, piparkoogid, 
mune, jahu ja palju muudki. Oli ka raha annetajaid, 
mille eest saime osta puuvilju ning muudki maits-
vat. 

Annetustega aitasid jõulaua katta Ene ja Veiko Võrk, 
Margit ja Randel Prede, Marge ja Rain Kimmel, Ene 
ja Teet Reedi, Pille ja Peeter Kangur, Anneli ja Kalev 
Lemmik, Krista ja Indrek Tiido, Ivika Nõgel, Meelis 
Mälberg, Tatjana Laadi, Nelly ja Toomas Oinus, Ene-
Mall Vernik-Tuubel ja Urmas Tuubel, Ly Haavisto, 
Anne ja Raul Nämi, Kristel ja Lauri Nämi lastega, 
Katrin ja Kuldar Veere, Heidi ja Priit Sibul, Eve Koser 
ja Kalju Saaremäe, Ingrid Kullerkann, Eike ja Volli 
Tasa, Aivar Täär, Aili Mägi, Eha Valdson, Tiiu ja Ain 
Aart. Tiia Kahro, Aares Fjodorov, hotell Murakas, 

Toimus jõulupuude 
konkurss
MTÜ Nuustaku Ühisturg korraldas Techne tanklas 
16. detsembrini kestnud jõulukuuskede konkursi. 
Konkursile esitati 16 eriti kaunist kuuske. Zhürii, 
millesse kuulus ka Otepää Kultuurikeskuse juhataja 
Sirje Ginter, kiitis kõiki kuuski. Parima kohta märkis 
ta: „Oksad nagu grusiini kulmukaar, nii ilus, et 
ehted oleksid liiast, maitseb hästi, metsalõhnaline.“ 
Peaauhinna 20 € võitis kuusk nr. 3 Ollino. Nüüd 
ootavad need kaunid jõulukuused ostjaid.
   Nuustaku Ühisturul on plaanis veel põnevaid üri-
tusi, mis turgutavad kohalikku ühist majandamist.
   Ootame häid ideid.

Kõikjal meie ümber leidub nii palju headust...

Kahel õhtul nädalas on Pühajärve Põhi-
kooli väike saal täidetud inimestest, kes 

harjutavad karated Eesti Karate-Do Shotokai 
(www.ekds.ee) Otepää klubis. 
   Seda võitluskunsti tutvustas möödunud 
sajandi algupoolel laiemale avalikkusele 
jaapanlane nimega Gichin Funakoshi, keda 
tuntakse seetõttu „kaasaegse karate isana“. 
Sellesama meistri, tema poja Yoshitaka Funa-
koshi ning mitmete teiste kuulsate karateõpe-
tajate õpilane oli ka meie õpetaja Mitsusuke 
Harada. 
   Tänaseks on Harada karated harjutanud ja 
arendanud üle kuuekümne aasta ning rajanud 
ülemaailmse organisatsiooni, mida tuntakse 
Karate-Do Shotokai (KDS) nime all. Ehkki pü-
sivalt elab ta Suurbritannias, külastab Harada 
regulaarselt erinevates riikides asuvaid KDS 
harjutajate treeninglaagreid. Otepää klubi ka-
rateõppijatel avaneb võimalus teda Eestis ko-
hata 2012. aasta suvel. Aktiivsemad Otepää 
klubi karateharrastajad on Harada parimate 
õpilaste juhendamisel juba harjutada saanud. 
Seda nii neljas 2011. aastal Eestis kui ka ühes 
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Jaanuari  kuu jook sul E ja K 18.00 
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald

KUTSUB 
HARJUTAMA 
ALGUPÄRAST 
VÕITLUSKUNSTI

Otepääl!

EESTI
KARATE-DO
SHOTOKAI

UU TE H A R JU TA JATE VA ST U VÕT T

Uued liikmed saavad endale 
esimese kuumaksu eest KIMANO!
Kuumaks: täiskasvanud 20€, õpilased 15€
Treeningutel saab osaleda alates 15. eluaastast

Soomes toimunud karatelaagris. Samapalju 
laagreid ootab ees järgmisel aastal. 
   Praegu harjutab aasta aega tagasi loodud 
Otepää klubis koos üle kümne eri vanuses ja 
erineva füüsilise vormiga inimese –põhikooli 
õpilastest üle 50aastaste väärikate härras-
meesteni. Ja tõepoolest kõik – nii noored 
kui ka vanemad harrastajad, nii naised kui ka 
mehed saavad karate õppimisega väga hästi 
hakkama ja arenevad jõudsalt edasi, sest 
karate õppimises pole peamine üksnes füü-
siline vorm. Olulised on ka liikuvus, tasakaal, 
koordinatsioon, keskendumisvõime, püsivus, 
treeningutahe ja veel üht-teist, mida on ras-
kem sõnadesse panna, sest nagu ütleb XIX 
sajandi sõdalase Yamaoka Tesshū luuletus:

Ära arva et
see ongi kõik, mis on.
Veel rohkem ja rohkem
on olemas suurepäraseid õpetusi –  
mõõk on äraarvamatu. 

TRIIN KURRIKOFF, karate harjutaja

Karate Pühajärve Põhikoolis

Uuele läätsekandjale esimene läätsepaar 50% soodsam.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule, silmade kontrollile, 
prillide ja kontaktläätsede määramisele      tel. 7670 381.

Vaata ka: www.goldoptika.ee 

Gold Optika prillipoodides Eesti soodsaimad hinnad! 

Kõigi kliendikaardi vormistajate vahel läheb loosi KRUIIS KAHELE 
Stockholmi. Kliendikaardi vormistamine 0 EUR.

Otepää Gold Optika kutsub teid 
silmadekontrollile, prillide- ja silmadekontrollile, prillide- ja 
kontaktläätsede määramisele.kontaktläätsede määramisele.
Silmaarsti vastuvõtud toimuvad  
igal teisipäeval: 27. dets., 3., 10., 17., 24., 31. jaan.

Gold Optika soovib häid jõule ja head uut aastat!
Kingituseks KÕIK PRILLIRAAMID -60%

Kampaania kestab kuni 2012. a jaanuarini.

Asume Otepää Kaubanduskeskuses (Lipuväljak 28) tel. 7670 381.

E-R   9.00 - 18.00,
L       9.00 - 16.00.

   Avalikud koosolekud toimuvad järgmiselt:

      Lõuna Perfektuurilt 
Aastail 2012-2014 lõppevad korraga kehtivusajad 

paljudel Eesti kodaniku isikut tõendavatel dokumen-
tidel. Sel perioodil mitmekordistub kodakondsus- ja 

migratsioonibüroode teenindustes klientide arv, 
pikenevad ootejärjekorrad ning võrreldes praegusega 

ka dokumentide kättesaamise ooteaeg.
   Palume kontrollida oma dokumentide kehtivusaega 
ja esitada taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti, 

soovitavalt umbes 6 kuud enne selle 
kehtivusaja lõppemist. 

   Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise 
võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada 

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist 
teenused, e-posti aadressil: teeninduskeskus@politsei.ee või 

infotelefonil 612 3000.

Info.


