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Tunnustati tublimaid
turismivaldkonnas
22. novembril toimus kohvik-restoranis
l.u.m.i Valgamaa turismi aastaseminar, kus
tunnustati 2012. aasta tegijaid turismivaldkonnas. SA Valgamaa Arenguagentuuri
korraldatud konkursil valiti parim meeskond,
parim turismisündmus ja tublim turismitöötaja. Kõigis kategooriates pälvisid tunnustuse
Otepää turismialal töötajad.
Parimaks meeskonnaks tunnistati GMP
Clubhotel, parimaks turismisündmuseks
Otepää Saunamaraton ja tublimaks turismitöötajaks GMP Clubhoteli Pühajärve restorani
ettekandja Margit Tali.
Valgamaa arenguagentuuri turismiarenduskonsultant Kadi Ploom ütles, et parimate tunnustamine toimus juba teist korda. „Tahame,
et sellest saaks traditsioon, valdkonna parimate tunnustamine on ettevõtjatele kindlasti
motiveerivaks jõuks,“ rääkis Kadi Ploom.
Nominentide hulka esitati veel triatlonivõistlus TriStar 111, Otepää Suveteatri
etendus „Pühajärve sõda ja rahu“, GMP Clubhoteli pimeõhtusöögid, auto24 Rally Estonia,
hotell Karupesa OÜ meeskond, Comebacki
ja Oti pubi meeskond, Otepää seikluspark,
Margus Mäll ja Erki Saar.
MONIKA OTROKOVA

2. detsembril kell 15.28 süüdati jõulupuul esimene advendiküünal. Selle süütasid EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa (paremal) ja Otepää vallavolikogu esimees
Aivar Nigol. Pealtvaatajatele esinesid Otepää linetantsijad ja tantsutrupp FeelingGood (pildil).

Talv algab 21. detsembril kell
13.11. Otepääst saab taaskord talvepealinn, talve võtavad vastu tantsijad Tallinnast,
Türilt, Pärnust, Narvast,
Valgamaalt ja Otepäält
Karulinna jenka saatel.

T

alvepealinna pidustused avab
kell 13.00 traditsiooniline talveturg Otepää Keskväljakul.
Otepää valla kultuurijuhi Sirje
Ginteri andmeil saab Otepää juba 16.
korda talvepealinnaks. „Otepää Keskväljakul, kõrge kuuse all, tervitavad
sügise, kevade ja suvepealinna ning Tallinna tantsijad jenka saatel talve. Kell
13.11 antakse Otepääle üle talvepealinna tiitel,“ sõnas Sirje Ginter. „Pärast
seda aga tants jätkub – esitamisele tuleb
talvetants Otepäält, sügisetants Narvalt,
kevadetants Türilt, suvetants Pärnult,
tallinnatants ning Valgamaa tants,
millele järgnevad ühised seltskonnatantsud.“
Kokku võib Otepää Keskväljakul
näha ligikaudu 200 karuste aksessuaaridega rahvariietes tantsijat. Seltskonnatantsudest tantsitakse krakovjakki, aleksandra tantsu, tuusteppi, kohhaanuškat,
perekonnavalssi ja kolonntantsu. Tantsutakti lööb Kaire Ojavee Otepäält.
Otepää Naisseltsi korraldatud Talveturu külastajad saavad lisaks tantsude nautimisele osta käsitöötooteid,
söögikraami ja leida jõulupakkidesse
sobivaid kingitusi. Turusuppi pakuvad
Otepää Naisselts ja Otepää naiskodukaitsjad.
Õhtul kell 18.00 ootab talvepealinn
aga kõiki diskohuvilisi Otepää Kultuurikeskusesse retro-videodiskole, et tähistada Eesti diskotegemise 40. aastapäeva. Teadupärast kujunes ka Otepää
Kultuurimajast Eesti üks legendaarse-

maid diskokohti, kuhu sõideti kokku
pea üle terve Eesti.
Tallinna Polütehnilise Instituudi
tudengi Raivo Raidami eestvedamisel ja Otepää kultuurimaja tolleaegse
töötaja Marju Läniku kaasaaitamisel
said tehtud esimesed diskoõhtud ning
need võitsid koheselt ka tohutu populaarsuse – lausa aastateks! Diskoriteks
on Einar Kass, Mike Sun, Olev Ulp ja T
Trax Tartu Staarklubist, Raivo Raidam
ja Einar Kapp Tallinnast.
Talvepealinna üritused korraldab
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Naisselts ja Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna Otepää jaoskond. Talvepealinna
ametlikuks raadioks on raadio Sky Plus.
Toetab Otepää vald.

Talvepealinna pidustuste kava 21.
detsembril.
Kell 11.00
Talveturu avamine
Otepää Keskväljakul.
Kell 13.00
Tallinna,
Narva,
Türi, Pärnu, Valgamaa ja Otepää tantsivad koos Karujenkat kõrge kuuse all.
Kell 13.11
Talvepealinna tiitli
üleandmine.
Kell 13.30
talvetants Otepäält,
sügisetants Narvalt, kevadetants Türilt,
suvetants Pärnult ja tallinnatants, millele
järgnevad ühised seltskonnatantsud.
Päeva juhib Vambola Paavo.
Kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses Eesti disko 40 diskoõhtu. Ivo
Lani, Einar Kass, Mike Sun, Olev Ulp,
T Trax, Raivo Raidam, Einar Kapp.
Tantsutüdrukud, üllatused.
Ole ajastutruu – diskohilbud selga!
Parimad sordime välja. Pilet 2 eurot.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Jõuluvanad kutsuvad
külla 16. detsembril
kell 15.00
Aastaid tagasi kogunesid jõulukuul jõuluvanad Otepää keskväljakule kuuse juurde.
Sellel suurel nn. koosolekul jagati lastele
kommi, tehti mõned ringmängud ja kõneldi
läinud aasta edusammudest ja möödalaskmistest.
Päkapikud on teada andnud, et taas on
JÕULUVANAD otsustanud kokku saada
avaliku laulu- ja kõnekoosolekuga Otepääl.
Ole hea, loe see kiri ette oma väikesele
ja suurele kaaslasele ning ära laiskle
kodus, vaid tule kindlasti kohale! Selle
kokkusaamisega algab tegevus ja käivitub
JÕULUPARK OTEPÄÄL.
Kui palju JÕULUTAATISID ja -MEMMESID seekord tulemas on ja missuguste eripäraste sõiduvahenditega kohale jõutakse,
milliseid laule lauldakse – kõike saad näha
ja kuulda pühapäeval, 16. detsembril kell
15.00 Otepää kesklinnas kuuse juures.

Talveturg Otepääl
Traditsiooniline talvepealinna turg
toimub sellel aastal Otepää keskväljakul
21. detsembril kell 11.00 - 17.00.
Ootame kauplema müüjaid, kes
pakuvad külastajatele kaunist käsitööd,
meeldivaid kingitusi kingikotti ja kauneid
jõulukaunistusi.
Samuti on oodatud talupidajad
mee-, kurgi- ja kapsatünnide, kartulite,
õunte ning lihaga. Perenaised, tulge
pakkuma hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba
ja kodust verivorsti ning teed!
Turul kauplemiseks palume soovijatel registreerida telefonil 5332 6679, (Riita Aader);
müügikohtade arv on piiratud. Talveturu
korraldab Otepää Naisselts.
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogu istungil
22.11.2012
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää
linnas asuva Otepää lasteaia detailplaneering.
Algatati Otepää vallas Otepää linnas Pikk tn 22 kinnistu
detailplaneering.
Otsustati lõpetada Otepää valla 2012. aasta kolmas
lisaeelarve esimene lugemine ja suunata Otepää valla 2012.
aasta kolmanda lisaeelarve projekt arvamuste ja ettepanekute saamiseks volikogu komisjonidesse.
Otsustati asutada ametiasutus hallatav asutus Otepää
Avatud Noortekeskus.

Otepää Vallavalitsuses
28.11.2012
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 11 isikut.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihange „Otepää
valla munitsipaalmaade katastriüksuste moodustamine
mõõdistuste alusel ja nõuetekohaste toimikute koostamine” riigihanke läbiviimise komisjoni otsused. Tunnistati
pakkujad OÜ GeoBaltica, OÜ Otepää Maamõõdubüroo, OÜ
K&M Projektbüroo vastavaks hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate OÜ
GeoBaltica, OÜ Otepää Maamõõdubüroo poolt esitatud
pakkumused vastavaks, kuna pakkumused vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele.
Peeti võimalikuks 23237 Pedajamäe-Pühajärve tee
maaüksuste jätmist riigi omandisse.
Anti RUF Eesti AS (registrikood: 10324175 asukoht:
Kadaka tee 52, 12915 Tallinn) luba korraldada ilutulestik Otepää vallas Pühajärve külas Pühajärve Spa &
Puhkekeskus territooriumil 14.12.2012. a kell 22.50 kuni
kell 24.00.
Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas 13
eurot.
Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallas Otepää
linnas Pühajärve tee 14 asuvast elamust eraldi sissepääsuga 28,3 m2 suurune 2-toaline korter ja pool ühiskasutuses
olevast esikust, köögist ja teistest peaasja teenindavatest
abiruumides.
Peeti võimalikuks jagada Kolmekivi katastriüksus
(katastritunnus 63602:002:0016, registriosa nr 2373540)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Määrati seitsmele isikule sünnitoetust kogusummas 384
eurot.
Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutuskõlbmatu
vara kokku 19 ühikut summas 1 558,30 eurot.
Kanti Pühajärve Põhikoolis maha kasutuskõlbmatu vara
kokku 86 ühikut summas 854,89 eurot.
Kinnitati õpilas- ja lapsekoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus Otepää valla haridusasutustes ja koolieelsetes
lasteasutustes 2013. aastal.
Otsustati mitte algatada Otepää vallas Otepää linnas
Tennisevälja 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 28 kinnistuga nr 954940, katastritunnusega
55601:004:1060, piirnev vaba maa Taara katastriüksuseks.
Piirneva kinnistu Lipuväljak 28 kinnistu omanikuks on
Elva TÜ (registrikood 10023216, asukoht Elva Kesk 1).
Nimetati Valga maakonnas Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 28 kinnistuga nr 954940, katastritunnusega
55601:004:1060, piirnev vaba maa Parkla katastriüksuseks. Piirneva kinnistu Lipuväljak 28 kinnistu omanikuks
on Elva TÜ (registrikood 10023216 asukoht Elva Kesk 1).
Määrati eestkostja ülesandeid täitev ametnik.

22.11.2012
Tunnistati Rein Kiudsoo ja Jelena Kiudsoo taotlusel
Otepää Vallavalitsuse 09.06.2010. a korralduse nr 2-4-305
“Ehitusloa väljastamine suvila püstitamiseks Suure-Peetri
maaüksusel Vidrike külas” alusel 10. juunil 2010. a väljastatud ehitusluba nr 6494 Otepää vallas Vidrike külas asuvale Suure-Peetri maaüksusele suvila püstitamiseks kehtetuks.
Kanti Pühajärve raamatukogus maha 313 eksemplari
raamatuid summas 538,42 eurot.
Otsustati toetada summas 200 eurot Valgamaa 5 ja enamalapseliste perede jõulupeo korraldamist, mis toimub 14.
detsembril 2012. a Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 13 isikut.

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu avalik väljapanek
Otepää Vallavolikogu otsustas 22.11.2012.a istungil otsusega 1-4-71 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Otepää linnas Otepää lasteaia detailplaneeringu.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää
Vallavolikogu. Detailplaneeringuala hõlmab Otepää linnas Tehvandi, Mäe, Kopli ja Munamäe tänavatega piirnevat
kvartalit. Ala suurus on ca 7 ha. Otepää linna generaalplaanis on planeeringualal kavandatud valdavalt ühepereelamute, sektsioonelamute ja ridaelamute maa. Otepää
gümnaasiumi ja õpilaskodu kruntidel on kavandatud ühiskondlike ehitiste ja haljasalade maa. Detailplaneeringuga
kavandatav toob kaasa Otepää linna generaalplaaniga
kavandatud maa kasutamise juhtotstarbe muutmise. Vastu
võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi on ala määratud
üldkasutavate hoonete maaks. Detailplaneeringu eesmärk
on selgitada välja planeeritava Otepää lasteaia ehitamise
võimalik asukoht, maa sihtotstarvete määramine, parkimisalade määramine, liikluskorralduse muutmise ettepanekud ja vajadus, tehnorajatiste rajamise võimalikkuse
väljaselgitamine ja avalikkusele suunatud maa-alade reserveerimine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.12.2012
- 25.01.2013. Avalik arutelu toimub 04.02.2013 kell 17.00
Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis (Lipuväljak 13, III
korrus). Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta.
Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või
vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust. Info:
Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu algatas 22.11.2012.a istungil otsusega
nr 1-4-72 Otepää vallas Otepää linnas asuva Pikk tn 22 kinnistu (katastritunnus 55601:005:0620) detailplaneeringu.
Detailplaneeringu ala hõlmab Pikk tn 22 kinnistut
(katastritunnus 55601:005:0620), mille maa kasutamise
sihtotstarbed on Maa-ameti geoportaali andmetel tootmismaa (T, 80 %) ja elamumaa (E, 20%). Krundi pindala on 7053
m². Kehtima jäetud Otepää linna generaalplaani (Otepää
Vallavolikogu 18.03.2010 otsus nr 1-4-20) alusel on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa. Detailplaneeringuga
kavandatav toob kaasa Otepää linna generaalplaani maa
kasutamise juhtotstarbe muutmise. Planeerimisseaduse
§ 9 lg 7 p 1 kohaselt on algatatav detailplaneering Otepää
linna generaalplaani muutev. Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine,
kinnistu jagamine ja kruntidele ehitusõiguste ja hoonestustingimuste määramine. Kruntide kasutamise soovitud
sihtotstarbed on pereelamu maa (EP 100%).
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 28.11.2012.a istungil korraldusega nr 2-4-648 mitte algatada Otepää vallas Otepää linnas Tennisevälja 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Detailplaneeringu algataja
ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus.
Planeeringuala hõlmab Tennisevälja 4 kinnistut (katastritunnus 55601:007:1990), mille maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa (E, 100%). Krundi pindala on 1606 m².
Planeeringuala asub Otepää linna territooriumil kompaktse
asustusega piirkonnas. Alast läände jääb Pühajärve rannapark ning Pühajärv. Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu jagamine kaheks kinnistuks ning olemasoleva
elamu asemele paarismaja ehitamiseks ehitusõiguse seadmine. Kinnistu jagamisel lõpetatakse omanike vaheline
kaasomand ning jagatakse kinnistu reaalosadeks.
Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik.
Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud
otsusega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete lehel
alates 05.12.2012 (Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee,
7664820).
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 35 lg 6.

AMETLIK INFO
Kinnitati Rein Kiudsoo taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Vidrike külas SuurePeetri kinnistule (katastritunnus 63601:003:0143)
suvila ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384
eurot.
Määrata ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 85 eurot.
Kinnitati avatud hankemenetluse “Pühajärve
Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine 2012” riigihanke läbiviimise otsused. Tunnistati pakkujad AS
Jetoil ja Slavil Oil OÜ vastavaks hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati
pakkujad AS Jetoil ja Slavil Oil OÜ poolt esitatud
pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele.
Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise
kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks
pakkuja AS Jetoil poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus.
Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta.
Keelduti ühekordse toetuse määramisest ühele
isikule.
Anti nõusolek mittetulundusühingule Äkke
Suusaklubi (registrikood 80229047, asukoht:
Kangelaste 23-17, 20607 Narva) viia läbi Otepää valla
haldusterritooriumil noorte sportlik talvelaager
ajavahemikus 25.12.2012-30.12.2012 (toimub Madsa
spordibaasis) vastavalt esitatud taotlusele.
Anti nõusolek mittetulundusühingule
Võimlemisklubi “Rütmika” (registrikood:
80046097, Kalevi 71-8, 50103 Tartu) viia läbi Otepää
valla haldusterritooriumil õppetreeningkogunemine ajavahemikus 01.08.2013-12.08.2013 (toimub
Otepää Gümnaasiumis ja Otepää Spordihoones)
vastavalt esitatud taotlusele.

Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna
kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programmi avalikustamise tulemused
Detailplaneeringu programmi avalik väljapanek toimus
29.10-13.11.2012. a. Programmi kohta sai ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada 19. novembrini. Avalikul väljapanekul ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ei esitatud.
Programmi avalik arutelu toimus 26.11.2012 kell 16.30 Otepää
Vallavalitsuses. Arutelu tutvustati alternatiivide valikut ning
räägiti menetlustoimingutest.
Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu eesmärk on kinnistule puhkemajade väljaehitamise
ja avaliku kasutusega supluskoha rajamise võimalikkuse
väljaselgitamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse
määramine ja Pühajärve ehituskeeluvööndi vähendamine.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Otepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande heakskiitmine
Otepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH) algatati 31.08.2006. a Otepää Vallavolikogu
otsusega nr 1-4-40. KSH programm kiideti Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regiooni poolt heaks 13.03.2009. a kirjaga
nr PVV 6-8/1113-5. KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.08.2009-04.09.2009.a ja avalik arutelu
04.09.2009.a.
Arvestades asjaoluga, et pärast 2009. a septembrikuud on
Otepää valla üldplaneeringu lahendust muudetud ja korrigeeritud, korraldas Otepää Vallavalitsus KSH täiendava
avaliku väljapaneku ja arutelu. Täiendav avalik väljapanek
toimus ajavahemikul 22.06.2012-26.07.2012.a ning täiendav
avalik arutelu 06.08.2012.a. Peale KSH aruande avalikku arutelu täiendas ekspert A. Järvet aruannet teistkordse avalikustamise käigus esitatud ettepanekutega, avaliku arutelu
protokolliga ning muude vastavate lisade ja materjalidega.
Otepää Vallavalitsus esitas 21.09.2012.a KSH aruande
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile heakskiitmiseks. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni andis
19.10.2012.a kirjaga nr PVV 6-5/12/1113-27 Otepää valla üldplaneeringu KSH aruandele heakskiidu.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande heakskiitmine
Juusa-Peetri kinnistu detailplaneering algatati 02.08.2006.a
Otepää Vallavalitsuse korraldusega nr 2-4-460. Planeeringu
eesmärgiks on Juusa-Peetri kinnistu osaline jagamine äri
ja elamu sihtotstarbega kruntideks, aladele ehitusõiguse
määramine toitlustus- ja spordiasutuse (positsioon 1),
majutushoone-SPA (positsioon 2) ja hoonetele juurdepääsu
tagamine (postisoon 6, 7, 8,9) ning tehnovõrkude ja -rajatiste
määramine.
Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH) algatati 02.08.2006. a Otepää
Vallavalitsuse korraldusega nr 2-4-460. KSH programm kiideti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni poolt heaks
29.12.2009. a kirjaga nr PVV 6-8/09/5152. KSH aruande avalik
väljapanek toimus 12.02.2010-09.03.2010.a ja avalik arutelu
10.03.2010.a.
Kuna muudeti detailplaneeringu eskiislahendust, siis korraldati 29.03.2012 ning 05.07.2012.a detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande ühine avalik arutelu. Peale KSH
aruande avalikku arutelu täiendas ekspert T.Oja aruannet.
Aruandes toodud soovitustega ja leevendavate meetmetega
arvestamisel on eeldatavalt võimalik leida säästev arenduslahendus. Peamisteks leevendusmeetmeteks on positsioon 1
(toitlustus- ja spordiasutus) planeeringualast välja jätmine,
maastikuilme muutuse leevendamine haljastusega, reoveepuhastile järelpuhasti lisamine ning sadevett läbilaskva
katte kasutamine parklas.
Otepää Vallavalitsus esitas 09.11.2012.a KSH aruande
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile heakskiitmiseks. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni andis
29.11.2012.a kirjaga nr PVV 6-8/12/20213-4 Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu KSH aruandele heakskiidu.
Info: Enelin Alter, mailto: enelin.alter@otepaa.ee,
7664820.

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

Head majaomanikud ja
ettevõtjad!
Tuletame meelde, et vastavalt Otepää valla
heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud oma kinnistu piirdeaia piires
tegema libedusetõrjet ning koristama lund ja
kõrvaldama jääpurikaid, mis võivad ohustada
jalakäijate elu. Samuti on omanikel kohustus
kärpida põõsaid ja puuoksi, mis kasvavad
väljaspoole kinnistu piire ning takistavad
lumekoristustöid.
Lähtuvalt Otepää Vallavalitsuse sõlmitud
lepingust on Otepää valla teede ja tänavate
talihoolduse korraldajaks AS Otepää Veevärk.
AS Otepää Veevärgi poolne kontaktisik talihooldega seotud küsimustes ja probleemides
on Harri Oona, tel: 53 730 644.
MONIKA OTROKOVA

Jõulukaunistuste
konkurss
Otepää Vallavalitsus korraldab jõulukaunistuste konkursi, millega kutsutakse kõiki
Otepää linnaelanikke ja ettevõtjaid kaunistama jõuluajal oma kodusid, ettevõtteid ja
töökohti.
Žürii hindab avalikritud vaateaknaid ning
hoonete ja kinnistute välidekoratsioone 3.20. detsembrini 2012.
Ootame kõiki osalema! Teeme üheskoos
Otepää ilusaks! Täiendav info: abivallavanem Mairo Kangro, 5303 3035.

Teade eakatele
Otepää Vallavalitsus kingib meie valla
väärikatele 80aastastele ja vanematele vallakodanikele meepurgi.
Palume lähedastel võimaluse korral meepurgile järele tulla vallavalitsuse sotsiaalteenistusse alates 10. detsembrist 2012.
Rõõmsaid jõulupühi soovides
Otepää Vallavalitsus

SÜNNID
Annamai Must
Hans-Kristjan Kiuru

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.

04. novembril
17. novembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 21. detsembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Karukäpa näitus Valgas
Valgas toimunud kunstikuul oli seekord üks
nädal pühendatud käsitööle. Valgamaa 14
vallast oli esindatud 11, s.h. ka Otepää.
Otepää vallale antud ruumi täitis MTÜ Karukäpp oma käsitööesemetega : villased sokid,
kindad, sallid, kampsunid, päkapikud; heegeldatud linikud, seelikud, inglid; telgedel kootud
käterätid, linikud, saunalinad. Suur osa meie
kootud sokkidest-kinnastest olid sel aastal
valmistatud erilisel eesmärgil.
Kevadel andsime lubaduse osaleda Naiskodukaitse traditsioonilises kinda-sokiprojektis,
kus kootakse kindaid ja sokke meie sõduritele
Afganistanis. Karukäpa naised täitsid lubatud
koguse mängleva kergusega. Kokku valmis
36 paari sokke ja 13 paari kindaid, mis läkitati
Tallinnasse juba pühapäeval, 2. detsembril.
Lisaks MTÜ Karukäpp käsitööesemetele olid
näitusel esindatud ka Anne Sepma seebid.

Kadrikarneval
Pühajärve Põhikoolis
26. novembril toimus Pühajärve Põhikoolis
kadrikarneval, mille korraldas 6. klass. Karnevali
teema oli „Ole nähtav, Kadri“. Osa võtsid 1.-4.
klass ja Pipi lasteaiarühm. Kadrid saabusid kadrilaulu lauldes. Järgnes tervitamine ja käesurumine. Sõna võttis Erik Salk, kes kutsus esinema
1.-4. klassi õpilased ja lasteaialapsed.
Mirjam Leopard, Jane Ilves ja Laur Kangur
rääkisid kadripäevast ning selgitasid mänge.
Järgnes disko, kus kõik tantsisid „Gangnam
style“ saatel. Kui oldi juba tantsimisest väsinud,
tuli peo rahulikum osa – viktoriin. Küsimusi
esitati kadripäeva kohta. Sellele järgnes
liiklusmäng, milles oli vaja tunda liiklusmärke.
Kadrikarneval lõppes autasustamisega.
MIRJAM LEOPARD

Toimus sotsiaalhooldekande arengukava
avalik arutelu
3. detsembril toimus Otepää vallavalitsuse III
korruse saalis sotsiaalhooldekande arengukava
avalik arutelu. Ettepanekuid arengukavale ei
laekunud.
MONIKA OTROKOVA.

Tähelepanu, ehitiste
omanikud!
Tuletame teile meelde, et alates 1. jaanuarist
2013 hakkab kehtima uus maamaksuseadus.
Selle kohaselt on maamaksu tasumisest
vabastatud maa omanik või maakasutaja
tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas,
vallasiseses linnas, alevis või alevikus, samuti
üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse või
maakonnaplaneeringuga maavanema poolt
tiheasustusega alaks määratud alal kuni 1500
m² ja mujal kuni 2 hektaril.
Tingimuseks on, et sellel maal asuvas hoones tema elukoht vastab rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Seega, palun
kontrollige oma sissekirjutust! Seda saab
kontrollida kodanikuportaalist www.eesti.ee.
MONIKA OTROKOVA

Tõikamäe radarpostist
Kaitseministeerium tutvustab 18. detsembril kell 18.00 Pilkuse küla Seltsimajas
Tõikamäe radarposti rajamise protsessi
arenguid ja lähiaja tegevusi ning vastab
huviliste küsimustele.
Täiendav informatsioon kaitseministeeriumi esindajalt: Kaupo Kaasik 7170 118,
5040 643, kaupo.kaasik@kaitseministeeri
um.ee.
Kaitseministeerium

Lugupeetud Otepää Invaühingu
liikmed!

Jõulukoosviibimine toimub
18. detsembril kell 14.00 Edgari Trahteris.
Eelregistreerimine telefonil 76 55 330,
Eino Saar.

Uus on unustatud vana

KULTUURIÜRITUSED
8. detsembril kell 10.00
kultuurikeskuses käsitööring.
Paberist jõulukaunistuste tegemine. Kaasa võtta mustvalgeid
vanu ajalehti, vana tapeeti, PVA liimi, käärid. Info: Ene 5615 3357.

9. detsembril kell 15.00
kultuurikeskuses jõulukontsert.
Esinevad vokaalansambel Relami, Nuustaku naisrahvatantsurüm ja naisansambel Lõbusad Lesed Nõunist.
15. detsembril kell 19.00
kultuurikeskuses
PEOTANTSUKURSUS algajatele. Juhendab Veiko Ratas. Info:
765 5212.

15. detsembril kell 20.00
kultuurikeskuses tantsusalong.
Veiko Ratase juhendamisel tantsime tangot. Pilet 5€. Avatud
kohvik. Info: 765 5212.

Sellist nime kannab tänavu Otepää Gümnaasiumi jõulukaunistuste idee, mis sündis 11.
klasside kursusetöö käigus. Kaheksa 11. klassi
õpilast Jana, Vivian, Gerli, Maria, Liis, Doris,
Juta ning Merilin otsustasid praktilise töö
kasuks. Selle pealkirjaks sai „Paber, plekk, puit
ja plastik taaskasutuses“. Eesmärk on inimesi
suunata taaskasutusele ja näidata, kuidas lihtsatest asjadest ja väheste kulutustega saab teha
midagi väga huvitavat.
Selle projekti kasuks rääkis ka tüdrukute
soov olla loov ning valmistada asju oma kätega.
Juhendajad Ave Kruusmaa, Tiie Jaaniste ja
huvijuht Terje Aasaroht on koos tüdrukutega kogu kooli ehtinud lihtsate jõulukroonidega, mis on valmistatud taaskasutuse võtmes
– materjaliks makulatuur.
See on olnud suur töö ja kogu koolipere on
oma käed külge pannud. Iga klass on ise valmistanud oma aknakaunistused ja loovuse
suuna lapsed on tundides keeranud ajalehest
torukesi, millest on kokku liimitud geomeetrilised aknakaunistused. Algklasside õpilased
räägivad, et tänu loovuse tundides isevalmistatud klassikaunistustele on nii mõneski kodus

nüüd aknad jõuluks samamoodi ehitud. Oleme
haaranud oma projekti ka muusikakooli õpilased ning õpetajad.
Kolm aktiivset kursuslast otsustasid ka kooli
105. sünnipäeva puhul dekoreerida aula looduslike kompositsioonidega. Kasutati puuoksi,
tammetõrusid, sammalt, pihlamarju ning vahtralehti ning saadi tulemuseks omapärased
„kuused“. Kuna looduses saavad talve saabudes puud endale valge talvekasuka, disainisime
meiegi jõulupeoks oma puud kunstlume ja kullasprei abil jõulupuudeks. Lava ehib tüdrukute
valmistatud jõulutäht ja saali akende peal on
omapärased makulatuurist roosidega kaunistatud puud.
Osaleme oma kooliga ka Otepää valla poolt
väljakuulutatud jõulukaunistuste konkursil.
Jõulud on vaikuse, lihtsuse ja heade soovide
aeg. Vanasti tehti jõulukaunistused lihtsast ja
käepärasest materjalist: õlgedest, pilliroost jms.
Loodan, et meie kooli välisilme aitab luua meis
seda vana armsat jõulurahutunnet ja paneb
mõtlema olulistele asjadele elus.
OG loovuse õpetaja AVE KRUUSMAA

Otepää noortevolikogu tunnustab
tegusaid vallakodanikke
Otepää noortevolikogu on algatanud tegusate
ja ilusate Otepää valla inimeste tunnustamise.
Noortevolikogu esimehe Merit Nigula
sõnul kutsub Otepää noortevolikogu inimesi
märkama ilusaid ja tegusaid inimesi enda
ümber. Selleks on noorte abiga valminud videoläkitus, kus kutsutakse taolisi inimesi enda
ümber märkama ja nendest noortevolikogule
teada andma.
16. detsembril kell 12.00
Otepää kultuurikeskuses

EAKATE JÕULUKONTSERT
Esineb Voldemar Kuslap koos lastelaste Katrin-Helena Kuslapi ja Markus Kuslapiga.
Kaetud on kohvilaud.

20. detsembril kell 13.00
toimub kultuurikeskuses
Otepää Pensionäride Ühenduse

JÕULUPIDU.
Meelelahutust pakub ansambel “Ernesto”.
Seoses toitlustamisega palun osalusest
teatada 16. detsembriks.
Liikmetele tasuta, teistele 2 eurot.

Tegusatest inimestest saab märku anda kuni
18. detsembrini 2012 noortevolikogu e-posti
aadressil: otepaa.noortevolikogu@gmail.com.
Tegusate kodanike nimed avalikustatakse
Otepää Gümnaasiumis toimuval jõuluhommikul 21. detsembril.

OTEPÄÄ VANAMUUSIKAANSAMBLI
ADVENDIKONTSERT
Jõulumuusika kaugete aegade tagant tänapäevani.
Lii Peterson, Jane Lööndre (viiulid), Helis
Teearu (klavessiin), Külli Teearu (plokkflöödid, Magnus Leopard (tromboonid),
Arno Anton (plokkflööt, tromboon), Otepää
Muusikakooli plokkflöödiõpilased.
Kontsert on tasuta!

Otepää valla suusapäevakud
talvel 2012/2013
Käesoleval talvel on Otepääl ja Käärikul suusapäevakud,
mis toimuvad viie kolmapäeva õhtul. Tegu on niiöelda igamehe-võistlusega, kuhu oodatakse sõitma kõiki suusasõpru, olenemata vanusest ja tasemest. Startida võib nii uhkes
üksinduses kui ka koos kaaslastega. Registreerimine toimub
kohapeal ja start on avatud kella 16.30st kuni 18.30ni.
Sõit toimub valgustatud ja tähistatud radadel, kus distantsi pikkus jääb sõltuvalt vanusest 1 - 7,5km vahele. Ühel
korral toimub ka sprindietapp. Medaliarvestust peetakse
kaheksas erinevas vanuseklassis ja selleks tuleb osaleda
vähemalt neljal etapil.
Pikem juhend on leitav Karupesa Teami kodulehelt (www.
karupesateam.ee), kuhu ilmuvad pärast etappe ka päevakute protokollid. Lisaks suusasõidule on huvilistel võimalik
kahel korral osaleda suusatehnika algõpetusel, mis toimub
kell 17.30-18.15 Karupesa Teami treeneri juhendamisel.

Etappide toimumisajad ja -kohad:

Hea spordirahvas!
Otepää Vallavalitsus soovib tunnustada 2012.
aasta tublimaid sportlasi. Selleks ootame kõigi
spordihuviliste ettepanekuid järgmistes kategooriates:
parim meessportlane,
parim naissportlane,
parim võistkond (ka noortevõistkond),
parim treener,
parim noorsportlane (nii neiu kui noormees
eraldi),
parim veteran.
Teie ettepanekuid ootame 21. detsembriks
meiliaadressil:: martin.teder@otepaa.ee.
Sportlaste pidulik tunnustamine toimub 28.
detsembril Otepää Kultuurikeskuses.
Sporditöö spetsialist MARTIN TEDER,
tel. 5624 2785.

16.01.2013 Tehvandi, 1-10km klassika distantsid + klassikatehnika algõpe.
30.01.2013 Kääriku, 1-10km vabatehnika distantsid + uisutehnika algõpe.
6.02.2013 Kääriku, 0,5-1km klassika distantsid.
27.02.2013 Tehvandi, 1-10km vabatehnika sprindid.
13.03.2013 Tehvandi, 1-10km vabatehnika distantsid.
Päevakutest osavõtt on kõigile tasuta ning pärast sõitu
ootab osalejaid soe tee!
Suusapäevakud saavad teoks tänu Karupesa Teami, Otepää valla ja Tehvandi Spordikeskuse koostööle.

Otepää Gümnaasiumis
18.12 kell 18.00 jõulupidu (5.-12. kl.)
19.12 kell 18.00 jõulupidu (1.-4. kl.)

EELK Otepää Maarja kogudus
ANANB TEADA

Jumalateenistused 2012. a detsembris

Info ja registreerimine tel. 5516 418, Helle.

Pühapäeval, 16. detsembril kell 16.00
Otepää kultuurikeskuses

16. detsembril kell 12.00
kultuurikeskuses eakate jõulukontsert. Esineb Voldemar Kuslap, tema lapselapsed KatrinHelena Kuslap ja Markus Kuslap. Kaetud on kohvilaud.
16. detsembril kell 16.00
kultuurikeskuses kontsert Otepää
vanamuusikaansambel. Jõulumuusika kaugete aegade
tagant tänapäevani. Lii Peterson, Jane Lööndre (viiulid),
Helis Teearu (klavessiin), Külli Teearu (plokkflöödid), Magnus
Leopard (tromboonid), Arno Anton (plokkflööt, tromboon),
Otepää Muusikakooli plokkflöödiõpilased.
21. detsembril
Talvepealinn 2012. Talveturg. Karulinna
jenka. Talvepealinna tiitli üleandmine. Talvetantsud
Keskväljakul. EESTI DISKO 40.
22. detsembril kell 16.00
kultuurikeskuses kontsert RO:
TORO. Eesti folkdžässansambel läheneb traditsioonilistele
hoogsatele toru-pillimängudele moodsa helikeele kaudu,
lisades muusikasse saksofoni, elektrikitarri ja omavalmistatud alternatiivsed löökpillid. Kõlapilt jääb ikka ürgseks ja
torupillikeskseks. Cätlin Jaago, Sandra Sillamaa (torupillid),
Marek Talts (elektrikitarr), Silver Sepp (löökpillid), Marko Mägi
(saksofonid).
28. detsembril kell 20.00
kultuurikeskuses aastalõpu pidu.
Tantsuks mängib Jüri Homenja.

PILKUSE KÜLA JÕULUPIDU
reedel, 4. detsembril kell 19.00 Pilkuse
külamajas.
Osavõtumaks 5 eurot. Kui peoline soovib
jõuluvanalt pakki, siis tuleb kaasa võtta ka
kinkepakk 3 euro väärtuses.
Oma osalemisest anna teada Reet Tinnole
5382 3446 või reettinno@hotmail.com
10. detsembriks.
PILKUSE KÜLA LASTE JÕULUPIDU
laupäeval, 5. detsembril kell 13.00 Pilkuse
külamajas.
PILKUSE KÜLA JÕULULAAT
pühapäeval, 16. detsembril kell 10.00
Pilkuse külamajas.

P 09.12.2012 kl. 11.00 advendiaja 2. pühapäeva jumalateenistus
talvekirikus
P 16.12.2012 kl. 11.00 advendiaja 3. pühapäeva jumalateenistus
talvekirikus
P 23.12.2012 kl. 11.00 advendiaja 4. pühapäeva jumalateenistus
talvekirikus
E 24.12.2012 kl. 17.00 jõululaupäeva liturgiline jumalateenistus
suures kirikus, kasutusel on laululehed
T 25.12.2012 kl. 11.00 1. jõulupüha jumalateenistus talvekirikus
E 31.12.2012 kl. 17.00 vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga suures kirikus

Muud teated:

19.12.2012 kl. 12.00 Paul Vestersteini heategevuslik jõulusupp
otepäälastele, serveeritakse kirkumõisa keldrisaalis.

Annetajatele:

A/a: SEB 10202008006001, EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS. BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800 6001
10202008006001

4

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
27. novembril 2012:
Toimus Palupera valla põhimääruse muutmise II
lugemine.
Kehtestati Palupera valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord.
Muudeti 9. oktoobril 2012 Keskkonnaametile antud
arvamust seoses kaevandamisloa andmisega Miti kruusamaardla Miti kruusakarjääris Aktsiaseltsile KIIRKANDUR.
Nõustuti kaevandamise loa andmisega tingimusel, et kaevandaja sõlmib ja esitab enne kaevandamise loa kehtima
hakkamist KMH aruandes toodud väljaveotee variant
nr 1 osas kirjalikud kokkulepped Sapi, Miti, Kasemäe ja
Palupera karjääri kinnistute omanikega. Nõustumisele
eelnes koostöökokkuleppe sõlmimine, mis loob soodsamad tingimused kohalikule omavalitsusele ja piirkonna
elanikele, kuid sellest juba edaspidiselt eraldi tutvustus.
Toimus toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi
alaliste kulude piirmäärade kehtestamise I lugemine.
Toimus Palupera valla eelarve 2013 I lugemine.
Võeti vastu Hellenurme saekaatri kinnistu detailplaneering ja määrati planeeringu avaliku väljapaneku
kestuseks Palupera vallavalitsuse kantseleis 7.01.2013

Kõhutantsurühma Marbella juubelikontsert Hellenurme hooldekodus
25. novembril nägime Hellenurme hooldekodus meie tantsukunsti tõeliselt hindavaid inimesi, kuna nad
tulid ainult kõhutantsijate pärast kohale. See oli meile suur väljakutse. Tunne oli: „No see on meie show
aeg”... ja andsimegi endast parima, näidates, mida tõeliselt oskame.
Säravad silmad, naeratused, kallistused ja kauakestvad aplausid näitasid, et esinemine läks korda ja
see tegi südame soojaks.
Me täname hooldekodu rahvast meeldiva vastuvõtu eest, me täname oma juhendajat Tiinat ja tema
truud abilist Kairet. Teie olete teinud meist tantsijad, kes näevad peeglisse vaadates end alati ilusana, just
sellisena, nagu meid on loodud. Oleme julgemad, plastilisemad ja kindlasti naiselikumad. Üldkokkuvõttes oleme natuke oma nägu ja veidi rohkem meie kallite õpetajate nägu.
„Poleks lootnudki, et minu eas veel kõhutantsu tantsida saab, aga saab ja mul on hea meel selle üle.
Ma tänan,” ütleb ligi 70aastane proua Elsa.
Kõikide lemmik Annika liitus meiega ema eeskujul 6aastaselt. Julge ja armas tüdruk ütleb ise: „Kõhutants on minu lemmiktantsustiil ja arvan, et jään seda tantsima alati!“
Tore ja meeldejääv üritus sai teoks tänu: Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile, Palupera
vallale ja Lõuna-Eesti hooldekeskusele, kes andis meie kasutada kauni saali, kus jäädvustada videole
meie 5 aasta töötulemused.
Kohtumiseni uuel aastal!

TEADAANNE
Pakid Palupera jõuluvanalt
Sel aastal ulatub jõulupakke saavate laste iga kuni
põhikooli lõpuni ning 70aastastest alates kõikide
vanadeni.
Hellenurme ja Otepää lasteaias käivad lapsed
saavad pakid kätte lasteaia jõulupeol, Palupera
Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi kuni 9. kl lapsed kooli jõulupeol.
Kodused lapsed, mujal põhikoolis käivad lapsed
ja eakad, kes ei osale jõulupeol, saavad pakid kätte Hellenurmes Palupera Vallavalitsusest (telefon
767 9502 Heli) ja Nõuni Raamatukogust (telefon
765 7333 Vaike).
Koolieelikud, kes soovivad pakki kätte saada
lasteaia või kooli jõulupeol, palume sellest teatada.
Jõulupakke väljastame kuni 01. märtsini 2013.

Marbellad Hellenurmest

Jõulutoimetamised Nõunis
2. detsember
tähistame kultuurimajas
ESIMEST ADVENTI-küpsetame piparkooke,
meisterdame päkapikke, süütame esimese advendiküünla

– 21.01.2013.

Palupera Vallavalitsuse istungil

8. detsember kell 12
kultuurimajas
PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU. Esinevad meie
maja taidlejad, muusikalist külakosti toovad ansamblid „HOROSKOOP“ Elvast ja „RELAMI“ .

30.11.2012
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 7 taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 01.01.13
– 31.12.17.
Nõustuti järgnevate maade riigi omandisse jätmisega
– Nõuni külas maatulundusmaa nimetusega Vahe
(AT1210180002), ligikaudne pindala 0,82 ha ja Urmi külas
maatulundusmaa nimetusega Vaenola (AT1210180004),
ligikaudne pindala 1,33 ha.
Anti üks ühekordne toetus 20 eurot ja üks toetus lapsele prillide ostuks 24,75 eurot.

9. detsember kell 16 tähistame kultuurimajas
TEIST ADVENTI - meisterdame jne.
12. detsember naisansambli „Lõbusad lesed“ ja
ansambli „RELAMI“ JÕULUKONTSERT Hellenurme hooldekodus
16. detsember kell 12 kultuurimajas LASTE
JÕULUPIDU
29. detsember kell 20 VANA-AASTA LÕPUPIDU.
Tantsuks mängib Toomas Anni. Pilet 6 €.

PROJEKTID

Kasutatud riiete müük
PALUPERA PÕHIKOOLI LASTEKOOR

11. detsembril kell 11 kuni 14 Hellenurme kultuurimajas.

TOETUSE SAAJA – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Toetus – SA komisjoni otsusega nr 4/1 (26.11.2012)
eraldati 2012/2013 hooaja tegevustoetuseks Palupera
põhikooli lastekoorile 300 eurot.
Projekti lõpp – 31. juuli 2013.a.

Pühapäeval, 16. detsembril kell 13.30
Hellenurme Hooldekeskuse saalis

PALUPERA PÕHIKOOLI 2.-3.
KLASSI SEGARÜHM
TOETUSE SAAJA – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Toetus – SA komisjoni otsusega nr 4/1 (26.11.2012)
eraldati 2012/2013 hooaja tegevustoetuseks Palupera
põhikooli 2.-3.klassi segarühmale 300 eurot.

OTEPÄÄ VANAMUUSIKAANSAMBEL
Novembrikuu alguses toimus Palupera põhikoolis Eesti Vähiliidu projekti „Ära suitseta, tubakas tapab“ raames 45minutiline loeng . Loengupidaja Hanno Egipt rääkis suitsetamise
mõjust neidudele ja noormeestele, mokatubakast, e-sigarettidest, vesipiibust, joint`ist, passiivsest suitsetamisest ja vanemate suitsetamisest.
Lisaks näidati erinevaid fotosid, filme, illustratsioone. Tänu loengupidaja väga ilmekale ja
veenvale esinemisele väitsid mitmed kuulajad, et nad hakkasid sellel teemal hoopis teistmoodi mõtlema ning järeldusi tegema.

Toimus esimene öömälumäng

Projekti lõpp – 31. juuli 2013.a.

Estraadietendus „palun istet“
Hellenurme kultuurimajas
Külateater Muhkel esitleb: estraadietendus
“PALUN ISTET” 8. detsembril kell 19 Hellenurme
kultuurimajas.
Huumor ja naeratus on tähtsam kui rohi
Sellest ravimist näidendis puudu tulla ei tohi
Tule ja naera!
Tule ja naudi!
Sellest saab õhtu, mis meelde jääb kauaks.
Osta kaunis lapse joonistus kahe euro eest.
Etenduse toetajad: Kohaliku omaalgatuse
programm ja Palupera vald.

23. novembril toimunud I öömälumäng kulges
edukalt. Kokku osales öömälumängul viis väga
erinevat meeskonda, lasteaialastest päris suurteni
välja.
Kell 18.00 kogunesime Nõuni kultuurimajja,
kus enne ööömälumängu toimusid tutvumismängud ja õhtusöök ning kell 22.00 algaski öömälumäng. Keskööl tehti kokkuvõte ja jagati kätte
auhinnad. Pärast seda söödi koos kooki ning õhtu
jätkus ühise filmivaatamisega. Järgmine päev algas
hommikusöögiga ja siis pakiti kokku magamiskotid ning asuti koduteele.
Kohtumiseni järgmisel aastal uutel öömälumängudel! Projekti “Tunne oma Kodukanti” viib
läbi Palupera valla Noortevolikogu. Idee saadi
Euroopa Noorte koolitusest Idee24 sel kevadel
ja nüüd on asutud tegutsema. Projekti raames on
toimunud juba videokoolitus ja nüüdseks öömälumäng. Tulekul on veel 2 öömälumängu, pildiraamide koolitus, fotojaht ja fotonäitus. Sündmus
toimus projekti „Tunne oma Kodukanti“ raames,
mida rahastab ühendus Euroopa Noored.
MARIA VOOLAID, noortevolikogu esimees

Jõulumuusika kaugete aegade tagant tänapäevani.
Lii Peterson, Jane Lööndre (viiulid), Helis
Teearu (klavessiin), Külli Teearu (plokkflöödid)
Magnus Leopard (tromboonid), Arno Anton
(plokkflööt, tromboon), Otepää Muusikakooli
plokkflöödiõpilased.

Esimene advent on...
...inglilumeline, piparkoogimaitseline, limonaadimulliline, jahuninaline, päkapikuootuseline, kuuselõhnaline, küülavalgusel jõuluooteline... arvasid
Stella, Helen, Geiri, Hanno Henri, Rauno ja kõik
teised, kes koos Nõuni kultuurimajas esimest adventi tervitasid piparkooke küpsetades, päkapikke
meisterdades ja jõuluootuse sooviküünlaid kohevasse lumehange kuusepuu juurde süüdates.

16. detsembril kell 12.00
Hellenurme kultuurimajas

PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU.

Kaetud kohvilaud, võta kaasa näksimist.
Info: 5662 2044, Elsa

7. detsember 2012
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Lugupeetud turismiasjalised!

S

ügis on turismist kokkuvõtete tegemise aeg, kus vaadatakse tagasi
möödunud aastale ja valmistutakse uue tulekuks.
Aasta võeti kokku kohvik L.U.M.I´s,
kus toimus Valgamaa Arenguagentuuri
eestvedamisel Valgamaa turismi aastaseminar 2012. Samas tunnustati silmapaistvamaid ettevõtmisi ja tegijaid selles
valguses, kus nimetatu on silma paistnud just arvestatava panusega Valgamaa
tuntuse tõstmisel.
Tunnustuse pälvisid aasta sündmus
– Saunamaraton 2012, parim meeskond
– GMP Clubhotel ja parim teenindaja –
ettekandja Margit Tali GMP Clubhotel´i
Pühajärve restoranist. Esile tõstmist
väärib kindlasti Tammuri talu, kes portaali Eesti Maitsed koostatud Eesti restoranide TOP 50 2012 oli ainukesena Valgamaalt märgitud tublil, 19. kohal.
Kuid kiitust väärivad kõik turismiasjalised. Eelolevatele faktidele tuginedes
võib väga selgelt ja uhkelt öelda – Otepää
piirkond on Valgamaa turismikants.
Aitäh teile kõigile sellele kaasaaitamise
eest!
Tänaseks on SA Otepää Turism
algatanud koolitus- ja koostööprogrammi
„Otepää turismipiirkonna tuntuse suurendamine”. Meie soov on koostöös ettevõtjate ning omavalitsuste esindajatega
luua alused piirkonna ühisturunduseks.
Käimasoleva koolitusprogrammi tulemusel sõnastame ühiselt Otepää turismipiirkonna brändi, määratleme peamised

sihtgrupid ning -turud, koostame edasise
tegevusplaani. Tavapäraselt on loetud
Otepää turismipiirkonda kuuluvateks
eelkõige Otepää, Sangaste, Palupera ja
Puka vald, kuid lähtudes turisti huvidest
ja teekonnast, on selleks tegelikult kogu
Valgamaa ja Lõuna-Eesti. Tänaseks on
läbi viidud üks koolituspäev ja järgmine
on toimumas 11. detsembril Tehvandi
staadionihoones. Esimene koolituspäev
jäi osavõtjate arvult natuke nõrgaks just
ettevõtjate poolelt. Lugupeetud ettevõtjad, palun tulge kohale, olge aktiivsed

ning öelge sõna sekka Otepää piirkonna
brändi väljatöötamisel.
Palju on räägitud ja puudust tuntud
turismialasest veebilehest, mis annaks
asjakohaseja operatiivsee ülevaate
Otepää piirkonnas toimuvast nii Eestisiseselt kui ka piiri taga. SA Otepää
Turism on alustanud kodulehe ettevalmistustega. Koostöös Tartu Ülikooli
tudengiga viime läbi uuringu Otepää
piirkonna ettevõtjate seas, kus fookuses on küsimused, millistel tingimustel
ja milliste vahenditega ollakse valmis

panustama ühisturundusse ja missugused on ettevõtjate ootused. Osaleme
EASi poolt koostatava riikliku turismiarengukava 2014-2020 koostamisel, kus
on nimetatud kaks Lõuna-Eesti tõmbekeskust – Tartu ja Otepää. SA Otepää
Turism ootab endiselt turismialast infot
teie tegemiste ja ettevõtmiste kohta, et
anda ülevaade toimuvast Otepää piirkonda külastavatele turistidele.
Pime sügis on jäänud seljataha ja
asendunud maad katva valge koheva
lumevaiba ning mõnusalt näpistavate

külmakraadidega. Kunstlume tootjad on
käivitanud lumekahurid ning suusaradadel võib juba näha suusatajaid. Väga
selged märgid, et on alanud Otepää piirkonna teine turismihooaeg – talv.
Alates 8.novembrist on SA Otepää
Turism juhataja Margo Krüünvald. Epost: margo@otepaa.ee, tel 507 7536.
SA Otepää Turism juhataja
MARGO KRÜÜNVALD

Talvepealinn Otepää on valmis
võõrustama rahvusvahelisi
suurvõistlusi

O

tepää piirkonnas on kolm mäesuusakeskust, millest suurim
on Kuutsemägi, üle 100 km
suusaradu, millest põnevama reljeefiga suusarajad jäävad Tehvandi Spordikeskuse territooriumile. 2012. aasta
talvel avati taas Väikese Munamäe
suusakeskus.
Tehvandi Spordikeskuses on alates
1. detsembrist avatud ca 1km eelmise
talve kunstlumest valmistatud suusarada suusatamiseks nii klassika- kui
ka vabatehnikas. Rada algab Tehvandi peahoone kõrvalt staadioni poolt
Kunimäe platoolt ja kulgeb Kunimäelt
Tordikarbini ja Kunimäe põhjanõlvalt
tagasi.
Looduslikust lumest rajapõhjad on
tehtud ka 3,75km rajale. Kunstlumest
rada on valgustatud alates esmaspäevast, 3. detsembrist igal õhtul kella
21.00. Palun jälgige jooksvat infot talviste radade avamise kohta kodulehelt
tehvandi.ee.
Kuutsemäe Puhkekeskus avatakse külastajatele nädalavahetusel, 8.-9.
detsembril, Väikese-Munamäe suusakeskus aga järgmisel nädalavahetusel,
15.-16. detsembril. Jälgige palun infot
suusakeskuste kodulehtedel!

Otepääl saab tegeleda snowtubinguga, uisutamise ja kelgutamisega,
on võimalik laenutada talvevarustust
murdmaasuuskadest tõukekelkude ja
mootorsaanideni. Samuti on huvilistel
võimalik osaleda aktiivses tegevuses –
matkata ja võtta ette huvitavaid retki
Otepää ümbruses.
Rahvusvahelised suurvõistlused talvepealinnas
Talv toob Otepääle rahvusvahelise
suurvõistlusi. Suurim rahvusvaheline tippüritus sellel aastal on 04.06.01.2013 toimuv laskesuusavõistlus
IBU CUP, millest võtab osa vähemalt
30 riiki ja 250 sportlast. Üritus on
pealtvaatajatele tasuta.
Põnevust tõotab tuua ka eestlastele uudne spordiala – kelgukoeraspordi võistlus “Jälg 2013”. Tegemist on
samuti rahvusvahelise üritusega, mis
viiakse Otepääl läbi 26.-27.01.2013.
Sprindidistants toimub Tehvandi
matkarajal ning esmakordselt Eestis
on kavas ka keskpikamaa distants,
mis sisaldab endas rajalõike Tehvandi matkarajast, Kekkose matkarajast ning Tartu Maratoni suusara-

jast. Pealtvaatajad, nii lapsed kui ka
täiskasvanud, saavad ka kelgusõitu
proovida.
Samuti jätkub talvel Otepääl juba
traditsiooniks saanud suursündmusi;
nagu Tartu Maraton ja saunasõprade
lemmiküritus Otepää Saunamaraton. Kultuurigurmaanid saavad talve
ja kaunist muusikat nautida Leigo
Jäämuusika kontserditel Otepääl,
kohvik-restorani l.u.m.i hoovis on
avatud jõulupark.
Eesti Suusaliit korraldab Otepää
talimängud, kus on kavas mitmesugused talialade võistlused ja lisaks
saavad ennast proovile panna nii
suured kui ka väikesed pealtvaatajad.
Lisaks rahvusvahelistele suurüritustele toimub Otepääl talveajal
palju suusavõistlusi, jõulukontserte
ja muudki põnevat.
MONIKA OTROKOVA

42. Tartu Maraton toob
põnevaid elamusi kogu
perele
17. veebruaril toimub järjekorras juba
42. Tartu Maraton, mille tihe programm
pakub erinevaid üritusi kogu perele.
Programm saab avalöögi juba 19. jaanuaril Otepää Kultuurikeskuses, mil
toimub meeleolukas Pidu Suusabaasis.
Peojärgset meeleolu hoiab 20. jaanuaril üleval aga kogupere-üritus FIS
World Snow Day. Sellega tähistab Eesti
koos enam kui 30 riigiga ülemaailmset
lumepäeva. Toimub meeleolukas 42.
Tartu Maratoni ühistreening.
Lumepäeval toimuvad Otepää lastesõidud legendaarse Tartu maratoni
rajal, ühistreening on mõeldud kõikidele, kes peavad lugu suusatamisest ning
soovivad üheskoos toreda seltskonnaga
tutvuda selle rajaga enne suurt maratonipäeva.
Programm jätkub juba 10. veebruaril,
kui toimuvad 42. Tartu Maratoni avatud
raja sõidud ühes 2. Tartu teatemaratoni
ja Tervis Plussi 12. Tartu Maratoni naistesõiduga. Erinevad distantsid varieeruvad 63-12 kilomeetrini, mis tähendab,

et igaüks leiab programmist endale jõukohase. Kui avatud raja sõitude pikkused on 63, 31 ja 16 km, siis 2. Tartu teatemaratoni kõige lühem vahetus on vaid
12 km! 16 km pikkune rada on ka Tervis
Plussi 12. Tartu Maratoni naistesõidul,
mis on spetsiaalne suusasõit naistele,
mehed jäetakse sellel sõidul ergutuskisajaiks raja äärde.
Taas oodatakse kõiki suusasõpru sportima 16. veebruaril, kui Tartus Tähtvere
Spordipargis saavad suusad alla kõige
pisemad – toimuvad 42. Tartu Maratoni
lastesõidud, kus eelmisel aastal osales üle
1600 lapse.
Programm kulmineerub 17. veebruaril,
mil ühiselt peetakse järjekordne talvine
laulupidu – 42. Tartu Maraton, kuhu
ootame tuhandeid spordisõpru enam kui
25st riigist.
Tule ja kogu elamusi talve suurimalt
spordipeolt!
Lisainfo: tartumaraton.ee.
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Otepää piirkonna SÜNDMUSTE
w w w.o t e p a a.e e
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

DETSEMBER
01.12.2012

Leigo Jõulukontserdid 2012
Kell 19.00 Tanel Padar akustilise kavaga.
Eemaldu üheks jõulukuu laupäevaõhtuks
argirutiinist, võta kaasa hea kaaslane,
pere või sõbrad ja tule Leigole, et nautida
romantilist atmosfääri, head muusikat
ning maitsvat õhtusööki hubases
kaminasaalis elava tule paistel.
Leigo talu uksed on avatud
kontserdipäeval kella 14.00st.
Info: www.leigo.ee

02.12.2012

Otepää Kultuurikeskuses kell 11.00
Käsitööring.
Nõeltehnika. Kaasa võtta
nõel ja jämedam lõng.

08.12.2012

Nõuni kultuurimajas kell 12
PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU.
Esinevad meie maja taidlejad,
muusikalist külakosti toovad ansamblid
„HOROSKOOP“ Elvast ja „RELAMI“.

liumäena. Võistlejatele soe supp, kuum
tee, suutäis magusat. Parimale klassile
auhinnaks klassiõhtu korraldamine meie
stiilses restoranis. Parimale Firmale
auhinnaks 2h sauna koos joogi ja
snäkiga. Võiskonna suurus max 5 in.

09.12.2012

21.12.2012

Info: Arno Anton 508 8013

Otepää Kultuurikeskuses kell 15.00
Vokaalansambel Relami jõulukontsert.
Esineb ka Nõuni kultuurimaja
naisansambel „Lõbusad lesed“.
Info: 765 5212

09.12.2012

Nõuni kultuurimajas kell 16 tähistame
TEIST ADVENTI – meisterdame jne.

12.12.2012

Info: Ene 5615 3357

Hellenurme hooldekodus naisansambli
„Lõbusad lesed“ ja ansambli
„RELAMI“ JÕULUKONTSERT.

02.12.2012

15.12.2012

Otepää keskväljakul kell 15.28
advendiküünalde süütamine.
Esinevad Otepää linetantsijad ja
tantsutrupp FeelingGood.
Info: 765 5212

02.12.2012

Otepää Kultuurikeskus kell 16.00
Advendikontsert Pühajärve-Rõngu
puhkpilliorkestrilt, dirigent Arno Anton.
Jõulumuusikat suurelt sõpruskonnalt
(noorimad 9-10aastased, suurimate
kogemustega mehed on mänginud pilli 50
aastat). Puhkpillimuusika ühendab pillimehi
Pukast, Tõrvast, Rõngust, Elvast, Tartust,
Hellenurmest, Tõutsist, Sihvalt ja Otepäält.

Leigo Jõulukontserdid 2012
Kell 20.00 solistid Elizabeth ja Oliver
Kuusik, klaver, tšello. Eemaldu üheks
jõulukuu laupäevaõhtuks argirutiinist, võta
kaasa hea kaaslane, pere või sõbrad ja tule
Leigole, et nautida romantilist atmosfääri,
head muusikat ning maitsvat õhtusööki
hubases kaminasaalis elava tule paistel.
Leigo talu uksed on avatud
kontserdipäeval kella 14.00st.
Info: www.leigo.ee

15.12.2012

Otepää Kultuurikeskuses kell 19.00
PEOTANTSUKURSUS algajatele.
Juhendab Veiko Ratas.

Info: Arno Anton 508 8013

Info: 765 5212.

02.12.2012

15.12.2012

Nõuni kultuurimajas ESIMESE
ADVENDI tähistamine – küpsetame
piparkooke, meisterdame päkapikke,
süütame esimese advendiküünla

Otepää Kultuurikeskuses kell 20.00
Tantsusalong.
Veiko Ratase juhendamisel tantsime tangot.
Pilet 5€. Avatud kohvik.
Info: 765 5212

03.12.2012

Otepää Gümnaasiumi aulas kell 18.00
Otepää Muusikakooli Jõulukontsert

15.12.2012

Info: 765 5109

Pühajärve restoranis kell 20.00
Kristjan Ilumäe ja Kalev Karlson

3.-9.12.20012

16.12.2012

GMP Clubhotel “Pühajärve
Restorani” sünnipäevanädal

Otepää Kultuurikeskuses kell 12.00
Eakate jõulukontsert.
Info: 765 5212

04.12.2012

Otepää Kultuurikeskuses kell 18.00
Kudumise jätkukursus.
Korraldab MTÜ Karukäpp.
Info: 527 6551 Mari Mõttus

06.12.2012

Otepää Kultuurikeskuses kell 19.00
Sibul-Vaigla-Rull
Pilet 7/5 €. Sooduspilet kehtib
õpilastele ja pensionäridele.

Piletid müügil Piletilevis ja
Otepää kultuurikeskuses.

16.12.2012

Otepää Kultuurikeskus kell 16.00
Otepää vanamuusikaansabel
Jõulumuusika kaugete aegade
tagant tänapäevani.
Lii Peterson, Jane Lööndre (viiulid),
Helis Teearu (klavessiin), Külli
Teearu (plokkflöödid), Magnus
Leopard (tromboonid), Arno Anton
(plokkflööt, tromboon), Otepää
Muusikakooli plokkflöödiõpilased.
Info: Arno Anton 508 8013

Info: 765 5212

08.12.2012

Leigo Jõulukontserdid 2012
Kell 20.00 Hanna-Liina Võsa
Eemaldu üheks jõulukuu laupäevaõhtuks
argirutiinist, võta kaasa hea kaaslane,
pere või sõbrad ja tule Leigole, et nautida
romantilist atmosfääri, head muusikat
ning maitsvat õhtusööki hubases
kaminasaalis elava tule paistel.
Leigo talu uksed on avatud
kontserdipäeval kella 14.00st.

16.12.2012

Otepää Palveränduri kirikus (Pärna
15, Otepää) kell 16.00 Koorimuusika
jõulukontsert Ühise jõulukavaga astuvad
üles Elva segakoor AVE ning Elva
Baptisti- ja Adventkoguduse koorid.
Info: 518 2605

16.12.2012

Pilkuse Seltsimajas kell 13.00
Pilkuse kirbuturg
Korraldab MTÜ Pilkuse Külaselts

Info: www.leigo.ee

Info: 5382 3446

08.12.2012

16.12.2012

Otepää Kultuurikeskuses kell 10.00
Käsitööring.
Paberist jõulukaunistuste tegemine.
Kaasa võtta mustvalgeid vanu ajalehti,
vana tapeeti, PVA liimi, käärid.
Info: Ene 5615 3357

elektrikitarri ja omavalmistatud
alternatiivsed löökpillid. Kõlapilt jääb
ikka ürgseks ja torupillikeskseks.
Cätlin Jaago, Sandra Sillamaa (torupillid),
Marek Talts (elektrikitarr), Silver Sepp
(löökpillid), Marko Mägi (saksofonid).

Talvepealinna avamispidustused
Kell 11.00 Talveturu avamine
Otepää Keskväljakul.
Kell 13.00 Tallinna, Narva, Türi,
Pärnu, Valgamaa ja Otepää tantsivad
koos Karujenkat kõrge kuuse all.
Kell 13.11 Talvepealinna tiitli üleandmine
Kell 13.30 talvetants Otepäält,
sügisetants Narvalt, kevadaetants Türilt,
suvetants Pärnult ja tallinnatants, millele
järgnevad ühised seltskonnatantsud.
Päeva juhib Vambola Paavo.
Kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses Eesti
disko 40 diskoõhtu. Ivo Lani, Einar Kass,
Mike Sun, Olev Ulp, T Trax, Raivo Raidam,
Einar Kapp. Tantsutüdrukud, üllatused.
Ole ajastutruu – diskohilbud
selga! Parimad sordime välja.
Pilet 2 eurot.
Info: Sirje Ginter 509 7795

21.12.2012

Villa Müllerbecki Talvepealinna
pakett. Rohkem infot kodulehel
www.villamullerbeck.eu

21.-22.12 2012

Ööklubis Comeback:
TALVEHOOAJA AVALÖÖK: laval Tanel Padar &
The Sun!

Reede, 21.12 – hooaja avamine!
TÕELINE TALVERETRO ehk
M(usic)TV on tagasi!

* 70-, 80- ja 90ndate armastatud hitid
helis ja pildis nagu vanasti! Tolmu
puhub arhiiviriiulitelt ja erilisi pärleid
otsib Vanameister ARNO KUKK.
Teame!: Sel õhtul muutub ööklubi
Comeback lõunaosariikide kuumimaks
tantsukohvikuks! MTV muusikavideod
10 ekraanil varaste hommikutundideni!

20.12.2012

kell 14.00 – 19.00 Suur lumelinna
ehitus hotell Villa Müllerbecki juures.
Teemaks „Muinasjutud läbi lume“. Kõik
atraktsioonid peavad olema kasutatavad

Leigo Jõulukontserdid 2012
Kell 20.00 Maria Kondratjeva ja Olga
Zaitseva – „Vene romansi saladus“
Eemaldu üheks jõulukuu laupäevaõhtuks
argirutiinist, võta kaasa hea kaaslane,
pere või sõbrad ja tule Leigole, et nautida
romantilist atmosfääri, head muusikat
ning maitsvat õhtusööki hubases
kaminasaalis elava tule paistel.
Leigo talu uksed on avatud
kontserdipäeval kella 14.00st
Info: www.leigo.ee

22.12.2012

Pühajärve restoranis kell 20.00 Taavi
Toomsalu ja Kalev Karlson.

28.-29.12.2012

Tehvandi spordikeskus
Baltic Cup laskesuusatamises
Korraldaja ELSF
Info: www.biathlon.ee

29.12.2012

Nõuni kultuurimajas kell 20
VANA-AASTA LÕPUPIDU.
Tantsuks mängib Toomas Anni.
Pilet 6 €.

29.12.2012

Pühajärve restoranis kell 20.00
Vladimir Karjalainen.

30.12.2012

Tehvandi spordikeskus
Eesti juuniorid ja U23 Meistrivõistlused
murdmaasuusatamises
Korraldaja OTI Spordiklubi
Info: Neeme Ernits 506 4950

31.12.2012

Vana-aasta ärasaatmine ja uue aasta
vastuvõtmine Otepää Keskväljakul.

Lumi on libe!: Baaris tõelised
retrohinnad! - täpselt südaööni -50%!
Laupäev, 22.12 – hooaja avamine!
Tõeline talv algab klubis Comeback,
Otepääl! Talvehooaja avapidu
“Kolm, kaks üks – LÄKS!“
Talvehooaja avamise pidustused
tõotavad mürtsu ja sädemeid, sest Karmile
talvele raiub õige hoo sisse eesti roki
raskekahurvägi TANEL PADAR & THE SUN!
Särtsakat käivitusabi pakuvad
lumemöldrid: DJ-d ARNO KUKK,
ROBERT PIHELGAS & VAIDO PANNEL!
Teame!: Talvehooaja esimene live saab
kindlasti olema erakordne elamus!
Dresscode: Snow&White

22.12.2012

Techne tanklas kell 18.00-20.00
Jõulumetsa lõkketuli
Vanal kalmistul lõkete süütamine. Küünalde asetamine Jüri Stepanovi kalmule. Metsloomadele
ja lindudele toidulaua katmine. Jõuluseadete- ja
kaunistuste müük. Töötab Päkapikupubi.
Korraldab: AS Techne
Info: Karl Mõts 508 9416

Nõuni kultuurimajas kell 12
LASTE JÕULUPIDU

22.12.2012

JAANUAR
05.-06.01.2013

IBU Cup laskesuusatamine
Tehvand Staadionil toimuv IBU (International
Biathlon Union) sarja kuuluv laskesuusatamise võistlus, kust võtavad osa sportlased üle
maailma nii individuaalsetel kui ka meeskondlikel aladel.
Info: www.biathlon.ee,
http://otepaa.biathlon.ee

06.01.2013
Otepääl
Nelja hüppemäe turnee
Korraldab: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

22.12.2012

Otepää Kultuurikeskuses kell 16.00
RO:TORO
Eesti folkdzässansambel läheneb
traditsioonilistele hoogsatele
torupillilugudele moodsa, helikeele
kaudu lisades muusikasse saksofoni,

13.01.2013
Tehvandi Spordikeskus
Audentese karikavõistlused: suusahüpped ja
kahevõistlus
Korraldaja Audentese Spordikool
Info: www.audentes.ee
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KALENDER 1. dets. – 31. märts
w w w.o t e p a a.e e
13.01.2013

VEEBRUAR

Kuutsemäel
Mäesuusatamine
Noorte Alpisari
Korraldab: Eesti Suusaliit

01.-03.02.2013

Info: www.suusaliit.ee

Info: www.suusaliit.ee

13.01.2013

02.02.2013

Kuutsemäel
Lumelaud
Lumelauakrossi sari
Korraldab: Magnar Freimuth

16.01.2013
Tehvandil
Otepää valla suusapäevakud 2013
Korraldab: Karupesa Team
Info: Tanel Ojaste, 512 5893

19.01.2013

Pidu Suusabaasis (Otepää Kultuurikeskus)
Õhtuse peoga avatakse 42. Tartu Maratoni
programm, oodatud on kõik huvilised.
Korraldaja: Klubi Tartu Maraton
Lisainfo peatselt www.tartumaraton.ee.

20.01.2013
Tehvandi Spordikeskus
Kell 11.00 FIS Ülemaailmse Lumepäeva (FIS
World Snow Day) tähistamine. Tasuta üritus
kogu perele, mille raames toimuvad Otepää
lastesõidud.
Korraldaja: Klubi Tartu Maraton
Lisainfo: www.tartumaraton.ee
Tehvandi-Matu-Tehvandi
Kell 12.00 42. Tartu Maratoni ühistreening.
Ideaalne võimalus üheskoos tutvuda 42. Tartu Maratoni rajaga kuu aega enne maratoni
toimumist.
Korraldaja: Klubi Tartu Maraton
Lisainfo: www.tartumaraton.ee

26.01.2013
Ööklubis Comeback:
RED BULL Snowkayak ametlik järelpidu:
Live: PÕHJA-TALLINN

Otepää Talimängud (Munaka Big Air, suusahüpped, lumelauakross)
Korraldab Eesti Suusaliit.

Tehvandi spordikeskus
ETV-Swedbank noortesarja IV etapp murdmaasuusatamises
Korraldaja OTI Spordiklubi
Info: Neeme Ernits, 506 4950

17.02.2013
Tehvandi spordikeskus
42. Tartu Maraton
Korraldaja: Klubi Tartu Maraton
Info: www.tartumaraton.ee

23.02.2013
Ööklubis Comeback:
Jägermeister Oranž laupäev ametlik järelpidu
Live: TANEL PADAR & THE SUN

24.02.2013

Vabariigi aastapäeva tähistamine (pere-päev).
Korraldavad jõustruktuurid.

03.02.2013
Tehvandi spordikeskus
Eesti noorte meistrivõistlused: murdmaasuusatamises
Korraldaja OTI Spordiklubi

10.03.2013
Kuutsemäe
Valgamaa MV mäesuusatamises

10.03.2013

Kekkose Suusasõit
Talviseks traditsiooniks saanud suusaüritus
toimub juba 18. korda Kääriku Spordikeskuses 14 km pikkusel Kekkose suusarajal
klassikalises stiilis. Kekkose rada on oma
nime saanud Soome presidendi Urho Kaleva
Kekkoneni järgi, kes külastas 1964. aasta
märtsis toimunud legendaarse Eesti visiidi
ajal ka Käärikut. President matkas tol korral
17 kilomeetrisel suusarajal ning veetis õhtu
Kääriku Spordibaasis. Seda külaskäiku
meenutab peale suusaradade veel kuulus
Kekkose saun, mis alati peale võistlust suusatajate käsutuses on.
Info: www.kaariku.com

Info: Neeme Ernits, 506 4950

13.03.2013

03.02.2013

Tehvandil
Otepää valla suusapäevakud 2013
Korraldab: Karupesa Team

Tehvandil
ESL Noorte karikasarja II etapp
Suusahüpped/kahevõistlus
Korraldab: Eesti Suusaliit

Info: Tanel Ojaste, 512 5893

Info: www.suusaliit.ee

14.02.2013

06.02.2013

Sõbrapäev. Päev täis romantikat ja üllatusi.

Käärikul
Otepää valla suusapäevakud 2013
Korraldab: Karupesa Team

16.03.2013

Info: Tanel Ojaste, 512 5893

09.02.2013
Ööklubis Comeback:
Külas on Sky Plus-i menusaade NAISTEKAS.
Kõik jutud: Kirsti Timmer & Meelis Tõrv.

27.02.2013
Tehvandil
Otepää valla suusapäevakud 2013
Korraldab: Karupesa Team
Info: Tanel Ojaste, 512 5893

Ööklubis Comeback:
ÖÖKLUBI SÜNNIPÄEV – 19.
Live: 2 QIUCK START

22.03.2013
Otepääl
Suusahüpped/kahevõistlus
ESL Noorte karikasarja V etapp
Korraldab: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

10.02.2013
Tehvandi spordikeskus
42. Tartu Maratoni avatud raja sõit, Tervis
Plussi 12. Tartu Maratoni Naistesõit, 2. Tartu Teatemaraton.
Korraldaja: Klubi Tartu Maraton
Info: www.tartumaraton.ee

25.01.2013

Valgamaa I Talveöölaulupidu (algusega kell
20.00 Pühajärve Laululaval).
Korraldaja MTÜ Otepää Üritused

10.02.2012

Saunamaraton
Kuum saun kuumas Talvepealinnas
Info: Sirje Ginter, 509 7795

26.-27.01.2013
Otepää vallas
Rahvusvaheline kelgukoeraspordi võistlus
“Jälg 2013“
Kelgukoerte sprindidistants Tehvandi matkarajal ning esmakordselt Eestis ka keskpikamaa distants, mis sisaldab endas rajalõike
Tehvandi matkarajast, Kekkose matkarajast
ning Tartu Maratoni suusarajast imeilusal
Lõuna-Eesti kuppelmaastikul.
Info: www.otepaasleddograce.eu

27.01.2013

Villa Müllerbecki Stiilisuusk. Juunioritele ja
seenioritele. Parimatele suusatajatele, stiilsematele kostüümidele ja parimale kaasaelajale
auhinnad. Õhtu lõpetab „Tantsud jääl“

30.01.2013
Käärikul
Otepää valla suusapäevakud 2013
Korraldab: Karupesa Team
Info: Tanel Ojaste, 512 5893

12.02.2013

Vastlapäev Villa Müllerbeckis. Erinevad saunad ja võistlused nii lumel kui jääl.

15.-24.02.2013
Otepääl
Leigo Jäämuusikafestival
Leigo muusikatalu üllatab oma põneva ja
eksklusiivse üritusega – Leigo Jääfestival
Eestimaa Talvepealinnas, Otepääl. Festivali
tarbeks seatakse veebruarikuus üheks pikaks
nädalalõpuks Otepää keskväljaku servale,
vaatega Linnamäele, valmis ajutine kontserdisaal, mille lava ning istmed on ehitatud
jääst, ka ruumi dekoratsioonid on teemakohased. Jäises „kontserdisaalis“ on jääst
ehitatud baar, kus pakutakse teemakohaseid,
soojendavaid jooke.
Kontserdi korraldamisel ning saali sisustamisel on arvestatud, et soojalt riietunud
publikul ei peaks külm hakkama. Kolmel
õhtul toimuvad ajutises jää-kontserdisaalis
kontserdid, mille vaheajal viiakse läbi tule ja
jääga seotud rituaale.
Info: www.leigo.ee

16.02.2013
Tehvandi Spordikeskus
Eesti meistrivõistlused: absoluutklassis ja
juunioridele suusahüpped ja kahevõistlus
Korraldaja Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

MÄRTS
02.03.2013
Tehvandi Spordikeskus
Eesti meistrivõistlused M16, M18 suusahüpped ja kahevõistlus
Korraldaja Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

02.03.2013

Ööklubis Comeback:
Live: KOIT TOOME & BAND

03.03.2013

22.03.2013
Otepää
Murdmaasuusatamine
Noortetuur

23.03.2013
Tehvandi Spordikeskuses
Piletilevi III etapp laskesuusatamises.
Korraldaja: ELSF
Info: www.biathlon.ee

23.03.2013

Väike-Munamägi
Mäesuusatamine
Noorte Alpisari
Korraldab: Suusaliit

Tehvandi spordikeskuses
Eesti meistrivõistlused meeskondlikud suusahüpped ja kahevõistluse paarissprint
Korraldaja Eesti Suusaliit

Info: www.suusaliit.ee

Info: www.suusaliit.ee

09.03.2013

30.-31.03.2013

Kuutsemägi
Lumelaud – Volcom PB Rail Jam
Korraldab: Eesti Surfhouse

Otepää Mängud
Suusahüpped, mäesuusatamine.
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Rahvusvaheline kelgukoeraspordi
suurvõistlus „Jälg 2013“ toimub
26.-27. jaanuaril Otepääl

K

una 2013. aastal ei toimu Otepääl
FIS MKetappi murdmaasuusatamises ega ka aastaid rahvaüritusena toiminud Kuldkala kalastusvõistlust,
on kelgukoeraspordi võistluse „Jälg 2013“
eesmärk suuresti täita nimetatud ettevõtmiste nišši.
Loodame muutuda oluliseks meelelahutuslikuks, spordi- ja rahvaürituseks
Otepääl.
Selle talve uudsema spordiüritusena
loodame kõrgel hoida ka Otepää kui
talvepealinna staatust. Võistluse „Jälg
2013“ eesmärgiks on talvepealinna külastatavuse tõstmine nii Eesti kui ka välisturistide näol ning tuua kliente kohalikele
ettevõtjatele.
Võistlusega tahame populariseerida kelgukoerasporti, koeraga aktiivse
sportimise võimalusi olemasolevatele
ja tulevastele sportlikke eluviise harrastavatele koeraomanikele. Suurvõistluse läbiviimise eesmärgiks on tõsta Eesti
maailma kelgukoeraspordi kaardile, tuua
Eestisse veel rohkem maailmatasemel
kelgukoeraspordi alade tippvõistlejaid
ning luua soodne pinnas Eesti kelgukoeraspordi rahvuskoondise osalemisele
2018. aasta taliolümpiamängude näidisalade programmis.

Piiri Spordi-ja Puhkekeskus

A

Tehvandi Spordikeskuse poolt võimaldatavaid maailmatasemel võistlusradu
on eesmärk teadvustada kelgukoeraspordi maailmale Eesti kõrgetasemelist
võistluskorraldust. Lähiaja konkreetseks
eesmärgiks on saada järgmiseks aastaks
IFSS World Cup osavõistluse korraldamise luba.
Rahvusvahelist kelgukoeraspordi
võistlust “Jälg 2013“ korraldav rahvuslik erialaliit Eesti Kelgukoeraspordi
Liit (EKSL) lähtub võistluse läbiviimisel Rahvusvahelise Kelgukoeraspordi

Liidu (IFSS – International Federation of Sleddog Sports) normatiividest.
Võistluse peakohtunikuks on IFSS
volituste ning akrediteeringuga kelgukoeraspordi kohtunik pr. Izabella
Zsmurlo (Poola).
Rohkem infot võistluse kohta „Jälg
2013“ ametlikul kodulehel: www.otepaasleddograce.eu.
Kohtume jaanuari viimasel nädalavahetusel Tehvandil!

sume Kääriku ja Kuutsemäe külje all. Alates 1967. aastast on Piiri spordibaasis läbi viidud spordilaagreid. 45aastane kogemus laagrite korraldamises
ning traditsiooniliste tegevuste säilitamine on ka tänasel päeval Piiri spordija puhkelaagri aluseks.
Aastaringselt pakume majutus- ja toitlustusteenust. Meie territooriumil asub 4 majutusmaja ning peahoone.
Piiri Spordi-ja Puhkekeskuses on tõstukiga suusamägi ja ning meil on erineva pikkusega suusarajad.
Meie juures on võimalik korraldada firmade suve- ja talvepäevi, klassiekskursioone,
laagreid ja koolitusi.
Aastatega on säilinud Piiri vaim ja moto: Piiril piiritult priiust...

JOHANNA LAAK

Suur lumelinna ehitus
20. detsembril kell 14.00-19.00
hotelli Villa Müllerbeck juures.
Teemaks „ Muinasjutud läbi lume“.
Kõik atraktsioonid peavad olema kasutatavad liumäena. Võistlejatele soe supp,
kuum tee, suutäis magusat. Parimale klassile auhinnaks klassiõhtu korraldamine
meie stiilses restoranis. Parimale Firmale auhinnaks 2h sauna koos joogi ja snäkiga.
Võiskonna suurus maksimaalselt 5 inimest.

4.-6. jaanuarini 2013. aastal toimub Tehvandi spordikeskuses rahvusvaheline laskesuusatamise võistlus IBU
CUP 4 Biathlon Otepää 2013.
Ettevalmistustööd rahvusvaheliseks laskesuusavõistlusteks käivad täie hooga. 20. novembril Tehvandi
spordikeskuses toimunud võistluse korraldajate koosolekul anti ülevaade võistluste ettevalmistamisest ning
tehnilisest valmisolekust. Samuti andsid alalõikude juhid ülevaate oma tegevustest.
Võistluste korraldamisest võtavad osa paljud vabatahtlikud. Peamiselt on need Otepää inimesed, kes
on ka varem laskesuusavõistlustel abiks olnud, kuid sellel aastal on juurde tulnud uusi abilisi mujalt. Eriti
oodatud on vabatahtlikud, kes leiavad rakendust lasketiirus, turvakontrollis, stardi- ja finišialas abiks olles.
Valminud on ka eesti ja inglise keelne võistluse kodulehekülg: http://otepaa.biathlon.ee, kust huvilised
saavad infot võistluse kohta.
Praeguseks on võistlustele registreerunud 20 riiki, see arv täieneb aga päev-päevalt. Lisaks tugevatele
laskesuusariikidele on esindatud ka eksootilisemad kohad nagu Argentiina, Austraalia, Hiina, Jaapan ja
Korea. Aladest on kavas meeste ja naiste individuaalvõistlused ning sprint.
„Eeloleval talvel Otepääl toimuvatel laskesuusatamise võistlustel on Eesti talispordi jaoks eriline tähtsus,
kuna tegemist on selle hooaja suurima rahvusvahelise talispordiüritusega,“ ütles Eesti Laskesuusatamise
Föderatsiooni president Aivar Nigol. „Ka on IBU Cup osavõistluse korraldusõiguste ELSFile usaldamine
jätkuks varasemale edukale koostööle ning kinnituseks sellele, et oleme rahvusvaheliste laskesuusatamise
võistluste korraldajatena IBUle arvestatavad partnerid. Meie järgmine väljakutse ja eesmärk on MK-sarja
osavõistluste korraldamine.“
Varasemalt on ELSF läbi viinud MM-võistlusi suvebiatlonis 2007. aastal, IBU suviseid karikaetappe
Haanjas ja Otepääl 2008. aastal ning U-26 Euroopa meistrivõistlusi laskesuusatamises 2010. aastal.

Ettevalmistustööd rahvusvaheliseks laskesuusavõistluseks
on täies hoos

IBU CUP 4 Biathlon Otepää 2013 võistluste ajakava:
05.01.2013
Kell 10.15 individuaalvõistlus naised
Kell 13.30 individuaalvõistlused mehed
06.01.2013
Kell 10.15 sprint naised
Kell 13.30 sprint mehed
Lille- ja auhinnatseremoonia toimub pärast võistlust laskesuusatamise staadionil.
NB! Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.
Vaata ka: http://otepaa.biathlon.ee

FOTO: ANDREAS NIGOL
Kui soovid IBU CUP 4 Biathlon Otepää 2013 võistlustel vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis võta ühendust
vabatahtlike koordinaatori Marju Külmaga tel. 55 608 911.
Sinu abi on teretulnud!

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

Hea Aakre ja selle ümbruskonna rahvas!

N

Detsembrikuise ülikiiruse ja ülebroneerimise tõttu
alustavad Aakre Rahvamaja ringid tööd juba uue,
2013. aasta jaanuaris.
Teisipäeviti, alates 8. jaanuarist LASTE (3-7 a.)
TANTSUTUND, kell 18.00.
Neljapäeviti, alates 17. jaanuarist FÜÜSILISE
HEAOLU TREENING, kell 18.30. NB! Kaasa matt ja
joogivesi!
Palume vabandust ebameeldivuste pärast!

ovembris on kunstnikel tööde kokkukorjamise aeg. Valgamaa rahvas saab ülevaate
tehtust ja kunstnikud annavad selle alati
kunstikuu näitusel. Puka Kunstikool esines seekord Valgas juba kaheksandat aastat. Me esindasime end skulptuuritöödega nii noorematelt kui vanematelt lastelt ja Pille Markovi lõputöödega. Kui
maali ja fotograafiat viljelevad paljud, siis skulptuuri näeb näitustel üldse harva. Sellepärast oli meilt
niisugune valik.
Lisaks Pukale oli õpilaste töid seekord ka Valka
Kunstikooli lastelt. Läti lapsed olid välja pannud
maalitud koopiaid tuntud vanadelt meistritelt.
Kolmas laste töödega esineja oli Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuse kunstiring. Nende dekoratiivseid
töid sai imetletud ja nendest uusi ideid korjatud.
Nüüd aga teeme koolis kokkuvõtteid poolaastast, pannes kooli pikka koridori välja paremaid
töid kõigilt kolmekümnelt õpilaselt.

Puka võrkpallurite edu karikavõistlustel

T

Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

VIII täiskasvanud õppijate foorum
”Õige aeg on õppida” Tallinnas
VIII täiskasvanud õppijate foorumi (TÕF) avas
Merle Haug, TÕFi initsiatiivgrupi esinaine, kes
andis kokkutulnutele ülevaate TÕFi kujunemisloost ja varasematest tegemistest. Täiskasvanud õppijate vabatahtlik liikumine positiivse
õpikogemuse vahendamiseks ei ole mitte ainult
Eesti omapära. Samalaadsed liikumised toimivad
ka teistes Euroopa riikides. Merle Haug vahendas ka oma värsket kogemust Hollandis ja kõneles
vabatahtliku tegevuse arendamise võimalustest.
Seekordseks peaesinejaks TÕFil oli Katrin
Karisma-Krumm, aktiivsena vananemise ja põlvkondade- vahelise solidaarsuse Euroopa aasta hea
tahte saadik. Esinejat kuulates oli võimalik mõelda
selle üle, mida tähendab saadikuks olemine ja
mida see annab inimesele endale. Katrin KarismaKrumm rõhutas, et eakad inimesed on ühiskonnas
tohutu ressurss, kellel on lisaks kogemustele ka
aega ja tahtmist ühiskonna probleemidega tegeleda. Ta tõi näiteid Soomest, kus eakad inimesed
tegelevad keskkonnateadlikkuse tõstmisega ja
tegutsevad koolide juures vabatahtlikena probleemsete lastega.
Katrin Karismaa-Krumm jagas kuulajatega ka
oma lugu tööta jäämisest ja õppimise paratamatusest sellises olukorras ning sellest, kuidas teistele
head tehes teeb inimene head iseendale. Kuulajate kommentaarile, et ühiskonnas tuntud ja armastatud näitlejannal on kindlasti lihtsam olla saadikuks – teda kuulatakse ja tema arvamusega arvestatakse – vastas pr Karismaa-Krumm, et tegelikult
loeb usk oma sõnumi olulisusesse. Keegi ei tohiks
mõelda, et „Ah, mis nüüd mina …“ Kui oled veendunud oma sõnumi õigsuses, veenad ka kuulajaid
ja iga TÕFil osaleja võib saada omakorda õppimise saadikuks. Iga inimene on tähtis ja iga inimese
südamest tuleval sõnumil on väärtus.
TÕFi aastatepikkune traditsioon on olnud keskendumine innustavatele lugudele. Ka seekord
jagasid kohalolijad oma lugusid teistega.
Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja
Jane Väli jutustas loo Töötukassa kliendist, kes
50ndates eluaastates töötuks jäänuna asus õppima
Tartu Meditsiinikoolis, omandas täiesti uue ameti ja
julgustab nüüd tööklubides inimesi, kellele tundub,
et töö kadudes on nende maailm kokku varisenud.
Tema lugu on innustanud kümneid inimesi.
Lavassaare vallavanem Ene Täht jagas kuulajatega lugu vallast, kus AS Tootsi Turvas töö reorganiseerimise tulemusena kadus 100 töökohta. Et
olukorraga toime tulla, asusid valla juhid inimesi
toetama ja julgustama. Organiseeriti hädaabitöid
ja koolitusi. Koju kurvastama jäänud inimestele
mindi ka koju järgi. Oluline oli inimestele teadvustada, et töötus pole häbiasi või midagi sellist,
milles inimene on tingimata ise süüdi. Korduvalt
rõhutas ta koostöö olulisust ja isikliku kontakti
ning usalduse tähtsust. Nii nagu Katrin KarismaaKrumm, leidsid ka Lavassaare vallajuhid, et eestlasi on sedavõrd vähe, et iga inimene on oluline ja
kedagi oma muredega üksi jätta lihtsalt ei tohi.

Aasta õppija 2012 Anne Perlov tõi kohalolijate ette loo, kuidas töötust naisest sai Puka valla
„sädeinimene“, kes lõi kooskäimise ja käsitööga
tegelemise võimaluse valla töötutele naistele. Tema
vabatahtlikust algatusest ja valla toetusel on jalad
alla saanud „Pritsumehe Marid“.
Aasta õppija 2011 Ralf Burk on samuti kogenud
töötuks jäämist ja täiesti uut algust eraettevõtjana. Lisaks juhib ta ka Jõhvi valla sotsiaalmaja, kus
leiavad peavarju töö ja kodu kaotanud inimesed.
Ralfi sõnum kuulajatele oli, et tohutult oluline on
hättasattunud inimese kiire märkamine ja abistamine. Paljude inimeste jaoks võib õpitud abitus kiiresti eluviisiks muutuda ja siis on sellest väljarabelemine juba kordades raskem, kui mitte võimatu.
Põlvamaa aasta õppija 2011 Ene Tigas rääkis
õppimise võimalustest ääremaal, kus kultuurikeskused ja kõrgkoolid tunduvad olevat üsna kättesaamatus kauguses. Ometi on tänasel päeval võimalik
uusi asju teada saada ka suurtest keskustest kaugemal ja siin tulevad appi erinevad õpikeskkonnad
Internetis. Ene jagas kuulajatega oma õppimiskogemust ja võimalusi õppida nendes keskkondades.
Lugude rääkimisele tõmbas joone alla Kaja
Leppik, kes liitus TÕFiga Raplamaa Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasena ning kellest on saanud
õppijate foorumi korraldaja Raplamaal. Pärast
osalemist üle- eestilisel TÕFil 2010 aastal organiseeris Kaja õppijate foorumi Rapla Täiskasvanute
Gümnaasiumis ning on nüüd korraldamas Raplamaa erinevaid koolitusasutusi kaasavat õppijate
foorumit.
Pärast õppijate lugude kuulamist arutasid osalejad väiksemates rühmades TÕFi initsiatiivgrupi liikmete eestvedamisel võimalusi, kas ja kuidas
võiks TÕFil innustust saanud inimesed innustada
teisi õppima ning millised võiksid olla need väikesed, aga konkreetsed sammud, mida saaks teha.
Rühmatööde arutelusid üldistades:
1) Julgustada õppima oma lähedasi, kelle õppimine on jäänud pooleli või kes kõhklevad õppimise
alustamisel. Lähedaste inimeste toetus on õppija
jaoks vanusest sõltumata väga oluline
2) TÕFi kogemuse ja lugude jagamine oma töökohal. Olulised on nii 2 – 3 kollegi kui ka personalijuhi võimalus vahendada seda kogemust ettevõtte
1000 töötajale.
3) Virtuaalne kogukond Facebookis annab võimaluse kokku sadade sõprade teavitamiseks.
4) Kohalikud täiskasvanud õppijate foorumid
saavad teoks 2012.a. veel Raplamaal, Võrumaal,
Lääne – Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Läänemaal.
Päeva tagasisides rõhutasid eranditult kõik osalejad, et TÕFil osalemine andis neile kinnitust, et
ollakse õigel teel. Osalejad olid valmis olema õppimise saadikuks ja nägid veel konkreetseid võimalusi õppimise positiivse kogemuse vahendamiseks:

sirguliina Keskkooli võimlas lõppesid Valgamaa 2012. a karikavõistlused võrkpallis
meeskondadele.
Poolfinaalides võitis SK Puka - VK Viktooria 3:1
ja SK Oti – Valgamaa SVS-i 3:2.
Kolmanda koha mängus võitis VK Viktooria spordiveterane tulemusega 3:1.
Finaalis oli Otepää spordiklubi Oti meeskond
parem Puka Spordiklubi meeskonnast 3:1 ja tuli
karikavõitjaks.
Teise koha võitnud Puka Spordiklubi mängis järgmises koosseisus: Gunnar Arak, Ingemar Liigand,
Kert Kärner, Tiit Rosenblatt, Erki Marksoo, Riivo
Sisask, Rauno Meerits, Riho Kald, Margus Savisaar, Raivo Russak, Kristjan Pill, Andrus Loit.

· andsin lubaduse Töötukassa esindajale tutvustada infotunnis positiivset õppimiskogemust
täiskasvanute gümnaasiumis
· aitan korraldada õppijate foorumit Raplamaal
(27.11.2012)
· 2013.a teen teoks koolituse „Lood, mis kõnetavad“ oma valla rahvale
· Julgustan täie tõsidusega oma tuttavaid poolelijäänud haridusteed jätkama
· Esitan aasta õppija kandidaate, et väärtustada
õppimist ja õppijat
· Olen ise eeskujuks oma lähedastele ja sõpradele
· Vahendan TÕFi Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis
· Tutvustan õppijate foorumit TÕNi raames
· Asutuse juhatajana toetan töötajate õppimist
· Kirjutan TÕFist oma valla lehes

EHA ja KAIJA

Aakre Rahvamajas
8. detsembril 2012

jõuluhõnguline puhkeõhtu.
Peotuju loob Lycille.
Algus kell 20.00.
Pilet esimesel tunnil 3 €, hiljem 5 €.
Piparkoogi lõhna täis on kogu Rahvamaja,
et sellest osa saada pole palju teha vaja.
Tule 15. detsembril
Puka Rahvamajja

jõuluhõngulisele puhkeõhtule!
Meeleolu loob Raen Väikene.
Algus kell 20.00.
Pilet esimesel tunnil 3 €, hiljem 5 €.
Ajal on alati kiire, lapsepõlv möödub pea.
Kuid temast me kaasa endaga viime mõndagi
armast ja head.
9. detsembril kell 13.00
Puka Rahvamajas

KONTSERT

pühendusega Puka Meesansambli asutamise
55. aastapäevale.
Esinevad mitmed kollektiivid Valgamaalt ja kaugemalt.

Kokkuvõtte koostas: MARIKA KAASIK

VIII täiskasvanud
õppijate foorumi
tagasiside
ANNE PERLOV:
Mida tänane kokkusaamine mulle andis?
Julgust, uusi ideid ja tõdemuse, et see mida ma
teen, on õige.
Mida olen valmis tegema, et õppimist toetav mõtteviis jõuaks suurema hulga inimesteni?
Kohtun erinevate kollektiividega, räägin ja veel
räägin.
ENE RÄÄK:
Mida tänane kokkusaamine mulle andis?
Hea positiivse tunde, et teadmiste poole pürgijaid on palju. Ja ka soovi aidata neid, kes on hetkel
eesmärgi kaotanud.
Mida olen valmis tegema, et õppimist toetav mõtteviis jõuaks suurema hulga inimesteni?
Võtan esimeseks ülesandeks oma minia tööturule tagasi aidata.
HELGI PUNG:
Mida tänane kokkusaamine mulle andis?
Osalen esimest korda sellisel koolitusel ja olen
väga rahul sellega.
Mida olen valmis tegema, et õppimist toetav mõtteviis jõuaks suurema hulga inimesteni?
Korraldame oma vallas kokkusaamise.

Kevad aga kaugel, seega pane sõbrale sussi sisse
kutse peole/kontserdile ja tulge üheskoos lustliku
meelega!

Aakre Algkooli jõulupidu

toimub 20. detsembril algusega kell 18.

Aakre lasteaia

(oodatud on ka kodused lapsed)

jõulupidu toimub

21. detsembril algusega kell 10.

28. detsembril kell 20.00
Kuigatsi Külamajas

Aastalõpuball, tantsuks mängivad Anti ja Oss.

Kommipakid vallavalitsuses
Jõulude eel on päkapikkudel kibekiire tööaeg,
seetõttu jätsid nad koduste laste ning 80aastaste
ja vanemate kommipakid vallavalitsuse sotsiaalosakonda hoiule.
Pakkide väljastamine alates 3. detsembrist.
Info 7669 414; 7669 415, Airin ja Marika

SÜNNID
Ketely Püss

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

SANGASTE

7. detsember 2012

www.sangaste.ee

2. detsembril süttisid üle maa
advendiküünlad, et tähistada jõuluaja algust.

PROJEKTID

Meile tõid jõulutunde väikesed
Võru linna laulumudilased, keda
juhendab Piret Rips-Laul. Sekka
kõlasid ülevad ja võimsad saksofonihelid.

OOTAME OSALEJAID!
Sangaste valla tööhõiveprojekt „ Noorte ja vanemaealiste töötute aktiveerimine Sangaste ja Tõlliste vallas“
ootab uusi osalejaid vanuses 16-24 ja 50-74.
Projektis on osalenud üle 25 inimese. Kõige võimsamaks kogemuseks on olnud osalejatele 3nädalane
psühholoogiline motivatsioonikoolitus. Kõik projektis
osalenud noored on osalenud ka tööpraktikal ja on
nüüdseks tööl või erialakoolitustel.
Detsembris registreerime osalejaid uude motivatsioonikoolituse gruppi. Koolitus ise algab 7. jaanuaril
2013. Tõenäoliselt on see projekti viimane koolitus.
Seekordsesse gruppi ootame eeskätt Sangaste valla
elanikke. Loodan, et valla noored tahavad senisest
aktiivsemalt pakutud võimalusi kasutada. Noortele
saame lisaks tööpraktikale ja erinevatele nõustamistele
pakkuda ka erialakoolitust.
Projekti infotunnid toimuvad TEISIPÄEVAL, 11. detsembril: kell 10.00 SANGASTE VALLAMAJAS (projekti
kontor, II korrusel) ja kell 14.00 KEENI NOORTEKESKUSES.
Info projekti ja projektis osalemise tingimuste kohta
leiate Sangaste valla kodulehelt: www.sangaste.ee
lingi „tööhõiveprojekt“ alt. Projektil on oma konto ka
Facebookis nimega „Sangaste Tööhõiveprojekt“. Osalemisega seotud küsimustes võib helistada ka mentor
Marju Karavinile (5398 9514).
Projektijuht ASTRID ORG

MIS AEG SEE ON, KUI MEMM TEEB PIPARKOOKE,
KUI KUUSED MUINASJUTULISED NÄIVAD.
KUI KÕIGIL PEAS ON MÕNI LAUL VÕI LOOKE,
KUI PÄKAPIKUD AKNA TAGA KÄIVAD
JAH, NEED ON JÕULUD, NEED ON JÕULUD
RÕÕMUST KINNI HING.
JAH, NEED ON JÕULUD, NEED ON JÕULUD
TÄIS SAAB AASTARING!
(H.Kendra)

Soe tunne põues ja sära silmis
võib aasta kõige pimedamale ajale
vastu astuda.

Lydia Koidulale pühendatud luulekonkurss
„Koidulauliku valgel“
4. detsembril toimus Sangaste Seltsimajas Lydia
Koidulale pühendatud noorte etlejate luulekonkursi „Koidulauliku valgel“ Valgamaa voor.
Kuueteistkümnes üleriigiline võistlus toimub 12.
detsembril Pärnus Lydia Koidula Majamuuseumis. Sangastesse tuldi kokku selleks, et selgitada
välja Valgamaa esindaja ehk laureaat, kes sõidab
Pärnusse.
Osalema oodati Valgamaa koolide 5.-12. klasside õpilasi. Hindamine ja autasustamine toimus
nooremas (5.-9. klass) ning vanemas (10.-12.
klass) vanuserühmas. Laureaat valiti välja kõigi
osalejate hulgast.
Luulekonkursist osavõtjaid oli kokku 34, kes
esindasid Puka ja Tsirguliina Keskkooli, Tõrva
Gümnaasiumi, Pühajärve ja Palupera Põhikooli, Valga Gümnaasiumi, Valga ja Keeni Põhikooli. Õpilaste esituses kõlasid Lydia Koidula ja

Kuna Jõuluvanal on kibekiire aeg, siis antakse lapsele ainult
KOMMIPAKK.
Jõuluvana tänab mõistva suhtumise eest ja loodab, et kõik
kingitused jõuavad päkapikkude või jõulusoku abil lasteni.

Russak (juhendaja õpetaja Ene Sõstar). Anni
ettekandes kõlasid L. Koidula “Ise tahtsid” ja E.
Niidu “Uus maailm”.
Laureaat valiti kõigi osalejate hulgast ja selleks
osutus Pühajärve Põhikooli 5. klassi õpilane
Cärolin Trik (juhendaja õpetaja Ülle Tomson).
Cärolini esinemine oli väga ilus ja liigutav. Tema
esituses kõlasid L. Koidula „Kodu“ ja katkend
Ellen Niidu raamatust „Pille-Riini lood“. Pisike
neiu suutis kogu saali lummata suurepärase etteastega. Kindlasti suudab Cärolin sama korrata ka
Pärnus!
Ilus talvepäev sai tänu kohalviibijatele veelgi
ilusamaks loetud. Aitäh kõigile, kes tõid kauni
luule Sangastesse! Edu kõigile ja kaunist jõulukuud!
Keeni Põhikooli eesti keele õpetaja MAIRE ROIO

Sangastest hakkab jälle ,,rapunsliõli“ saama

HEAD SÕBRAD!
Ootan teid lasteaed Kratila ja koduste laste
JÕULUPEOLE
19. detsembril kell 16.30
SANGASTE LOSSI!
Teie jõuluvana

Ellen Niidu luuletused. Kõik lugejad olid tublid ja
vaprad, mis tegi žürii töö üsna keeruliseks. Põhjaliku analüüsi ja arutelu tulemusena jõuti ühisele
otsusele autasustada seitset õpilast.
Nooremas vanuserühmas võitis kolmanda koha
Anette-Johanna Park Valga Põhikoolist (juhendaja õpetaja Hanna Albi), teise koha saavutas Liina
Suur Tsirguliina Keskkoolist (juhendaja õpetaja
Ülle Vihm) ning parimaks osutus Hardo Adamson
Tõrva Gümnaasiumist (juhendaja õpetaja Marge
Viljaste). Hardo luges konkursil L. Koidula ,,Teretuse” ja E.Niidu ,,Eile, täna, homme”.
Vanemas vanuserühmas sai kolmanda koha
Anabell Tamm Tsirguliina Keskkoolist (juhendaja õpetaja Ülle Vihm), teise koha saavutas AnnaMarija Sljusartšuk Valga Gümnaasiumist (juhendaja õpetaja Varje Schmidt) ning parimaks tunnistati samuti Valga Gümnaasiumi õpilane Anni

H

ead elanikud! Kes ei mäletaks, kuidas Sangastes veel apteegilett alles oli, mille taga meie armas kauaaegne „apteekriprovva“ valges kitlis askeldas!
Kes ei teaks kuulsat ,,rapunslieli” pudelit ,,Kevadest”!
,,Apteekriprovva“ pidi toona oma tänuväärse töö hülgama, sest kahanev maksevõimeline elanikkond ja eurobürokraatia hullused likvideerisid
entusiasmi najal funktsioneeriva apteeginduse Sangastest.
Nüüd on aga nii, et meid võivad varsti kõnetada ka head uudised proviisorluse vallast. Nimelt on käimas läbirääkimised ja tõusmas lootus, et juba lähiaegadel saame Sangastes täismahus töötavat apteeki kasutada ja tervitada-tarvitada. On siis jälle olemas lett, kus taga võib ka rapunsliõli pudel olla. Teavitame
asjade käigust ja palume seni pruukida mujalt ostetud rahusteid.
KAIDO TAMBERG, Sangaste vallavanem

Sangaste valla
omastehooldajate
JÕULUPIDU
toimub
pühapäeval, 9. detsembril
algusega kell 15.00
Sangaste Seltsimajas.
Laua katame ühiselt.
Kaasa võib võtta kuni 2-eurose
loosi-kingituse.
Lisainfo tel 52 47 930 (Pille Sikk).

16. detsembril kell 12.00 Sangaste seltsimajas
Pensionäride Ühenduse Härmalõng

JÕULUPIDU
Pääsmed liikmetele 10 €, kõigile teistele 12 €.
Müüvad Vaike Tuisk ja Laine Varik.

Jumalateenistused EELK
S angaste k irikus
9. detsembril kell 12.00 II Advent.
16. detsembril kell 12.00 III Advent.
23. detsembril kell 12.00 IV Advent.
24. detsembril kell 18.00 Püha Jõuluõhtu
jumalateenistus.
25. detsembril kell 12.00 Esimene Jõulupüha.
26. detsembril kell 12.00 Teine Jõulupüha.
30. detsembril kell 12.00 Jumalateenistus.
31. detsembril kell 18.00 Vana-aasta õhtu.
6. jaanuaril kell 12.00 Kolmekuningapäev.

Tee murrab teed...

N

agu heade kavatsuste ja ka pahade mõtetega uudishimulikud vallaelanikud näha on
saanud, on käimas Keeni-Sangaste kergliiklustee ehitust ettevalmistavad tööd. Kuna riigimasina rattad raiskasid omavahelises menetlemises ära hulga kallist aega ning tee peab olema
järgmisel aastal asfaldiga kaetud, siis võttis vald
tööde alustamise asja ise ajada.
Tee-aluse liiv vajab talve jooksul vajumist ning
ette on näha ka puistematerjali kallinemist järgmisel aastal. Lisaks saime kasutada karjääri renditasu eest vallale antavat tasuta liivakogust. Seda
sai päris suures mahus maasse pandud ja see andis
olulise rahalise efekti.
Teeme ise maaparanduslikud ühendused ja
osaliselt liivaaluse ehitamise. Oleme suutnud
töid teha siiani oluliselt odavamalt, kui nurjunud
vähempakkumise vähimas kalkulatsioonis neile
töödele pakuti. Ka mõned pakkujad ise tunnistasid hiljem, et hindades oli ,,palju õhku”, sest töid
on suvel palju ja tegijaid vähe. Aga meie soovime,
et vald võimalikult vähe ,,õhku” peaks kinni
maksma.
Siiski tuleb välja kuulutada uus hange kõige

Sangaste valla noored käisid
Superstaari saadet vaatamas

muu peale. Loodame nüüd ka oluliselt odavamat pakkumist. Vahepealse pakkumise nurjumise
tingis tööde kallinemine, võrreldes projekti algusega. Eeldatavasti viib talvine hange hinnataseme alla. See on oluline, sest riik panustab kindla
summa ja ülejäänu (ca 50%) paneb vald.
Kuna projekt on kogukonnale väga oluline ning
valla praegune laenukoormus on oluliselt väiksem
seadusega lubatust, siis rahastame valla omaosaluse seekord laenuga. Laenu on selliseks asjaks õige
võtta, sest tehtu jääb oma valla rahvale. Seisev ja
kasutamata raha võib aga kiirelt Vahemeremaadele pensionisammastesse ära minna. Paraku on
elu seda näidanud, et parem on varblane peos, kui
2 katusel.
Valmis ja häälestamisel on ka veepuhastusseadmed Keenis ja Sangastes ning siis saab ühel hetkel
ka päriselt puhtama vee.
Niisiis jääb meile kõigile head teed soovida!
Kaunist valget, vallarahvas ja naabrid!

Keeni kooli

JÕULUPIDU

toimub reedel,
21. detsembril kell 17.30
SANGASTE SELTSIMAJAS
Bussiringid alustavad kell 16.30.

KAIDO TAMBERG

Pühapäeval, 11. novembril said 4 Keeni noort,
kes olid pühapäeviti vaatamas käinud Noortekeskuses superstaarisaadet, loosi teel võimaluse
minna Tallinnase, et vaadata superstaarisaate
läbimängu.
Väljasõit oli hommikul, kuna teekond oli
pikk. Sõideti heade emotsioonidega, Tallinnasse
jõudes hakkas pisut ka pinge tõusma. Kõik on
küll korduvalt pealinna külastanud, aga linna
päris hästi veel ei tunne.
Noored said proovile panna oma kaardilugeja oskusi. See tuli neil üpriski hästi välja. Umbes
20 minutit sõitu pealinna kärarikkas liikluses ja
hämmastaval kombel jõutigi täpselt õige maja
juurde. 16.45 pidi seltskond olema telemajas,
et vaadata superstaarisaate läbimängu, mis on
nagu peaproov. Peaproovis tundsid lauljad ja
saatejuhid end pisut vabamalt kui otsesaates.
Osalised käisid ringi sussides ja sokkides.
Nägime ära kõik superstaarisaate lauljad ja
kõige põnevamaks osutus valik istuda kohtunikelaua kõrvale, sest seal platseerus Mihkel
Raud. Pärast läbimängu vaatamist tuli pisike
pettumus, sest oleksime soovinud ka otsesaadet
vaatama jääda, et oleks põnevust rohkem. Kuid
polnud hullu, saime superstaarid oma silmaga
ikkagi üle vaadatud ja mõnusa elamuse.
MERIT NIGULA

http://sangastevv.ee/svank/ - Sangaste Valla
Noortekeskuse kodulehekülg, kus on kõik
vajalik informatsioon: info lahtioleku kohta,
tegevuskava kalender, huviringid, vajalikud kontaktid ja noorteka kodukord!
Sangaste uudised ka lk 11 >>
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KÄÄRIKU SPORDIKESKUS

pakub põhikohaga tööd

hotelli administraatorile.

Kallid Otepäälased!

Talvepakett:

Me pole kohtunud paljude otepäälastega
meie kaunis uues hotellis Villa Müllerbeck
Kaarna järve kaldal.
Kutsume Teid külastama meie restorani
ja nautima meie roogasid.
Pakume erinevaid grupimenüüsid sünnipäevadeks, seminarideks, peielaudadeks,
pulmadeks, jõuludeks jne.
Restoranis on täiesti sõbralikud hinnad
ja meeldiv teenindus! Tulge proovige
järele!

Talvepuhkus Villa Müllerbeckis
• 1 öö valitud toas
• 10 % allahindlust restorani toidumenüült, v.a. alkohol
• Pääse kahele Otepää snowtubingusse
• Võimalus suusatada Villa Müllerbecki
suusarajal
• 1h sauna
• Rikkalik hommikusöök
• Tasuta wifi, toas 32“TV
• Mäepilet kahele Väikse-Munamäe
suusakeskusesse

OLEME AVATUD IGA PÄEV!

Hinnad alates 99 €

Küsige pakkumist sale@villamullerbeck.eu või helistage tel. 633 1100.

Loodussõbralik Keeni kool
Keeni kool liitus üle-eestilise üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite kogumiskampaaniaga.
Ürituse eesmärgiks on suurendada õpilaste teadmisi pandipakendite taaskasutusse suunamise tähtsusest ja koguda seeläbi raha koolile spordivahendite ostmiseks.
Kogumiskampaania kestab 31. märtsini ja osaleda saavad kõik 1.-9. klasside õpilased ja koolitöötajad. Pakendid kogub kokku klassijuhataja, kes peab ka oma klassi kohta sellekohast arvestust. Iga kuu
alguses tehakse koolisiseseid kokkuvõtteid ja parimad kogujad saavad tunnustatud. Võistluse võidab
see klass, kes kogub kampaania käigus ühe õpilase kohta kõige rohkem pakendeid.
Kampaania kohta saab rohkem infot Eesti Pandipakend OÜ veebilehelt aadressilt: http://eestipandipakend.ee/loodussobralikkool/.
Toeta sinagi meid spordivahendite soetamisel ning too oma puhtad pandimärgiga plastpakendid
ja plekkpurgid kooli!

Vajalik arvutikasutus oskus,
ausus ja hea suhtlemisoskus.
Pakume stabiilset tööd,
väljaõpet ja meeldivat töökeskkonda.

KÄÄRIKU SPORDIKESKUS

Info tel. 5305 1265.

Info tel. 5305 1265

Helmo Autokool
REGISTREERIB
ÕPILASI
algavatele

autojuhi

B-kategooria
kursustele (ka lõppaste).

pakub hooajalist tööd
köögitöölisele.
Töö vahetustega.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848

Info: 5648 1462
helmoautokool@gmail.com

ehitusest@gmail.com

Kallid otepäälased ja naabervaldade rahvas!
Ootame Teid endale külla tutvuma meie uuenenud menüüga.
Lisaks põhivalikule, milleks on erinevate lisanditega kebabid, pakume laias valikus soodsate
hindadega näkse (populaarseimad neist kananuggetid ja sibularõngad).
Veel pakume kahes suuruses hamburgerit, mis on eriti hõrk ja maitsev tänu valmistusmeetodile – grillil küpsetamisele.
Soodsa päevaprae hind algab 2 eurost.
Tulles vastu külastajate soovile,
lisandub peatselt meie menüüsse ka seljanka.
Tere tulemast!
Teie Rae Kebab!

9. detsembril
kl 11.00 - 14.00
Meetme 1.3.1.“Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt „Noorte ja vanemaealiste töötute aktiveerimine Sangaste ja
Tõlliste vallas“. Nr 1.3.0102.12-0385 (01.05.2012 - 31.12.2013)

Muutes ennast, muudame maailma
Projekt sai rahastuse mais, kuid kiire suveaja tõttu otsustasime projekti meeskonnaga tegevusi alustada alles sügisest, kui maainimestel
sügistööd tehtud ja aega iseendaga tegeleda. Otsus oli õige, sest vanemaealiste grupp täitus kiirelt.
Noortega alustasime septembris, sest neil algas nii ka uus kooliaasta. Noori tuli väga vähe, kuid need, kes tulid, olid väga tublid ja
kohusetundlikud ning käisid motivatsioonikoolituse võidukalt lõpuni. Pärast motivatsioonikoolitust, mis kestis 3 nädalat, kohtusid noored
karjäärinõustaja Saima Telliga. Koos koostati karjääriplaan, mille alusel noored valisid sobiva eriala ja suundusid tutvumispraktikale
ning seejärel erialakoolitusetele, mille projekt kinni maksab. Tänaseks on kõik tüdrukud erialakoolitustel ja 2 tüdrukut tööle saanud.
Teised jätkavad koolituste ja seejärel praktikaga ja tööklubidega. Lisaks pakume individuaalseid nõustamisi, psühholoogi vastuvõttu ja
võlanõustamist.
Vanemaealistel lõppesid tööklubid detsembris ja osa neist läksid tööpraktikale. Mõned aktiivsemad, kes soovivad pensionile lisa

Valgjärve koolimaja
võimlas

JÕULULAAT.

„Nimelt – olin kuulnud ja lugenud juba varem, kuidas mõni tark inimene ütles: selleks, et muuta maailma, alusta iseendast. Lihtne
lause, aga mina ei saanud aru, kuidas võiks küll maailm sellest paremaks muutuda. Nüüd taipasin, see ongi tõsi, ainult see sõnum on meile
kõigile, igaüks meist peab endaga tööd tegema ja sellest muutubki maailm paremaks. Nii lihtne see ongi!
Saime teadmisi, kuidas leida endas üles tasakaal, mis on aluseks toimivatele inimsuhetele. Oluline on õppida mõtlema positiivselt,

Kell 12.00 esineb
Margit Tali ja tema
ansambel Kloun Ummi.
Kell 13.30 Sulbi
külateater.
Info telefonil 5033 518.

õppida ennast jälgima ja lahti mõtestama oma tundeid nii enda kui ümbritsevate inimeste suhtes. Vaja on püstitada endale eesmärk ja
leida meetodid selle saavutamiseks.
Arvan, et igaüks meist leidis enda jaoks sellelt koolituselt palju innustavat ja positiivset!” − Ene.
„Võttes vastu kutse osalemiseks projektis ja koolitusel, mis kestab 3 nädalat iga päev 8 tundi, olin võrdlemisi skeptiline ega kujutanud ette, mis tarkust sealt võiksin juurde saada. Nüüd tean, see oli midagi suurt, võimsat ja tarka. Kuigi pidasin ennast nii vanana juba
küllaltki targaks, siis koolitusel selgus, et seda oli vaid mõni täpike minu sees. Õppisin tundma iseennast ja tean nüüd kuidas end aidata
igas olukorras. Mõistan nüüd paremini teisi inimesi; miks nad on just sellised nagu nad on. Seda lühikest koolitust täiendan nüüd vastavat
kirjandust lugedes. Oskan valida endale sobivaid raamatuid ja mõista nendes sisalduvaid õpetusi. Koolitus oli põnev ja tekitas palju arutelusid. Olen väga tänulik inimestele, kes on nii palju õppida jõudnud, et kõike seda meiesugustele „tarkadele“ edasi anda nii, et sellest aru
saime ja oskame sellega oma elu paremaks muuta.” − Helge.

KUULUTUSED
Müüa pakitud kütteklotse ja pliidipuid. Vedu tasuta. 505 6107
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. 51978500

Siit ka luuletus Helgelt pühendatud meie projektile:
Üks vanavanaema läks tarkust koguma.
Ta õppis ennast tundma ja mõistma teisi ka.

Tasuta kodumasinate äravedu (külmikud, pesumasinad, telerid jne).
Mob 5386 9008.

Ta otsuse on teinud: ei egot toida enam.
On sisemine ego nii suureks, paksuks läinud!
Maailm nüüd tundub helgem, silmanägemine helgem.
Ka teistel osalejatel on ainult positiivseid emotsioone jagada. Aga projekt kestab ja ootame uusi inimesi projektiga liituma, eriti
oodatud on noored vanuses 16-24, kes ei tööta ega õpi päevases õppes. Saaksime teid tagasi reele aidata ja eluga edasi minna, sest olegem
ausad, paljudel puuduvad õppimiseks rahalised ressursid. Meil on need olemas. Lisaks sellele maksame koolitustel, tööklubides, praktikal, erialakoolitustel osalemise eest stipendiumi, sõidutoetust.
Motivatsioonikoolitusel, mis kestab 3 nädalat ja toimub Sangaste lossis, on tasuta maitsev lõunasöök ja kohvipausid. Ootame ka vanemaealisi vanuses 50-74, kes soovivad oma elu huvitavamaks muuta ja võib-olla ka midagi juurde õppida, sest alati on midagi, mida me
veel ei tea.
11. detsembril toimuvad meil projekti infopäevad: kell 10.00 Sangaste Vallamajas teisel korrusel meie kabinetis ja kell 14.00 Keenis
Sangaste Avatud Noortekeskuses.
Lisaks saab infot projekti meeskonnalt:
Marju Karavin – gruppide mentor tel. 5398 9514, marjukaravin@gmail.com,
Rando Undrus – tööpraktika mentor, tel. 5044 938, randoundrus@gmail.com,

Ostan vinüülplaate. Tel. 5686 5540.,

Infot on ka veel Sangaste valla kodulehel ja facebookis: Sangaste Tööhõiveprojekt.
Tänan südamest neid inimesi, kes osalesid projektis − ka minul oli teilt väga palju õppida!

Projekti mentor MARJU KARAVIN

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

Ajalehe Otepää Teataja reklaami- ja kuulutuste hinnakirja kehtestamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3,
Otepää Vallavalitsus korraldas:
1. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ reklaamihinnad vastavalt
reklaamipinna mahule järgnevalt:

1.1 1 lk
1.2 ½ lk
1.3 1/3 lk
1.4 ¼ lk
1.5 1/8 lk
1.6 1/12 lk
1.7 1/24 lk
1.8 1/48 lk

290x380 mm
142x380, 290x190
290x130, 93x380
142x190, 290x95, 191x144
93x144, 142x95, 290x46
93x95, 190x46, 44x190
93x46, 44x95
44x46

350.- EUR;
180.- EUR;
140.- EUR;
100.- EUR;
60.- EUR;
45.- EUR;
30.- EUR;
20.- EUR.

2. Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
3. Kehtestada korduvreklaami tellijatele punktis 1 toodud hindadega
võrreldes 10%line hinnasoodustus.
4. Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
5. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
5.1. reakuulutuse rida (26 tähemärki)
2,00 EUR;
5.2. tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
5.3. kuulutus luuletusega
6,00 EUR;
5.4. kuulutus fotoga
8,00 EUR.
6. Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.
7. Korraldus jõustus 1. novembrist 2012. aastast.

Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd 56 866 157
Vajatakse aastaringselt paar korda
kuus Otepää aedlinna eramajasse
koristaja-aednikku. Tasu kokkuleppel. Tel: 51 03 800.
Müüa hanesid. Tel. 5804 5839

Astrid Org – projektijuht, tel. 5283 552, astridorg@gmail.com.

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

Ost-müük,
jõuluteemalised töötoad
(11.30 ja 12.30),
heategevuslik annetus.

teenida, on ka kohe tööle minemas. Vanemaealistele meeldisid motivatsioonikoolitus ja tööklubid väga ja siit ka mõned muljed ja mõtted
projektist, kuidas see nende elu muutis.

Mapomets OÜ:

Katti kamber nüüd uues kohas
(endises Sportlandis). Avatud E-R
10-18.00, L 10-16.00

ANDRES KULDSEPP

ENDLA PÄRG

31.07.1971 – 24.11.2012

18.10.1928-30.11.2012

Siiras kaastunne Hellele kalli isa

Südamlik kaastunne
Mare Lõhmusele
kalli

IVAR AIDMAA

õe

surma puhul.

kaotuse puhul.

Kääriku Spordikeskus

AS Otepää Veevärk

MITMESUGUST
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Puudustkannatavad lapsed ootavad jõulukinke
Kaunist-rõõmsat jõulu, jõudu, edu ja vedu!

H

Tujurikast aastavahetust soovides
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Neljapäeval, 13. detsembril kell 18 toimub Otepää looduskeskuses
(Kolga tee 28, Otepää aedlinn) loodusõhtu

“Looduse paradiisis Costa Ricas”
– Georg Aher.
Vallavanem Merlin Müür Inglipuu juures laste soovi ellu viimas.
Tule ja tee sinagi üks heategu!

eategevusprojekti Inglipuu raames ootavad sel aastal jõulukinki üle 1100 puudustkannatava lapse üle Eesti. Otepää Maxima
kaupluse kuusepuul olevad kingisoovid on pärit Otepää perede
lastelt ning kingitusi ootab 20 keerulistes oludes kasvavat last.
Inglipuu projekti raames saab kuni 1. jaanuarini Maxima kauplustes üle Eesti teha jõulukingitusi puudustkannatavate perede lastele.
Kokku on Inglipuud väljas ligi 40 kaupluses üle Eesti, kus poekülastajad saavad võtta kuuselt ingleid ning teha seal kirjas olevatele lastele
kas ostetud või isemeisterdatud kingitusi. Igas poes ripuvad Inglipuul
just selle piirkonna lapse nimed ja mitmel pool ka konkreetsed laste
kingisoovid.
Inglipuu projekti koordinaator Maxima Eesti esindaja Ty Lehtmäe
sõnul toimub Inglipuu heategevusprojekt sel aastal juba neljandat
korda ning paraku pole toetust vajajate hulk aastatega vähenenud.
“Oleme juba kolm aastat omavalitsuste abiga korraldanud Inglipuu
heategevusprojekti ning paljudes peredes on Inglipuult saadud jõulupakk lastele pea ainsaks pühadekingiks. Soovime, et kõik Eestimaa
pered saaksid heade annetajate abiga jõulupühadest rõõmu tunda ja
lapsed toreda kingituse,” lisas Ty Lehtmäe.
Inglipuu raames saab kõikide maakondade suuremates Maximates teha kingitusi kuni 1. jaanuarini. Eelmisel aastal koguti projekti
käigus 1300 kingitust, sel aastal ootab kingitust 1100 last Eesti erinevais
paigus.

Kesk-Ameerikas asuv Costa Rica on ligikaudu Eesti suurune riik, mis
on hämmastavalt mitmekesise loodusega: siin on kirjeldatud ligi 5%
kogu maailma looma- ja taimeliikidest. Tegu on justkui suure looduspargiga, kus võib näha eriilmelisi kooslusi, alates vihmametsadest kuni
paramote ja kuivade troopiliste metsadeni välja, seda kõike ilmestab
põnev elustik. Loodusõhtul annab bioloog Georg Aher ülevaate Costa
Rica loodusest ja jagab osalejatega oma reisimuljeid.
Õhtu juhatavad sisse ja lõpetavad Otepää Muusikakooli õpilased.
Loodusõhtu on tasuta, oodatud on kõik huvilised. Korraldaja Keskkonnaamet koostöös Otepää Loodusseltsi ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,
tel 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Otepää tähistab Eesti
diskotegemise 40ndat
aastapäeva

Laupäeval, 22.detsembril kell 16.00
Otepää kultuurikeskuses
RO:TORO
Eesti folkdzässansambel läheneb traditsioonilistele hoogsatele torupillilugudele moodsa, helikeele kaudu lisades muusikasse saksofoni, elektrikitarri ja omavalmistatud alternatiivsed
löökpillid. Kõlapilt jääb ikka ürgseks ja torupillikeskseks.
Cätlin Jaago, Sandra Sillamaa (torupillid), Marek Talts (elektrikitarr), Silver Sepp (löökpillid), Marko Mägi (saksofonid)
Kontsert on tasuta!

Otepää valla esindus külastab Tarpi
5.-11. detsembrini külastab Otepää valla esindus sõpruspiirkonda
Tarpi Saksamaal.
Advendiajal esinevad Tarpis Otepää Gümnaasiumi 6. klasside
rahvatantsurühm, rahvatantsurühm Nuustaku noored ja Otepää
noored Kaire Ojavee juhendamisel. Tunniajalises kavas astub üles
ka Varju Teder viiuliga.

21. detsembril, talve alguspäeval, peab talvepealinn Otepää Eesti disko 40. sünnipäeva. Teadaolevalt toimusid ühed esimesed diskoõhtud ka
Otepää Kultuurikeskuses.
Retrodisko algab Otepää Kultuurimajas kell 18.00, diskole tulijaid oodatakse ajastutruu – ehk 70.-80ndate riietuses. Diskot teevad Raivo
Raidam ja Einar Kapp Tallinnast, Olev Ulp, Einar Kass, T Trax, Mike Sun Tartu Staarklubist.
Tuntud diskor Olev Ulp meenutab, et esimesed diskod toimusid 1971. aastal Tartu Riiklik Ülikooli klubi ansamblite prooviruumis, mil melomaanidest Tartu üliõpilased otsustasid luua Pop Klubi.
1972. aastal saadi luba kasutada Tartu Ülikooli peahoones asuvat keldrikohvikut Sophokles. Pop-klubi sai võimaluse hakata tegema avalikke
plaadiõhtuid TRÜ klubi suures saalis. Avalike plaadiõhtutega alustati 1972. aasta veebruari kuus. Seega võib aastat 1972 pidada diskotegemise
alguseks Eestis.
Sellest aastast alates hakkasid avalikud plaadiõhtud levima ka teistesse klubidesse ja kultuurimajadesse üle terve Eesti. Otepää Kultuurimajast
kujunes ajapikku Eesti üks legendaarsemaid diskokohti, kuhu sõideti kokku pea tervest Eestist. Tallinna Polütehnilise Instituudi tudengi Raivo
Raidami eestvedamisel ja Otepää kultuurimaja tolleaegse töötaja Marju Läniku kaasaaitamisel tehti esimesed diskoõhtud ning need võitsid kohe
ka tohutu populaarsuse – lausa aastateks!
Retro-videodiskode sarjas „ 40 aastat diskot Eestis“ osalevad tolle aja tuntud diskorid, sarjad toimuvad omaaegsetes tuntud diskokeskustes.
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallal on pikaajalised sõprussidemed Tarpi omavalitsusega.
Seekordne külastus toimub Tarpi kutsel.

Spordiveteranide Seltsi nooleviske meistrivõistlused ja
aastalõpu tunnustamisüritus

toimub 7. detsembril kell 18.30
Valgas, Kungla 15, PIK-s.
Info T.Sõrmus – 5152 425 ja L.Kirsimäe – 5198 3404.

JÕULUÕHTU LÕKKETULED
22. detsembril kell 18.00 Techne tanklas
Avatud Päkapiku pubi.
Kavas: Jüri Stepanovi kalmule küünalde viimine.
Jõulukuuskede ja -seadete müük.
Metsloomadele ja -lindudele söögilaua katmine.
Saanisõit ponihobusega.
Ootame laste ja täiskasvanute aktiivset osavõttu.
Täpsustused tel 76 68 292.

Otepää esindus jõudis
mälumängu finaali
Laupäeval, 1. detsembril toimusid mälumängu
Eesti Maakilb 2012/2013 piirkondlikud eelvoorud.
Otepää valla esindus jõudis ainsa Valgamaa
esindajana vabariiklikus valdade ja linnade vahelises mälumängus MAAKILB finaali.
Koha finaali said 12 paremat üle Eesti. Lõuna
regioonist jõudsid finaali veel Tartu, Viljandi ja
Räpina. Ukse taha jäid Valga, Tõrva, Võru, Põlva esindused. Otepää valla mälumänguvõistkonda kuulusid Kadri Steinbach, Meelis Lill ja
Kaido Mägi.
Finaalmäng toimub 2013. a märtsikuus.
MONIKA OTROKOVA

