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On põhjust olla uhke oma inimeste üle

H

ea Otepää valla elanik!
Aasta hakkab lõppema ja aasta
lõpus tehakse ikka kokkuvõtteid ja analüüsitakse tehtut. Mis jääb
meelde, vaadates möödunud aastale?

Meil on palju tegusaid inimesi
On heameel tõdeda, et 2012. aasta
jäi silma eelkõige otepäälaste edusammude poolest. Aasta algul krooniti
Soomes Kontiolahtis noorte laskesuusatamises jälitussõidus maailmameistriks
Grete Gaim. See on kindlasti üks meeldejäävamaid hetki mitte ainult otepäälastele, vaid kõigile eestlastele. Aitäh
Gretele ja tema treeneritele nende
rõõmsate hetkede eest!
Meie noored paistsid silma ka mitmesugustel olümpiaadidel ja konkursidel –
näiteks saavutas Otepää Gümnaasiumi
õpilane Helen Aluvee vabariiklikul
muusikaolümpiaadil I ja rahvusvahelisel
muusikaolümpiaadil II koha. Väga häid
tulemusi mitmesugustel vabariiklikel
olümpiaadidel saavutasid Maris Sala,
Kristiine Aluvee ja Magnus Leopard.
Üleriiklikku tähelepanu pälvis
Otepää Gümnaasiumi noorte algatatud
Eesti-sisene õpilasvahetus VeniVidiVici,
mis jätkub edukalt ka praegu. Projekti
eestvedaja Teele Jakobson valiti üle-eestilisel konkursil parimat eeskuju andvate
koolinoorte sekka. Tublisid noori on
veelgi. Jälgime põnevusega suusahüppaja Artti Aigro võistlemisi, sest vaatamata sellele, et Artti on veel koolipoiss,
võtab ta mõõtu juba koos täismeestega.
Kuid ükski tulemus ei sünni üleöö, see
nõuab vaeva ning juhendamist. Täname
kõiki juhendajaid nende tänuväärse töö
eest. Tänavu käivitus veel üks noorte
algatus – noortevolikogu. Loodame, et
sellest saab Otepää noori ühendav jõud
ja arvestatav koostööpartner nii valla-

volikogule kui ka vallavalitsusele. Kõiki
noorte algatusi ei jõuagi üles lugeda,
kuid oleme meie valla noorte üle uhked!
Aitäh teile!
Mööduval aastal paistsid noorte
kõrval silma ka teised vallaelanikud.
Näiteks troonis Äripäeva Valgamaa
TOPis esimesel kohal taas UPMKymmene Otepää Vineeritehas. Kaheksas oli AS Parmet. Valgamaa ettevõtluse
auhind 2012 parimaks uustulnukaks
pärjati kohvik-restoran l.u.m.i. Maakonna turismitegijate konkursil riisus
Otepää aga kogu koore. Kõigis kategooriates pälvisid tunnustuse meie turismitegijad. Parim meeskond oli GMP Clubhotel, parim turismisündmus Otepää
Saunamaraton ja tublim turismitöötaja
GMP Clubhoteli Pühajärve restorani ettekandja Margit Tali. Lisaks pälvis
kodanikuühiskonna auhinna Kappermäe Selts. Kodukaunistamiskonkursil
„Kaunis Eesti kodu“ said presidendi
auhinna Tehvandi Spordikeskus ja Erki
Saare Tammuri talu. Meil on, kelle üle
uhkust tunda!

Jätkusid traditsioonilised üritused
ja lõpule jõudsid mitmed ehitustööd
Traditsioonilistele suurüritustele, mis
sel aastal aset leidsid, lisandus Otepää
Suveteatri etendus „Pühajärve sõda ja
rahu.“ Tagasiside on olnud väga hea.
Suveteatri traditsioon Otepääl kindlasti
jätkub, ootame kõiki teatrihuvilisi järgmise aasta suvel jälle teatrisse!
Tänavu võime rääkida mitmetest ehitustöödest: põhjalikult rekonstrueeriti
Otepää Tervisekeskuse hoonet, soojustati Otepää Hooldekodu, Pühajärve
Põhikooli lasteaiarühma majale ehitati
trepikoda. Lisaks jõudis lõpule Otepää
skatepargi ehitus. Ettevõtjate ja annetajate toel sai valmis ka laste mänguväljak
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SEB panga rahaautomaadist

Kultuurikeskuse pargis.
Otepää sai juurde helikopteriplatsiga
kiirabijaama. Uus hoone loob kaasaegsed tingimused kiirabiteenuse osutamiseks ning eeldused suurürituste meditsiiniliseks turvamiseks.
SA Tehvandi Spordikeskus avas täielikult rekonstrueeritud puhkemaja, mis
loob samuti spordikeskusele täiendavat
lisaväärtust. Jätkuvad ka Linnamäe korrastustööd.

Järgmisel aastal tegevused jätkuvad
Algava aasta üks peaeesmärk on
Otepää lasteaia projekteerimise jätkamine. Lasteaia hooned on ajale jalgu
jäänud ning vajavad hädasti kaasajastamist. Plaanis on ka tänavavalgustuse
väljavahetamine ning kultuurikeskuse
katuse remont.
Järgmise aasta eelarvesse on planeeritud 10% palgatõus lasteaia- ja muusikakooliõpetajatele. Uuel aastal rajatakse üks mänguväljak Sihva külla ja üks
mänguväljak Otepää küla keskusesse.
2014. aastal möödub 130 aastat Eesti

lipu õnnistamisest Otepää pastoraadis. Lipuaasta üritustega alustame juba
2013. aastal. Nimelt on 2013. a mais
plaanis Eveko koori kontsert Peterburi Jaani kirikus. On ju Jaani kirik see,
kuhu Jakob Hurt pärast Otepääl teenistuses olemist suundus ning Otepääl
ja Peterburi Jaani kirikul on seetõttu
väga tugev side.
2013. aasta on ka valimiste aasta.
Soovime, et valimistega kaasnev ei
hakkaks igapäevast töötegemist ja elu-olu
segama. Töötame ju kõik ühise eesmärgi
nimel, et Otepääl läheks kõiges hästi.
Täname veelkord kõiki teid: ettevõtjaid, töötajaid ja kollektiive, kes on
mööduval aastal andnud oma panuse
valla arengusse. Ilma teieta poleks me
praegu seal, kus oleme. Aitäh!
Soovime kõigile Otepää Teataja
lugejatele jõulurahu südamesse, uueks
aastaks ühtehoidmist, rahulikku meelt
ning oskust tunda rõõmu koos oma
pere ja lähedastega!
Otepää vallavolikogu esimees
AIVAR NIGOL
Otepää vallavanem MERLIN MÜÜR

Otepääl võtavad talve vastu ligi 200 tantsijat

T

alv algab reedel, 21. detsembril
kell 13.11. Otepääst saab taaskord
talvepealinn, talv saabub kohale
Karulaane jenka saatel, mida linna keskväljakul tantsivad 17 erinevat tantsurühma 200 tantsijaga. Otepää saab talvepealinnaks juba 16. korda.
Talve võtavad vastu karuste aksessuaaridega tantsijad Tallinnast, Türilt,
Pärnust, Narvast, Valgamaalt ja Otepäält, lisaks tantsivad ka Otepää lasteaia lapsed.
Kell 13.11 annavad sügispealinna
Narva ja Tallinna esindajad Otepääle
üle Talvepealinna tiitli. Pärast seda tants

jätkub – esitamisele tuleb talvetants Otepäält, sügisetants Narvalt, kevadetants
Türilt, suvetants Pärnult, tallinnatants
ning Valgamaa tants, millele järgnevad
ühised seltskonnatantsud. Tantsutakti
lööb Kaire Ojavee Otepäält.
Õhtul kell 18.00 ootab Talvepealinn
aga kõiki diskohuvilisi Otepää Kultuurikeskusesse retro-videodiskole, et
tähistada Eesti diskotegemise 40. aastapäeva. Talvepealinna diskol astub üles
Marju Länik.
Talvepealinna üritused korraldab
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Naisselts ja Naiskodukaitse Valgamaa ring-

konna Otepää jaoskond. Talvepealinna
ametlikuks raadioks on raadio Sky Plus.
Toetab Otepää vald.
Seoses pidustustega on 21. detsembril Otepää Keskväljak suletud kella
7.30-17.00.
Talvepealinna pidustuste kava
21.12.2012
Kell 11.00 Talveturu avamine Otepää Keskväljakul.
Kell 13.00 Tallinna, Narva, Türi, Pärnu, Valgamaa ja Otepää tantsivad koos Karujenkat
kõrge kuuse all.

Muinasjutulist ning üksteist toetavat
ja märkavat pühadeaega soovides
heale Sangaste kogukonnale ja
kõigile neile, kes jõuluks kodukanti
ei jõua,

Rando Undrus ja
Kaido Tamberg
Sangaste Vallavolikogu ja
Vallavalitsuse nimel

5. detsembril 2012 toimus Otepää
Kultuurikeskuses avalik rahvakoosolek,
kus üheks teemaks oli ka SEB panga töö
ümberkorraldamine Otepääl alates 1.
jaanuarist 2013. Vallaelanikud avaldasid
soovi kohtuda ka SEB panga esindajatega järgmise aasta jaanuaris.
Otepää vald pöördus SEB panga poole
järelpärimisega seoses Otepääl ööpäevaringse pangaautomaadi teenuse kadumisega. SEB panga esindajad vastasid
sellele pöördumisele 17. detsembril.
Avaldame vastuse allpool.
Täname Teid ettepaneku eest.
SEB paigaldas 20. septembril 2012. a
Otepääle moodsa sularaha sisse- ja
väljamakseautomaadi. Automaat on
klientidele kättesaadav iga päev
kell 9-22 ehk aktiivsel pangatehingute
teostamise ajal. Nimetatud masin vajab
tõrgeteta töötamiseks siseruumide temperatuuri tingimusi. Seetõttu sobib selle
asukohaks vaid küttega väliskeskkonnast
eraldatud ruum.
Meie spetsialistid analüüsivad ja jälgivad püsivalt ja tähelepanelikult klientide
tarbimisharjumusi Otepää pangaautomaatide kasutamisel. Seni ei ole me
täheldanud automaatide muudatusest
tingitud suuri kasutusmuutusi tehingute
üldarvudes ja struktuuris.
Lisaks uurime alternatiivseid võimalusi
ööpäevaringse ligipääsuga sularaha sisse- ja väljamakseautomaadi asukohaks
Otepääl. Juhul kui Teil on ettepanekuid
võimaliku alternatiivse 24h ligipääsetava
stabiilse temperatuuriga väliskeskkonnast eraldatud asukoha suhtes, siis need
ettepanekud on igati teretulnud.
Parimate soovidega
Indrek Lass, Lõuna regiooni juht

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, Ivo Lani Raivo
Raidam, Einar Kapp. Tantsutüdrukud, üllatused. Ole ajastutruu – diskohilbud selga! Parimad
sordime välja. Pilet 2 eurot.

Ilusat talve algust!
MONIKA OTROKOVA

Kauneid jõule ja edukat
uut aastat!
Puka Vallavolikogu ja
Puka Vallavalitsus

Otepää Gümnaasiumi
direktori kohuseid täidab
Margot Keres
Seoses Otepää Gümnaasiumi direktori
Aivo Meema suhtes algatatud uurimisega
on teda eeluurimise ajaks taandatud
direktori ametikohalt. Direktori kohuseid
täidab õppealajuhataja Margot Keres.
Eeluurimise ajaks on Aivo Meema
volitused Otepää vallavolikogu liikme
ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni
esimehena kuni kriminaalmenetluse
lõppemiseni peatatud.
MONIKA OTROKOVA

Ilutulestik aastavahetusel
Otepää keskväljakul
Aastavahetuse ilutulestik toimub 31.
detsembril kell 24.00 tavapärases kohas
tuletõrjemaja kõrvalhoonel. Ilutulestiku
Keskus Arnika Ilutulestiku poolt tehtud
ilutulestik sisaldab 1364 lasku ja kestab
umbes 5 minutit.
Ilutulestikku saab kõige paremini jälgida
Otepää keskväljakul.
Meeleolukat aastavahetust!
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
14.12.2012
Tagastati Ettevõtte Arendamise Sihtasutusele hajaasustuse veeprogrammist kasutamata jäänud ja tagasinõutud
vahendeid summas 3912,85 eurot.
12.12.2012
Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Puuritsa alajaama
0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Otepää
vallas Nüpli külas.
Kutsuti sihtasutuse Otepää Spordirajatised nõukogust
tagasi nõukogu liige Aivo Meema ja määrati sihtasutuse
Otepää Spordirajatised nõukogu liikmeks kolmeks aastaks
isiku nõusolekul Martin Teder.
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel kasutusluba Otepää vallas Nüpli külas Valga mnt 12/Olümpiakeskus
Tehvandi kinnistul asuvale rekonstrueeritud puhkemajale.

Tänuavaldus vallavanemale,
-ametnikele ja -volikogule

Ü

hel erilisel kuupäeval, 12.12.12, toimus
meeldejääv vastuvõtt Otepää Palveränduri kirikus. Oleme kogudusega
püüdnud viimasel aja omapoolse panuse anda
meie koduvalla toetuseks.
Jagasime juba teist aastat järjest Euroopa
Liidu toiduabi. Selle raames kutsusime korra
kuus meie kirikusse erinevaid muusikakollektiive kontserte andma. Nimetatud programmid on läinud täismajale ja seda kõike tasuta.
Mulle tundub, et Otepääl on veel palju toredaid
inimesi, kes saavad piinlikult vähe meie toetust
ja positiivset tähelepanu.
Nii tekkis soov korraldada tänuüritus tervele
meie vallavalitsusele ja volikogule. Liiga palju
on tehtud kriitikat nende aadressil, sealjuures
ära unustatud hea. Meil kõigil on suur tänuvõlg
oma juhtide ees. Vald on kogudusele andnud
hea krundi kirikuehituseks, aidanud korda teha
kiriku haljastuse ja kõnnitee koos parklaga,

Koguduse nimel pastor MARGO MERI

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 20 isikut.
Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus.
Määrati kahele isikule ühekordne toetus kogusummas
96 eurot.
Määrati kahele isikule sünnitoetus kogusummas 768
eurot.
Kinnitati UPM- Kymmene Otepää AS taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve külas Tehase
(katastritunnus63601:001:0058) ja Vineeri (katastritunnus
63601:001:0059) kinnistutele veetrassi ehitusprojekti koostamiseks.
Anti MTÜ Otepää Naisselts luba korraldada Otepää linna
Keskväljakul 21.12.2012. a kell 10.00 kuni kell 17.00 avalik
üritus Talveturg.
Anti Otepää Teater MTÜ luba korraldada Otepää linna
Keskväljakul ja kohvik L.u.m.i. hoovis 16.12.2012. a kell
15.00 kuni kell 16.00 avalik üritus Jõuluvanade kokkutulek Otepääl.
Anti OÜ Villa Müllerbeck luba korraldada Otepää vallas
Otepää külas asuval Rukkimäe kinnistul 20.12.2012. a kell
14.00 kuni kell 19.00 avalik üritus Lumelinna ehitus.
04.12.2012
Väljastati Kristi Alevile ehitusluba Otepää valla Pühajärve
külas Aasa maaüksusel (katastritunnus 63601:001:0531) ehitise (elumaja) rekonstrueerimiseks.
Väljastati Kristi Alevile ehitusluba Otepää valla Pühajärve
külas Aasa maaüksusel (katastritunnus 63601:001:0531) ehitise (abihoone) rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Riigimetsa Majandamise Keskuse
kontorihoonele tehtud soojustamise ja välisgaraažiuste vahetusele Otepää vallas Otepää linnas Kolga tee 28 kinnistul
(katastritunnus 55601:007:1460).
Kinnitati Kiido Levin taotlusel projekteerimistingimused
Otepää vallas Otepää linnas Kase tn 3 kinnistule (katastritunnus 55601:007:1680) elamu ja grillimaja ehitusprojektide
koostamiseks.
Otsustati kinnitada avatud riigihanke hankemenetluse
„Elektrienergia ostmine Otepää vallale 01.01.2013-31.12.2013“
riigihanke läbiviimise komisjoni otsused. Tunnistati pakkuja
Elektrum Eesti OÜ vastavaks hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Elektrum
Eesti OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna pakkumus vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele.
Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas 32
eurot.
Kanti Pühajärve Raamatukogus maha kasutuskõlbmatu
vara kokku 28 ühikut summas 54,32 eurot.
Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 954 õpikut summas
4 331,18 eurot.

olnud leplikud meie pikaleveninud ehitusega
ning on alati vastutulelikud, kui vaja lahendada
mitmeid jooksvaid küsimusi.
Meie kõigi huvi on, et elu Otepääl edeneks.
Need inimesed muretsevad igal päeval selle
eest, vaatamata ajutistele „tuultele ja tormidele“. Eelpool nimetatud päeval oli meie suur
eesõigus vastu võtta vallavanem Merlin Müüri ja
mitmeid vallaametnikke ning volikogu liikmeid.
Mõtteid rahust jagas TÜ professor Tõnu Lehtsaar, kauni muusikaga esinesid Heli-Riin Meri
viiulil ja Merle-Linda Kangur klaveril.
Oleme otsustanud rohkem palvetada vallavanema, tema meeskonna, vallaametnike ning
volikoguliikmete eest ja kutsume üles kõigil
jumalakartlikel inimestel seda sama tegema. Me
usume, et see linn ja vald puhkeb peagi õitsele.
Püüame anda oma pisikese osa selleks.
Aitäh, et tulite külla. Olge hoitud kurja eest!

Otepää valla esindus külastas
sõpruspiirkonda Tarpi Saksamaal
5.-11. detsembril külastasid Otepää valla
esindus – kultuurikollektiivid sõpruspiirkonda
Tarpi Saksamaal.
Tarpis käisid Otepää Gümnaasiumi 6. klasside
rahvatantsurühm, rahvatantsurühm Nuustaku
noored ja Otepää noored Kaire Ojavee juhendamisel, viiuliõpetaja Varju Teder ja mitmed
Tarpiga sõprussidemeid hoidvad Otepää inimesed. Õpilasi saatsid Otepää Gümnaasiumi õpetajad Kaire Ojavee ja Tiie Jaaniste.
Otepää sõprussidemete vahendaja Mari
Mõttus sõnas, et vastuvõtt oli väga südamlik.
Tarpi linnapeale Brunhilde Eberlele anti üle
Otepää vallavanema Merlin Müüri tervitus ja
kutse osaleda järgmise aasta Otepää käsitöölaadal. Tarpi omavalitsus tegi igale tantsijale ka
rahalise kingituse. Lisaks sellele kutsus Tarpi
linnapea õpilasi õpilasvahetuse raames Tarpi
õppima.
Otepää kultuurikollektiivid esinesid Tarpi jõululaadal, kus nende esinemine pälvisid kohalike
inimeste sooja vastuvõtu. Elevust tekitas kontserdi lõpul toimunud ühistants, kus tantsisid
nii otepäälased kui ka tarpilased. Ööbimine oli
otepäälastele juba tuttavas kohas – Treenehütteni hostelis. Põnevaks katsumuseks kujunes
noortele ühine toidutegemine ning köögitoimkonnas olemine. Suuremad tantsijad aitasid
väiksematel ka koolitükke õppida.
Täname kõiki esinejaid, juhendajad ja neid,
kes aitasid reisi läbi viia!
Otepää vallal on pikaajalised sõprussidemed Tarpi omavalitsusega. Seekordne külastus
toimus Tarpi kutsel.

Detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu
22.11.2012. a istungil otsusega nr 1-4-72.
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. Vastavalt Otepää Vallavalitsuse 01.02.2012. a
korraldusele nr 2-4-41 on Pikk tn 22 kinnistu hoonetele
väljastatud ehitusluba ehitiste täielikuks lammutamiseks (kuur, tootmishoone-elamu, masuudihoidla).
Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu eesmärk on
kinnistu sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine ja
kruntidele ehitusõiguste ja hoonestustingimuste määramine. Kruntide kasutamise soovitud sihtotstarbed
on pereelamu maa (EP 100%).
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu toimub 07.01.2013. a kell 16.30
Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Eskiislahendusega
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Kanti Otepää Raamatukogus maha 86 eksemplari raamatuid summas 667,18 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa
isikut.
Kutsuti sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur
nõukogust tagasi nõukogu liikmed: Ermo Kruuse ja Anneli
Kattai. Määrata sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur
nõukogu liikmeks kolmeks aastaks isiku nõusolekul Aili
Keldo ja Ruth Jürgens.
Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist SA
Tehvandi Spordikeskusele suusaradade rajamiseks 4000
eurot.

Teade
Otepää raamatukogu täiskasvanute osakond 18.
detsembrist remondi tõttu aasta lõpuni suletud!
Raamatuid saab tagastada teistesse osakondadesse, sest lasteraamatukogu, internetipunkt ja ajalehtede-ajakirjade ruum töötavad ikka edasi.

Advendihommikud
Pühajärve Põhikoolis
3. detsembril süütas direktor Miia Pallase koolis
esimese advendiküünla. Sellele järgnes muusikaline
pala ja vahva jõulujutt lohepojast.
Teine advendiküünal süüdati 10. detsembril. Loeti
väike jõulujutt ja mängiti pillilugusid.
Kolmandal advendil lauldi koos jõululaule ning loeti
jutuke kassipojast ja hiirekesest.
LIIS ANTSI

Noorte etlejate võistlus
„Koidulauliku valgel“
Ametlik sõpruskokkulepe Otepää ja Tarpi
vahel sõlmiti 14. veebruaril 1992. aastal, kuid
kontaktid ja läbikäimine algas juba kaks aastat
varem, 1990. aastal. Põhiliselt on tehtud koostööd hariduse ja kultuuri vallas. Rasketel üleminekuaastatel osutas Tarpi linn otepäälastele
igakülget abi – saadeti humanitaarabi ning abistati keeleõppel. Algusest peale tekkisid kultuurikontaktid. Tänaseks on tihedamaks suhtlusvormiks jäänud õpilasvahetused mõlema piirkonna
vahel.
Suhete alguses on olnud Tarpi poolelt eestvedajaks Horst Fischer, otepäälasi vahendas meie
hulgast lahkunud saksa keele õpetaja Maila
Värk. Hiljem võttis tema tegevuse üle kooli huvijuht Terje Aasaroht, kes ka tänini õpilasvahetust
vahendab. Otepäälastele on tuttavad veel sõprussidemete arendajana Günther Will (Winky),
Carlos Thomsen ja hr. Wiese. Viimastel aastatel
on Otepää poolt sõprussidemeid vahendanud
Mari Mõttus.
MONIKA OTROKOVA

DETAILPLANEERINGUD
Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

AMETLIK INFO

4. detsembril toimus Sangaste Seltsimajas maakondlik etlemisvõistlus. Loeti Lydia Koidula ja Ellen
Niidu luuletusi ja proosapalasid. Osalejaid oli 34.
Esinesid õpilased Valgast, Tsirguliinast, Keenist,
Paluperast, Pühajärvelt jm. Nooremas ja vanemas
vanuserühmas kuulutati välja kolm paremat. Laureaaditiitli pälvis Pühajärve Põhikooli 5. klassi õpilane
Cärolin Trik.
Cärolin esindas Valgamaad Pärnus üleriigilisel
võistlusel, kus ta sai noorema vanusegrupi ja Lydia
Koidula muuseumi eripreemia.
ANET KÜNNAPUU

Sportlaste tänuüritus
Otepää valla spordiaasta parimate tunnustamine
toimub 27. detsembril algusega kell 19.00 Otepää
kultuurikeskuses.
Vahetult pärast sportlaste tänamist algab kontsert
”Imeline helin”, kus aastavahetuse meeleolulist muusikat pakkuvad Mati Kõrts (tenor), Sigrid Kuulmann
(viiul) ja Marko Martin (klaver).
Sporditöö spetsialist MARTIN TEDER
tel. 56242785

on võimalik tutvuda alates 21.12.2012 Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää
Vallavalitsuses.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee,
7664820).

Linnamäe tee 1 kinnistu
detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused
Otepää linnas asuva Linnamäe tee 1 kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 12.1111.12.2012. Avalik arutelu toimus 17.12.2012 Otepää
Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Avalikul arutelul
osalesid planeeringu koostaja, arhitekt ning Otepää
Vallvalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse töötajad. Arutati kinnistu ehitusõiguste üle.
Info: Enelin Alter, 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

Otepää Naisselts soovib kõigile
oma toetajatele, sõpradele ja koostööpartneritele
rahulikke jõule ja head uut aastat!

Otepää Palveränduri kirik
ANNAB TEADA
23. dets. kell 16 Traditsiooniline jõulupidu
24. dets. kell 16 Jõuluõhtu jumalateenistus
25. dets. kell 16 Programm: 5 LEIBA ja 2 KALA
30. dets. kell 11 Aastalõpu jumalateenistus
Külas Laagri Kristlik Kogudus
6. jaan. kell 11 Uusaasta jumalateenistus
Pärna 15, Otepää

SÜNNID
Karl Henri Kikkas

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.

28. novembril
Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. jaanuaril.

21. detsember 2012

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

K

oolirahva poolaasta on möödunud nagu
linnulennul. Otepää Gümnaasiumi õpilasesindus on selle kahe veerandiga omalt
poolt püüdnud anda kõik, et teha koolielu põnevamaks.
Koolijuubeli korraldusele kaasaaitamine
pani proovile ÕE (õpilasesinduse) koostöövõime ja vastupidavuse, kuid andis palju kogemustebaasi juurde. Stiilipäevade ja halloweenidisko
läbiviimine on alati olnud üks lõbusamaid ettevõtmisi, millega pakkuda Otepää noorte hallidesse koolipäevadesse vaheldust. Koos Otepää
Avatud Noortekeskusega tõstsime õpilaste
teadlikkust aidsi ja erinevate mõnuainete osas,

põimides huvitavad loengud noorte etteastetega. Ka ei saanud me unustada, et jõulud on heategude aeg ning korraldasime ööklubis Comeback koolidisko, mille piletirahadest saadud tulu
122 eurot annetasime Valga Kodutute Loomade
Varjupaigale.
Üksinda tegutsedes ei saa alati seda tulemust
kätte, mida otsime. Selleks on sõpru vaja, et
korda saata midagi erilist ja toredat. Siin on õige
koht tänada meie parimaid sõpru: Otepää Gümnaasiumi juhtkonda, õpetajaid, ööklubi Comebacki, Otepää Avatud Noortekeskust, Maie
Niitu, Otepää Seiklusparki, Merle Lillepoodi
ning kindlasti erilise tänu osaliseks saavad meie

aktiivsed õpilased, kes üritustest osa võtavad.
Järgmiseks veerandiks on poolaasta plaan
ürituste ja ettevõtmise kohalt õpilasesindusel veel lahtine. Meil on küll juba endal välja
mõeldud palju põnevaid asju, mida tahame
kindlasti korraldada, kuid ootame julgeid ja
originaalseid ideid.
Seniks aga soovime kõigile rahulikke ja
valgeid jõule ning et uus aasta tuleks sama
sündmusterohke ja lõbus, nagu oli eelmine.
TRIINU AASAROHT,
OG õpilasesinduse liige, XIIb

Kultuurne nädal Tarpis
5.-11. detsembril viibisid nii suured kui väikesed
rahvatantsijad koos Otepää valla delegatsiooniga sõpruspiirkonnas Tarpis, Saksamaal.
5. detsembril kell 13 väljub buss Oti pubi eest,
sihtkohaks Tarp. Bussisõit Tallinnasse möödub
enamasti kas poolunes või magades, vahel ka
juttu ajades. Jõuame lõpuks sadamasse, kus
meid ootab M/S Victoria I. Laevale astudes
on meid tervitamas jõuluvana ja tema abiline.
Otsime üles oma kajutid, räägime veidi juttu
ning võtame osa ka laevamelust.
Järgmisel päeval pärast rikkalikku hommikusööki rootsi lauas jõuame Stockholmi, mis
tähendab meile taas pikka bussisõitu. Teekond
Rootsi pealinnast Tarpi kestab kogu päeva,
mille kestel saab mõned minutid ka praamis
oldud. Õhtul jõuame lõpuks sihtpunkti. Skaudimajas ootavad meid soe supp ja lahked võõrustajad.
Pärast hommikusööki läheme vallavalitsusse.
Seal tervitab meid Tarpi linnapea, kes tutvustab
meile Tarpi ning selle ümbruskonda. Külastame ka ühte kohalikku kooli. Kuigi tunnid juba
käivad, lubatakse meil korraks klassiuks lahti
teha. Ütleme „tere“ ja meile vaatavad vastu
veidi kohkunud, kuid uudishimulikud algklasside õpilased.
Teise päeva hommik lumises Tarpis on köögitoimkonna, kaasa arvatud minu jaoks, alanud
üsna töiselt. Nii suured kui ka väikesed tantsijad abistavad korraldajaid laudade katmisel ja
toidu valmistamisel. Kui toit on valmis, helistatakse kellukest. Enne õhtust esinemist külastame ka Phänomenta teaduskeskust Flensburgis
ja Tarpi jõululaata.

Õpilasfirma Efants
lastehoid koolivaheajal
2.-4. jaanuar 2013
Otepääl, Gümnaasiumi ruumides
Kell 10-16.00
02.01.2013
· 10-11.00 Saabumine ja tutvumine
· 11-12.00 Tubased mängud
· 12.00 Lõunasöök
· 12.30-14.00 Filmi vaatamine
· 14-16.00 Erinevad võistlusmängud (parimatele auhinnad)
03.01.2013
· 10-10.30 Saabumine
· 10.30-12-00 Õppekäik
· 12.00 Lõunasöök
· 12.30-14.00 Meisterdamine
· 14-16.00 Vaba tegevus
04.01.2013
· 10-10.30 Saabumine
· 10.30-12.00 Võistlusmängud
· 12.00 Söömine
· 12.30-14.00 Tegevused õues
· 14-16.00 Lõpetamine
Oodatud on kõik 5-10aastased lapsed.
Ühe päeva maksumus 7€.
Osavõtust teatada hiljemalt 23. detsembriks
2012.
NÄDALALÕPUPAKETT
· Igal nädalavahetusel
· Otepääl, kokkuleppel ka Tartus
· 4-10aastased lapsed
· Vajalik vähemalt viiepäevane etteteatamine
· Ühe tunni maksumus 2€
Lisainfo: tel. 5287546, LiisSelge@hot.ee
www.efants.weebly.com

KULTUURIÜRITUSED
21. dets. kell 11.00 Talvepealinn 2012. Talveturg. Karulinna
jenka. Talvepealinna tiitli üleandmine. Talvetantsud
Keskväljakul. EESTI DISKO 40.
21. dets. kell 18.00 kultuurikeskuses retro-videodisko – 40
aastat diskot Eestis. DJ: Einar Kass, Mike Sun, Olev Ulp, T
Trax, Raivo Raidam, Einar Kapp, Ivo Lani. Peaesineja Marju
Länik. Tantsutüdrukud, üllatused. Ole ajastutruu – diskohilbud
selga! Parimad sordime välja. Pilet 2€.
22. dets. 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). Tasuta!
27. dets. kell 19.00 kultuurikeskuses kontsert IMELINE HELIN
- sarjas hingemuusika. Esinevad Mati Kõrts (tenor), Sigrid
Kuulmann (viiul), Marko Martin (klaver). Pilet 3 €, õpilastele
tasuta.
28. dets. kell 20.00 kultuurikeskuses aastalõpu pidu. Tantsuks
mängib Jüri Homenja. Avatud kohvik. Esinevad Veiko Ratase
tantsulapsed. Pilet 5 €. Info: 765 5212
8. jaan. kell 18.00
kultuurikeskuses kudumise jätkukursus.
Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: Mari Mõttus 527 6551
11. jaan. kell 18.00 kultuurikeskuses Otepää isetegevuskollektiivide uus-aasta pidu. Tantsuks mängib Audru
Jõelaevanduse Punt. Info: 765 5212
13. jaan. kell 10.00 kultuurikeskuses käsitööring. Info: Ene
5615 3357

SPORDIÜRITUSED

Esinemine toimub saalis. Kohale jõudes
esitab üks kohalik poiss süntesaatoril jõululaule.
Kui vöö on peale pandud ja pastlad jalas, algabki
meie tunniajaline kontsert. Esimesena astub
üles Varju Teder paari hoogsa looga viiulil ning
sellele järgnevad rahvatantsurühmade etteasted.
Tundus, et publikule meie kontsert väga meeldis.
Isegi õhtujuht tuli pärast naeratades meie juurde
ja ütles, et meie esinemine oli super.
Kolm päeva Saksamaal on möödunud väga
kiiresti. Lisaks reisiprogrammile ja köögitoimkondades toidu valmistamise, laudade katmise
jm ei unustatud ka lõbutsemist ega õppimist.
„Oleksime kindlasti nõus tagasi tulema. Tahtsime Tarpi veel vähemalt nädalaks jääda,“ ütleb
üks tantsijatest.
Reisi eest vastutava ja Otepää-Tarpi sõprus-

sidemete hoidja Mari Mõttuse arvates oli kogu
grupis tunda sõbralikkust ja hoolivust kaaslaste
suhtes. Pühapäeva õhtul toimus skaudimajas
ühine õhtusöök valla esindajatega. Tänati kõiki
külalisi ning võõrustajaid. Saime ka meened
Tarpi vallalt. Hilisõhtul oligi aeg koduteele
asuda. Alles järgmise päeva õhtul jõudsime
Stockholmi, kus ootas meid taas M/S Victoria
I. Võtsime veel reisist viimast – vaatasime kabareed, tantsisime diskosaalis, laulsime karaoket
jne. Tegevust jätkus veel ööselgi. Tore reis oli
läbi saanud ning nüüd pidime naasma oma igapäevatoimetuste juurde. Kindlasti jääb see reis
meile pikaks ajaks meelde!

Otepää valla suusapäevakud 2013

Võistlustantsijad
Markus Mõttus ja
Meeli Brigit Tadolder
võitsid esikoha

Käesoleval talvel toimuvad Otepääl ja Käärikul
suusapäevakud, mis toimuvad kokku viiel
kolmapäeva õhtul. Tegu on niiöelda igamehe-võistlusega, kuhu oodatakse sõitma
kõiki suusasõpru olunemata 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 distantsipikkus 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:
16.01.2013 Tehvandi 1-7,5km klassika distantsid + klassikatehnika algõpe
30.01.2013 Kääriku 1-7,5km vabatehnika distantsid + uisutehnika algõpe
6.02.2013 Kääriku 0,5-1km klassika distantsid
27.02.2013 Tehvandi 1-7,5km vabatehnika
sprindid
13.03.2013 Tehvandi 1-7,5km 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.

BIRGIT KANNES, OG meediaklass (X)

15. detsembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud rahvusvahelisel tantsuturniiril
esindasid Otepää Gümnaasiumi Markus Mõttus
ja Meeli Brigit Tadolder (treenerid Veiko Ratas
ja Kairi Paama). Kokku osales 50 tantsupaari.
Kuigi Markus ja Meeli Brigit õpivad neljandas
klassis, võistlesid nad kaheksandas vanusegrupis
(5.-9. klass) ja võitsid kuldmedali.
MARGE TADOLDER

Karupesa Team avab
harrastajate treeninggrupi
Otepää suusaklubi Karupesa Team avab
esmakordselt harrastajate suusagrupi.
Selle grupi peaeesmärk on pakkuda Otepääl ja lähiümbruses harrastussportlastele
ühistreeningu võimalust. Pakume tipptasemel nõuandeid nii suusatehnikast, treeningute ülesehitusest kui ka suusahooldusest.
Karupesa Teami harrastajate suusarühma
hakkab juhendama Tanel Ojaste.
Karupesa Team on tegutsenud juba
10 aastat ning meie ridadest on välja
kasvanud palju edukaid suusatajad. Meie
suusaklubil on üle 50aktiivset liiget.
Täpsemat infot treeningute kohta leiab
Karupesa Teami kodulehelt: www.karupesateam.ee.

28.-29. detsember Tehvandi. Baltic Cup laskesuusatamises
ELSF
29.-30. detsember Kuutsemägi. Lumelauakrossi sari
Magnar Freimuth
30. detsember
Tehvandi. Eesti juunioride ja U23 meistri
võistlused murdmaasuusatamises
Oti Spordiklubi
05.-06. jaanuar
Tehvandi. IBU Cup
ELSF
06. jaanuar
Otepää. Nelja hüppemäe turnee
Suusaliit

NOORTEÜRITUSED
Sangaste valla Avatud Noortekeskuses SVANK
22. detsember kell 16.00 Piparkookide valmistamine, jõulufilmi
vaatamine Keeni Noortekeskuses.
28. detsember kell 16.00 piljardikoolitus Keeni Noortekeskuses!
2. jaanuar jõusaalitreening Keeni Noortekeskuses kell 18.00.
(Toimub iga kolmapäev! Kord 1€, kuu 4€).
4. jaanuar külastus Jääaja muuseumisse Tartumaal.
Talvevaheajal Noortekeskus avatud 22.12, 27-29.12 ja 02-04.01.
Täpsem lisainfo koduleheküljel ürituste ja lahtiolekuaegade
kohta: http://sangastevv.ee/svank/

Otepää Avatud Noortekeskuse üritused
7. jaanuar kell 14.00 Suusa-aardejaht
17. jaanuar kell 12.00 Filmitöötuba
23. jaanuar kell 15.00 Koostöös Nuustaku seepidega töötuba
noortekeskuses. Osalustasu 10 eurot, sisaldab vahendeid.
Kõik valla elanikud oodatud! Üritus heategevusliku lõpuga.
31. jaanuar Snäkiõhtu ja ühisuisutamine. Lisainfot jälgi jooksvalt
www.noortekeskus.otepaa.ee.

EELK Otepää Maarja kogudus
TÄNAB
toimeka aasta eest juhatuse esimeest Jaan Uibot, diakooniatöö
tegijat Helle Mölderit, kirikumeest Arvo Nilpi ja kõiki häid toetajaid ning koostööpartnereid!
Täname Otepää vallavalitsust toetuse ja hea koostöö eest,
oleme tänulikud Maie Niidule ja Otepää Lihatööstusele aasta
jooksul osutatud toetuse eest, täname Muinsuskaitseametit
toetuse eest pastoraadihoone ja kiriku- ning kalmistuaia renoveerimisel, Otepää Gümnaasiumi igakülgse abi eest, Otepää
Teataja toimetust abivalmiduse ja operatiivsuse eest, Kaitseliidu Valgamaa malevat toe ja hea koostöö eest.
Täname kõiki, kes ühel või teisel moel on meie kodukoha kiriku edendamiseks oma panuse andnud!
EELK Otepää Maarja kogudus soovib kõigile inimestele rahulikke jõule ning rõõmurohket aastavahetust!
MARKO TIIRMAA, koguduse vaimulik

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. PS jumalateenistuse
ajal toimub ka sihtotstarbeline korjandus kirikuesise kõnnitee
põhjalikuks renoveerimiseks – kõigi panus on oodatud ja annetajad ka juba ette tänatud!
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.

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
13.detsembril 2012:

Külateater Muhkel esitles: lavastaja Anita
Pavlova estraadietendus „Palun istet“
Hellenurme maakultuurimajas

Kehtestati uued toimetulekutoetuse määramiseks
eluruumi alaliste kulude piirmäärad, mida hakatakse
kasutama 2013. aastast.
Jagati infot 2013. aasta eelarve tuludest-kuludest,
täpsustustest I lugemise järgselt.
Tehti muudatusi 2012. aasta eelarves.
Kinnitati Palupera põhikooli arengukava 20132017.
infot 2013. aasta Leader-meetme „Väärt elukeskkond“
projektikonkursist. Konkursi muudatustest tingitud
Palupera valla kogukonnaesindajate koosoleku toimumisest anname teada uue aasta alguses. Seni on aega
mõelda ideedele, taotlejatele.
RMK Valgamaa metskonna ja Maanteeameti registribüroo metsa- ja kohalike teede andmete muutmisega
seoses muudeti Palupera valla teeregistris olevate teede
pikkusi järgnevalt: tee Hellenurme-Palu-Räbi pikkuseks
jääb 8446 m, Agariku tee 3090 m, Roopjärve tee 3640 m,
Palu-Ruusa tee 6107 m ja Otepää vahtkonna tee
2746 m.
Tunnistati peremehetuks Nõuni külas asuv Vahtra
elamu ja lubati vallavalitsusel ehitis kanda ehitisregistrisse.

Palupera Vallavalitsuse istungil
12.12.2012 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 13 taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 01.01.13
– 31.12.17 ja üks taotlus tähtajaga 01.01.13 – 31.05.13.
Anti üks ühekordne toetus 20 eurot, üks hüvitis meditsiinilise abivahendi ostuks 9,50 eurot, üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale eakale 20 eurot ja 9 paljulapselisele
perele (vähemalt 4 alaealist last) jõulutoetust 10 eurot/
laps.

Noortevolikogu tänuüritus
28. detsembril toimub Palupera Pritsikuuris
algusega kell 18.00 tänuüritus, kus Palupera valla
noortevolikogu tänab aktiivseid noori ja koostööpartnereid.
Kohtumiseni tänuüritusel!

Detailplaneeringu
avalik väljapanek
Palupera vallavolikogu istungil 27.11.2012
võeti vastu otsusega nr 1-1/16 Hellenurme
saekaatri kinnistu detailplaneering ja määrati
planeeringu avaliku väljapaneku kestuseks
Palupera vallavalitsuse kantselei 7.01.2013
– 21.01.2013 tööpäevadel kl. 8.30 - 16.00.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on
Palupera vallavolikogu. Detailplaneeringuala
asub Palupera valla üldplaneeringu järgi tihedamalt asustatud Hellenurme külakeskuses,
suurusega 5285 m² ja on märgitud perspektiivse elamumaa alana. Detailplaneeringu
eesmärgiks on ehitusõiguse ulatus määratlemine kinnistule ühe ridaelamu (ehitusalune
pind max 775 m²) ja selle teenindamiseks ühe
majandushoone (max 120m²) ehitamiseks.
Planeeringuga muudetakse olemasolev katastriüksuse sihtotstarve tootmismaast krundi
kasutamise sihtotstarbeks – ridaelamu maa.
Detailplaneering on kooskõlas Palupera valla
üldplaneeringuga.

29. detsembril kell 20 Nõuni
kultuurimajas
Anita öeldud sõnad:
„Huumor ja nali on tähtsam kui rohi,
sellest ravimist puudu tulla ei tohi.
Tule ja naera!
Tule ja naudi!
Sellest saab õhtu, mis meelde jääb kauaks“
läksid täide. Meie väike saal mahutas 75 külalist,
mis näitab, et inimesed ootavad uusi ja põnevaid
etendusi. Kõik nad said mälestuseks Palupera kooli
õpilaste joonistatud postkaardi kahe euro eest,
millega külaline toetas vabatahtliku annetajana
näitetruppi.
Etendus oli meeleolukas, üllatusi täis, huvitavate kostüümidega ja väga vaheldusrikas. Eeskava
muutis huvitavaks oskuslikult vahepaladeks paigutatud tantsud, laulud ja sõnaline osa meie tuntud
kultuuriinimestelt, nagu Sulev Nõmmik, Jan
Uuspõld, Tõnis Mägi, Riho Sibul, mis jõudis vaatajateni läbi Palupera kooli projektori. Silver, sa said
sellega suurepäraselt hakkama!
Vaheldust tõid Rõngu näitetrupp Maimu ja
Matilda ning Palupera kooli tantsuring Jonnakad.
Lisaks esinesid veel eksootiliste tantsudega Marbellad Tiina juhendamisel ja peotantsurühm Promenaad Ilona juhendamisel, kes esitasid kauneid
peotantse ja imeilusaid laule armastusest.
Palupera vallavanem Terje Korss oli rõõmus ja
avaldas oma tänu: „Mind rõõmustab, et on tegijaid,
kes töö kõrvalt, kes õpingute kõrvalt, kes juba pensionieas, leiavad ometi aega ja tahtmist teha midagi
mõistlikku nii enese kui ka teiste rõõmuks.“

Isetegevuslasi tänati lillede ja meenetega. Tänusõnad külalistelt ja esinejatelt Anitale nii toreda ja
omanäolise programmi koostamise eest! Eriti suur
tänu Jonnakate ja Muhedate poolt, kuna need
tantsud, mida nägite, olid kõik Anital omaloomingulised. Uhke ja hää on olla sellise juhendaja õpilane!
Anita, sa vist ise ei kujuta ette, kui suure töö sa oled
ära teinud meie tantsuklubi Mathilde heaks.
Meil on veel palju õppida, kuna ükski üritus ei ole
sarnane eelmise ega järgmisega. Minu arvates on
iga etendus nagu õnnemäng ja ükski üksikesineja ei
suuda kunagi anda rahvale seda, mida annab meeskond, kes õpib ühise eesmärgi nimel. Ja meie oleme
meeskond, kes kuulab ära peokülaliste arvamused,
nii head kui ka halvad, et edaspidised esinemised
oleksid veelgi nauditavamad.
Jääb üle ainult soovida: “Hoidke oma juhendajaid, keda usaldate, keda armastate. Nemad suudavad parandada ürituste kvaliteeti.“ Täname toetajaid: Kohaliku omaalgatuse programm, Palupera
vald.
Lustakas pidu Hellenurmes jätkus hoogsate tantsude ja lauludega, tantsuring Muhedad 5. sünnipäevaga. Pidasime kohvilauas plaani edaspidiseks
ja ajasime niisama naistejuttu. Kohvikõrvase eest
täname Lihatööstust Edgar ja Siiri Pungast.
Ootame uuesti külla juba jaanuari lõpus, et
nautida Dajan Ahmeti näidendit „Mamma“.

VANA-AASTA LÕPUPIDU
*tantsuks mängib Toomas Anni
*meeleolu loovad võistlustantsijad
*lustakad mängud
*pilet 6 €
*info: 53465648 Marika, 5139071 Kalev

H elisevat hingerahu,
Ä revil ootusi,
I lusaid mõtteid,
D reami- suurt ja sooja,
J ulget pealehakkamist,
Õ nne kuhjaga,
U usi sõpru,
L ahedaid toimatamisi,
E dukaid ettevõtmisi...
...JA TOREDEAT UUT AASTAT! soovime
meie kõikidele headele sõpradele.
MARIKA ja KALEV Nõuni kultuurimajast

Sõnad seadis ritta Muhe Muhkel Elsa

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ehitiste
katustelt õigeaegselt ära koristada

Südamlik ja meeleolukas jõulupidu pensionäridele

Ü

hises peomeeleolus kohtusid kolm põlvkonda Nõunis 8. detsembril. Kaetud laud, ehitud saal, tuledesäras jõulukuusk, siia-sinna siblivad noored ja peo korraldajad tõid kohe südamesse sooja tunde.
„Tere, kuidas tervis ja elu veereb,“ kõlas igast suust. Oli tore kohtuda, meenutada ja arutada. Nagu
alati, oli kohal vanem abielupaar, keda küll elu on viinud siitkandist kaugemale, kuid soov sõpru näha toob
nad alati peole.
Meelelahutuseks tõid muusikalist külakosti meie oma naisansambel „Lõbusad lesed“ ja ansambel
„Relami“ Otepäält. Mõlemate naisansamblite laulud on pannud kõlama üks ja ainus Evi Savi. Tantsulusti
pakkus tantsurühm „Pääsusilmad“. Noorema põlvkonna päkapikud kostitasid meid imearmsate jõululauludega. Saalipõranda vallutasid võistlustantsijate paar Teele ja Rando (pildil). Hing jäi kinni, sest tundus, et
põrand jääb sellisteks tantsupoognateks väikseks. Naeratus suul, silmad säramas ja jalad, need jalad...
Ja siis sisenes uksest ei keegi muu kui jõuluvana ise, suur suss kingitustest pungil. Küsis salmi, jagas kinke
ja aidaa! läinud ta oligi. Tantsujalga sai keerutada ansambli „Helisev horoskoop“ saatel. Ja vaat, vaat, selles
ansamblis laulsid ka mehed! Tantsulusti jagus, tantsis suurem naabripoiss väikese naabritüdrukuga, tantsutuurita ei saa hakkama keegi, oled sa viiene või või üheksakümnene. Sai löödud tantsu, lauldud laulu ja
jõulurahu tuli hinge nii hea ja hell.
jõulumeeleolus vanaema

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt
jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja
jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone
võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.
Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja
puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid
(varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad,
spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata katusel kohtadele, kus on katuseastmed või
katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse
kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus
võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist
katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.
Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:
Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on
möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha
katusele minemata, näiteks redelilt.
· Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus
on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad
ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese
raskust).
· Juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane
turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud
vahendid, tuleb lumekoristustööd tellida sellele spetsia-

liseerunud ettevõttelt.
· Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.
· Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks
paigaldada. Võimaluse korral paigaldada katuse
servadesse ka ajutised piirded.
· Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda
visata madalamatele hoonetele. Lume ja jää
katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele
paigaldada lumetõke.
· Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite
liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks
piirata ohutuslintidega.
· Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei
visataks töövahendeid katuselt alla.
· Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid
ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või
sadeveesüsteeme.
· Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks
muutunud katuse või selle katte lõhkumist.
Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle
kohustuseks on muuhulgas korraldada õigeaegsed lumekoristustööd. Samuti kohustub ehitise
omanik teavitama TJA-d ehitisega toimunud
õnnetusest.
Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad kohalikud
omavalitsused ja TJA.
TJA-le teadaolevalt toimub igal aastal ligi sada
liigsest lumekoormusest põhjustatud katuse
varingut.

21. detsember 2012

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Puka meesansambli asutamisest möödus 55 aastat

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus

P

uka meesansambel tähistas meeleoluka
kontserdiga ansambli asutamise 55. aastapäeva koos sõpradega. Detsembri üheksandal
päeval kogunes rahvamaja rahvast täis. Tulid sõbrad,
pereliikmed, tuttavad. Usume, et need kes viitsisid
tulla, ei kahetsenud.
Meesansambel loodi 1957. aastal ja esimeseks
juhendajaks oli sel ajal koolis muusikaõpetajana
töötanud Eliise Saar. Algselt laulis ansamblis neli
meest, aga juba 1965. aastal valis Jaan Tönissoo
meeskoorist mehi, kes võiksid laulda meesansamblis. Kõige suurema kooseisuga lauldi 1976. aastal,
siis oli koosseisus 14 meest. Ansamblis laulsid
kohaletulnutest Nikolai Saarmann, Vello Raagmets, Ants Kallis ja Eerik Müts. 1990. aastal tulid
laulma Ants Ilves ja Enno Pung. Ansambli juhen-

dajateks on läbi aegade olnud Tõnis-Rein Ainso,
Eerik Türk, Viiu Lipp, Jüri Kams, Küllike Muttik
ja Anu Täkker. 1997. aastal hakkas mehi juhendama Sille Lõõndre ja samal ajal liitus ansambliga
Mati Kõiv. 2006. aastal esindas Puka meesansambel Eestit esimesel rahvusvahelisel Baltimaade
vokaalansamblite konkursil Riias, kus sai ka tunnustuse osaliseks.
Meesansambel on esinenud paljudes rahvamajades, võtnud osa maakondlikest üritustest ning
edukalt osalenud Kagu-Eesti vokaalansamblite
konkursil, kus on tunnistatud parimaks meesansambliks juba mitu aastat järjest. Ansambel on lindistanud plaadi ja mõtleb juba teisele, ollakse ka
Kultuurkapitali aastapreemia laureaat.
Praeguses kooseisus laulavad Mati Kõiv, Peep

Harju, Enno Pung, Ants Ilves ja Marko Koort,
juhendab Evald Raidma.
Meesansamblit olid tulnud tervitama Tõrva
meesansambel, Viitina meesansambel, meie naisansambel, Valgast naisansambel ja segaansambel
Enelas ning segakoor U-Tuur. Oma lauludega
tervitasid mehi endine laulja Vello Raagmets ja
juhendaja Sille Lõõndre. Kontserdi lõppedes tänas
mehi vallavanem Heikki Kadaja, kes lausus, et
meeste laul on teda alati võlunud. Meeldejäävaks
nimetas ta meie meestega koosesinemist Valga
kultuurikeskuse laval, mis oli olnud talle võrratu
elamus.
Meesansambel tänab teid, head sõbrad, nende
ilusate laulude ja soovide eest.

Tagasivaade 2012. aasta Puka kultuurielule

M

öödunud aasta oli meie kultuurielus sisukas. Moodustatud kultuurirahva ümarlaud on käinud koos kord kvartalis ja arutanud läbi planeeritavad üritused. Juba aasta esimesel ja teisel kuul toimus segakoori laululaager,
kus õpiti selgeks laulud suvisteks laulupidudeks.
Veebruaris oli segakoor U-Tuuri abiga sõbrapäeva märkimine koos lätlastega, toimus aastapäeva
kontsert, valla aastapäeva tähistamine ja teatrietendus lastele.
Märtsis oli maakondlik talvine tantsupäev, kus
majja tuli 156 tantsijat ja kõik mahtusid ära. Naistepäeval olid abiks taas U-Tuuri lauljad ja külas
Palupera valla taidlejad. Märtsis juba traditsiooniks saanud talve ärasaatmist aitasid korraldada tantsurühm Vokiratas, külas olid sõbrad lähe-

dalt ja kaugelt. Aprillis kutsusid kantritantsijad
kokku oma sõbrad ja tantsu jätkus kogu päevaks.
Tantsurühm Vokiratas aitas korraldada kevadpeo
eakatele, kus vaatasime ja kuulasime reisikirjeldusi kaugelt maalt ja veetsime ilusa pärastlõuna.
Toimus vallapäev ja laat ning igakevadine taidlejate kontsert laululaval. Jaaniõhtud toimusid
Pukas, Kuigatsis ja Aakres, korraldajateks kohalikud külaseltsid. Suvel toimus veel päikeseenergia
kontsert koos Sirje ja Väino Puuraga. Augustis oli
traditsiooniline öölaulupidu. Lauljad korraldasid oma hooaja lõpupeo Vooremäel koos Rõngu
rahvaga.
Puhkeõhtutel on sel aastal esinenud ansamblid
Melody, kaks korda Toomas Anni, Raen Väikene,
PS Troika, Oss ja Anti, Lucylle ja Elektric Leo.

Kuu heidab hõbedasi varje
ja küünlavalgus kuldset sära.
See jõuluõhtu imeline valgus,
aeg lootuste ja unistuste päralt.

Valgamaa koos ajakirjaga National
Geographic otsib avastamist
väärt paiku

Hea kultuurirahvas ja pidulised!
Rahulikke jõule ja head uut aastat!
HELGi ja KAIJA

LUGEJA KIRJUTAB
Tänukiri
14. novembril kell 12 kaotasin Puka postkontori juures rahakoti rohke raha ja paljude
paberitega.
Rahakott leiti ja viidi vallamajja. Sain selle
kätte. Tänan väga!
A.TAMMEVESKI

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

Puka valla sündmused detsembris

28. detsembril kell 20.00
Kuigatsi Külamajas
Aastalõpuball, tantsuks mängivad Anti ja Oss.

Majas toimusid koolitused ja kursused, kus
kõigil huvilistel oli võimalus osaleda. Taidlejad osalesid maakondlikel üritustel, laulu- ja tantsupeol,
Mooste laulupeol, Võrtsjärve mängudel, meesansambel kontsertreisil Kihnus.
Rahvamajas on võimalus osaleda kantritantsus,
segakooris, joogas, 5-rütmi tantsus, eakate tantsurühmas, naisansamblis, meesansamblis, lastel
loovtantsus. Aakres saab uuest aastast osa võtta
laste tantsuringist, naisvõimlemisest, segakoorist.
Nädalas kord käib laseaia tantsurühm tantsimas.
Aitäh kõigile taidlejatele ja peolistele selle ilusa
aasta eest!
Kohtume järgmisel aastal pärast kolmekuninga
päeva.

A

lates järgmise aasta suvest on võimalik
Lõuna-Eestit vaadata läbi ajakirja National Geographic kollaste akende. Maastikele paigaldatavad säravkollased raamid jutustavad
lugu ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti kõrval
ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm. Projekti „Elu
kahe maailma piiril“ korraldajad kutsuvad üles Valgamaa kogukondi siinsete avastamisväärsete paikade leidmiseks ja esitamiseks ideevooru.
„Koostööprojekti, mille algatajad on viis LõunaEesti Leader tegevusgruppi, siinsed turismiarendajad ning ülemaailmselt tuntud ajakiri National
Geographic Eesti, eesmärgiks on Lõuna-Eestile
tuntuse ja külastajate toomine ning piirkonna
identiteedi tugevdamine,“ ütles Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiina Ivask.
Tartumaa Arendusseltsi konsultandi Ene Reedi
sõnul paigaldatakse Lõuna-Eesti maastikele kuusteist kuni 6m-kõrgust kollast akent. Kollane aken
on ajakirja National Geographic logo, kvaliteedimärk. Akna lähikonnas paiknevate turismiteenuste pakkujatega luuakse teemamarsruudid, mis tutvustavad siinset loodust, kultuuri, aktiivse puhkuse
võimalusi ja ka väikeettevõtlust ning säästvaid
lahendusi. Projektiga kaasneb turunduskampaania nii Eestis kui ka välisriikides, valmivad artiklid National Geographic ajakirjades, siseriiklikus
meedias, trükised, kodulehekülg ja palju muud
põnevat. Raamid paigaldatakse avastamisväärt
paikadesse viieks aastaks.
Idee sai alguse Hollandis asuvast Groningeni
piirkonnast, kuhu paigaldatud kaksteist akent
koos teemamarsruudiga tõid piirkonda pooleteise aasta jooksul kaks korda rohkem külastajaid.
„Kollaste akende abil saame koos kogukondade,
ettevõtete, külaseltside ja organisatsioonidega
luua täiendavaid põhjuseid Lõuna-Eesti külastamiseks ja avastamiseks,“ ütles Reedi.
Osalemine koostööprojektis annab võimaluse
kogukonda arendada, töötada koos teiste LõunaEesti piirkondadega, muuta elu põnevamaks ja
mitmekülgsemaks, suurendada oma piirkonna ja
kogukonna tuntust, luua uusi tooteid ja teenuseid,
misläbi tekib võimalus ka lisatulu teenida.
Ideevoor Valgamaa avastamist väärt paikade
leidmiseks on avatud ja kestab kuni 10. jaanuari-

Eelmisel volikogu istungil anti üle viie volikogu
liikme poolt allkirjastatud avaldus, milles nad avaldavad volikogu esimehele Heldur Vaht umbusaldust.
Umbusalduse avaldamine ei leidnud volikogu istungil
toetust.
Tutvuti Puka valla 2013. aasta eelarvega.
Kinnitati Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2013-2016.
Kultuuri-, spordi- ning noorsookomisjoni esimeheks
valiti Helgi Pung.
Kuulati informatsiooni alatiste komisjonide tööst ja
volikogu liikmete 2012. aasta tegevust vallaelanike vajaduste ja huvide kaitsel.
Kinnitati hariduskomisjoni koosseis: esimees Andrus
Looskari ja liikmed Ilme Hõbemägi, Karin Kaja Liigand,
Esti Kittus ja Kersti Salujõe.

Puka Vallavalitsuses
Nõustuti Palamuste külas asuva Markuse katastriüksuse jagamisega – Markuse ja Markusemetsa, sihtotstarbega maatulundusmaad; Pühaste külas asuvate
Tullino katastriüksuste jagamisega – kü 60801:001:0241
viieks: Laksi sihtotstarbega elamumaa ja Veere, Kandi,
Kannu, maatulundusmaad ja Kuusiku-Tiidu-Peetri ja
Tuuleveski tee transpordimaa ning kü 60801:001:0242
kuueks: Pinna, Kivi, Kõrre, Saba ja Käänu, maatulundusmaad ning Tiidupeetri-Kuusiku tee, transpordimaa.
Kinnitati Puka valla haridusasutustes õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühes kuus ühe lapse
kohta 2013. aastaks alljärgnevalt:
Aakre Lasteaed-Algkoolis ühe lapse/õpilase kohta
231.-€
Puka Keskkoolis ühe õpilase kohta
111.-€
Puka Lasteaias ühe lapse kohta
239.-€
Kinnitati Puka valla hallatavate asutuste eelarvekulude ümberjaotamised.
Kinnitati inventuuri läbiviimiseks komisjon koosseisus
Diana Prii, Adu Kurg, Renna Kiin ja Lea Madissov.
Otsustati maksta toimetulekutoetust kuuele, ühekordset toetust kahele, sünnitoetust ühele ja matusetoetust
kahele taotlejale.
Väljastati projekteerimistingimused Meegaste külas
asuva Atsi kinnistule olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks, sauna ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati OÜ Elektrilevi taotluse alusel kasutusluba
ehitisele: Oona 15/0,4 Kv AJ F1 ja F3.
Väljastada kasutusluba ehitisele: Puka aleviku Ääre
tänava rekonstrueeritud veetorustikud.

ni 2013. Saabunud ettepanekutest teeb žürii valiku
jaanuarikuu lõpuks. Eeltingimused, millele akna
asukohad peavad vastama, on järgmised:
• koht peab asuma Tartu-, Põlva-, Võru või
Valga maakonnas;
• hea juurdepääs aastaringselt ja parkimisvõimalus läheduses;
• turismiteenused (toitlustus, majutus jms)
lähiümbruses;
• eelkokkulepe maaomanikuga, et maa antakse
projekti kasutusse tasuta ja vähemalt viieks
aastaks.
Ideekonkursil osalemiseks on vaja täita elektrooniline taotlusvorm www.valgaleader.ee.
Projekti eestvedajate sõnul on oodatud kõik
ettepanekud, sest iga mõte on väärt. Lisaks suurtele raamidele saab teemamarsruutidel ära märkida
väiksemadki paigad, mis jutustavad just meie piirkonna lugu.
Osale ideevoorus ja leiame koos avastamist
väärt paigad Valgamaal, et neid näidata maailmale läbi National Geographicu akna!
Rohkem infot www.valgaleader.ee.
TIINA IVASK, Valgamaa Partnerluskogu,
tiina@valgaleader.ee
ENE REEDI, Tartumaa Arendusselts, ene@tas.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus alustab Valgamaa
metskonnas Puka valla haldusterritooriumil asuva
Mustumetsa tee rekonstrueerimist. Teetrassi asukoht:
RMK katastriüksused 60802:001:0307; 94301:001:0351;
Mustumetsa küla, Õru vald ja Soontaga küla, Puka
vald, Valgamaa. Rekonstrueerimistööde käigus puhastatakse kraavid, remonditakse truubid, teedele rajatakse mahasõidud, möödasõidud, uuendatakse teekate.
Vallavalitsus kooskõlastas Mustumetsa tee rekonstrueerimise lähteülesande.

Puka valimiskomisjoni
26. novembri 2012 otsusega nr 17 peatati Kajar Tilga
volitused volikogu liikmena kuni 01. maini 2013 ning anti
volikogu liikme volitused sama erakonna valimisringkonnas kandideerinud asendusliikmeks registreeritud
kandidaadile Helgi Pung’ale.
03. septembri 2012 otsusega nr 16 loeti Tiina Treesi
volitused volikogu liikmena lõppenuks seoses tema tagasiastumisega volikogu liikmest.

SÜNNID
Kevin Nagla

9. detsembril
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www.sangaste.ee

Jõulud ja Me!

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
22.11.2012
Võeti Swedbank aktsiaseltsilt 200 000 euro suurune investeerimislaen projekti „Sangaste-Keeni kergliiklustee ehitamine“ omaosaluse katmiseks.
Toimus 2013. aasta vallaeelarve lugemine.
Võõrandati mittetulundusühingule Sangaste Asundused
otsustuskorras Lossiküla külas asuv Küüni kinnistu hinnaga
1568 eurot.
Tunnistati kehtetuks volikogu 29.03.2001 määrus nr 3
„Turismiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste otsustusõiguse delegeerimine“.

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused osaühingule
Marbridel Kurevere külas asuval Eruste kinnistul majapidamisabihoone ehitusprojekti koostamiseks ja Victor Trettile
Restu külas asuval Madise kinnistul suvila ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Mait Müürsepale Mäeküla külas
asuval Kivestiku kinnistul tiigi rajamiseks, korteriühistule
Sangaste Kooli 1 Sangaste alevikus Kooli tänav 1 maaüksusel
asuva elamu rekonstrueerimiseks ja Elektrilevi osaühingule
Lossiküla külas Lossi alajaam kinnistu – Metskonna kinnistu
lõigul elektri maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilpide ehitamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi osaühingule
Restu külas Lõokese kinnistu – Restu alajaam kinnistu lõigul
ja Kirbu kinnistu – Hobusaare kinnistu lõigul elektripaigaldise kasutuselevõtuks, Elektrilevi osaühingule Pringi külas
Metsanotsu kinnistu – Kivila kinnistu lõigul elektripaigaldise
kasutuselevõtuks, Sangaste Vallavalitsusele Sangaste alevikus Pumbajaama maaüksusel asuva ehitise kasutuselevõtuks, Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas Keeni pumbajaam maaüksusel asuva ehitise kasutuselevõtuks, Sangaste
Vallavalitsusele Lossiküla külas Sangaste lossi kinnistul asuva
ehitise kasutuselevõtuks ja Tuuli Merimaale Restu külas Kiisa
kinnistul asuva puurkaevu kasutuselevõtuks.
Nõustuti Lossiküla külas asuva Keldrimäe maaüksuse
14 022 m2 suuruse maa ostueesõigusega erastamisega Ilmar
Kroonile.
Nõustuti Restu külas asuva Plaado katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Plaado ja
Plaadometsa ning Mäeküla külas asuva Matto katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Mato ja
Mäe-Mato.
Kvalifitseeriti lihthanke “Keeni elamute biokütusel töötava
konteinerkatlamaja ehitamine” pakkujad, tunnistades vastavaks järgmised pakkumused: OÜ ICT Projekt ja OÜ EGA Projekt
ühispakkumus ja OÜ Wetorex pakkumus. Edukaks pakkumuseks tunnistati majanduslikult soodsaima pakkumusena OÜ
Wetorex pakkumus maksumusega 198 000 eurot.
Otsustati korraldada lihthange “Investeerimislaen”.
Tunnistati lihthanke “Investeerimislaen” edukaks pakkumuseks Swedbank aktsiaseltsi pakkumus.
Määrati korraldatud jäätmeveo teenustasu suurused.
Kehtestati lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja
sealt väljaarvamise kord.
Kinnitati Sangaste Lasteaed Kratila hoolekogu koosseisu
lastevanemate esindajad Maiken Kutsar ja Madis Uudam,
õpetajate esindaja Ülle Makke ning valla esindaja Merle
Tombak.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 2068 eurot Sangaste
lossi talveaia avariiremondi kuludeks, 19 460 eurot valla hoonete avariiremondi ja Lossiküla külas asuvate Tervisespordi
ja Küüni kinnistute maastikuhoolduse kuludeks, 1360 eurot
Keeni Põhikooli koolituskuludeks, 10 200 eurot õpilasveo kuludeks ja 2000 eurot õpetajate päeva vastuvõtu korraldamise
kuludeks.
Vabastati kakskümmend viis isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus kümnele isikule
kogusummas 1416,95 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus ühele
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale
summas 15 eurot.
Määrati novembrikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele
isikule kogusummas 1430,01 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas
398,30 eurot.
Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas
390,86 eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule kogusummas 32 eurot. Rahuldamata jäeti kahe isiku avaldused.
Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolmesaja
kahekümne kolmele valla vanaduspensionärile kogusummas 969 eurot ning kingipakist koosnev jõulutoetus kahesaja
kolmekümnele lapsele kogusummas 496,80 eurot.
Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 256
eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kuuele isikule kogusummas 471,53
eurot.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele
isikule.
Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele isikule.
Lõpetati puudega inimese täiendava toetuse maksmine
ühele isikule.
Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.
Sotsiaalinspektori Pille Siku vastuvõttu
puhkuse tõttu
EI TOIMU:
27.12 ja 28.12.2012
2.01 – 17.01.2013

A

lles see oli, kui jõuluajal küünlajupi põletamise pärast või kirikusse kiikamise eest võis
mõneks ajaks vanglatöökotta neidsamu taolisi küünlaid voolima sattuda. Nüüd on jälle teistmoodi. Rõõmsaid sootunnusteta sünteetilisi idast pärit
kunstpäkapikke ning muud jõulunänni jagub kõigile.
Jõulukuuskki on ammu legaalne ja jõuluvanastunud
kommertsnäärivanasid tatsab igal pool.
Ilm on igati jõulune ja lumejahune, hingematvat ilu jagatakse igaühele tasuta ja targu tarbimiseks. Pakane ragistab jäätunud väljadel, kuid kui
ihu kaetud ja hing pole ka näljas, siis oskad sellest
rõõmugi tunda ja seda nautida. Eesti neli aastaaega on tegelikult ju neli ilu ja neli võlu. Kes tahab
ilma kiruda, see teeb seda niikuinii ilmast ilma.
Jõulud on mahaistumise ja tahavaatepeeglisse kaemise aeg. Jõulud toovad tihti pere kokku ja
põlvkonnad ühe laua taha. Jõulude roll on tähtsamgi, kui ehk adume, sest inimene vajab neid aegu
pelgalt iseendasse vaatamisekski.
Käesoleval Valge ja Vaikse ajal tahaks edasi anda
õhulised jõulurahusoovid meie kogukondadele,
meie Inimesele.
Meie Põhivara on inimene, kes siin Lõuna-Eestis
asjatab, elab, muretseb ja rõõmustab, on üks kiiduväärt inimene. Tänu temale on siin elu ja seega ka
jõulud võimalikud. Ilma inimesteta oleks ehk küll
tõeline ja puhas jõuluidüll, aga kes siis seda jõulutunnet tunneb? Ilma teieta poleks midagi.
Meie alusvara on ettevõtja ja põllumees, kes siin
kontrollihulluse- ja absurdibürokraatia kiuste oma

asja ajab, on väärtus, mida ülehinnata on võimatu.
Tänu teile on siinkandis veel inimene, inimeste
elud ja tööd. Suurim soov, et jõulud teie rahulolule
tehtu eest ,,pai“ teeks ja usku iseendasse tugevdaks
ja et te lusikat nurka ei viskaks! Aitäh!
Meie väärtvara on lastega pered! Ilma teieta on
siinkandi ja ka Eesti riigi tulevik tühipaljas kaevust
kalapüük. Et teile oleks antud üksteisest rõõmu ja
et ükskord saadakse ka riigi tasandil aru, mida te
rahvale ja kogukondadele tegelikult tähendate!
Olge häälekamad ka ise seda nõudma, sest teie
olete ainsad asendamatud tegurid meie maa edasikestmisel. Viljakust teile igas mõttes: nii hinge,
ihhu kui ka teie ümber ja rahakottigi!
Meie tarkvara on elatanud ja kogenumad. Teie
hulk ja teie roll meie igapäevaelus üha kasvab. Teie
elutööd on meile väga tähtsad ja teie kogemused
hindamatud. Et te oskaksite ja saaksite end kogu
aeg rakendada ja käigus hoida, rõõmustada olnu
ja oleva üle ja et mustad mõtted valgetele ikka alla
jääksid. Positiivne, väärikas ja kogukonna asjades
kaasarääkiv eakas inimene on kullafond kohalikule kogukonnale. Soovin, et teil oleks enamasti hea
tunne sees ja te end tunneksite väärikana. Te olete
seda väga väärt!
Meie reservfond on mehed-naised meilt, kes
mujal tööl ja asju ajamas. Teie olete meiekandi
lapsed ja Kagu-Eesti järelpõlved. Eri põhjustel
olete läinud mujale õppima ja tööle. Elu ongi liikuv
ja voogav protsess. Teie olete ühed ettevõtlikumad
ja edasipüüdlikumad oma koha otsijad elus. Olgu

teil õnne ja tulgu edu! Ärge kunagi unustage oma
juuri ning panustage võimalusel alati kodukanti. Ja
andke alati teada, mis peaks olema nii, et teie kojunaasmise soovi korral tunneksite end väga oodatuna? Te oletegi ju väga oodatud ja omad vaatamata
teie asukohale ja olukorrale mujal.
Meie taastootmisfond on noored ja värsked.
Teie olete oma kodukandi ,,restardikapital“. Teie
annete ja võimete kujunemine on võtmeküsimus,
sest teie olete võti uksele, millel on silt ,,tulevik“.
Olge vabad ja loovad! Taibake, et tõeline vabadus
on oskus vastutada ja vastutust võtta. Ainult tasakaalus asjad on peidus õnne valemis. Õnne võti
ongi tasakaal ja selle leidmine nii elus, ajus kui ka
asjus. Jätke endale juured ja austus kodu vastu,
sest need on teie tugi raskustes. Avastamisrõõme
ja kohanemisoskust!
Armas kogukond, ehk siis teie kõik kokku!
Kallid naabrid, kes me ka ju oleme tegelikult kõik
üks kogukond! Et jõulud vallutaks teie ihud ja
hinged! Et rahu külvaks ja paljuneks teis! Et oskus
elu ja iseennast oma lähedastega nautida oleks
teie igapäev ning te enam usaldaksite ja austaksite
iseennast oma tegemistes! Siit tuleb väärikustunne
ja siit kasvab kogukonnatunnetus laiemalt!
Häid jõule ja kelmikalt nauditavat aastalõppu,
… mis tuleb pärast maailmalõppu!
Häid erinevaid lõbusaid lõppe ja eduka uue
alguse algust, head kogukonnad!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Kuidas hinnata tehtut?
2012. aasta liigub kindlalt ja tormakalt oma viimaste
tundide suunas. Ikka ja alati tekib aasta lõppedes
küsimus, et kas olen oma eesmärgid täitnud, kas
kõik on läinud nii, nagu planeeritud ja loodetud.
Kuidas üldse hinnata oma tegevust? Kas selle
järgi, kui palju on projektide abil eelarvesse raha
juurde taotletud? Kas tehtud ürituste arvu või
hoopis osalejate arvu põhjal? Kas selle järgi, et
peale hästi kulgenud ja rahvarohket sündmust hing
hõiskab ja rahulolutunne kestab päevi?
Üks suuremaid lõppeva aasta õnnestumisi oli
kindlasti Mee ja heina päev, mis toimus koos
Lauluga Maale saate salvestamisega Sangaste lossi
õuel. Kõige suuremat rõõmu valmistas väga hästi
sujunud koostöö valla turismiettevõtetega, tänu
kellele sai toimuda vikatiralli, kaseviha õpituba
ning atraktiivne heinapebrevann. Nii siis suur tänu
Silva-Agrole, Kunstimäe Puhkemajale, Kiisatamme
Turismi- ja Kultuuritalule, Kakulaane Turismitalu-

le, Sangaste Lossile. Silmad paneb särama see, et
ettevõtted hea meelega kaasa tulid: Kesa-Agro,
Silva-Agro, Sangaste Linnas ning Kakulaane olid
heinaniitmise võistlusel oma meeskonnaga väljas.
Ülihea tunne, sest see oli vast esimene kord, kui
kõik osapooled tahtsid kaasa lüüa ja lustisid seejuures täie mõnuga.
Süda läheb alati soojaks, kui mõtlen Katrin
Kõivale, Tiina Kukele, Hiie Vähile, kes on meie
valla rahva- ja tantsukultuuri raudtalad. Vanade
olijate kõrvale on tulnud uued tegijad: Kristina
Minajev lauluõpetajana, Tuuli Merimaa laste balletitunni läbiviijana, Koidu Ahk ja Kersti Salujõe
rahvapillide juhendajana, Lennart Kaarna aitab
seltskonnatantsu samme seada. Merit Nigula on
enda kanda võtnud aeroobikatunni ja jõusaali
treeningute vedamise. Ning lastel on taaskord võimalus õppida kaasaegsete tantsustiilide samme
ja kombinatsioone. Tore, et noored rockimehed

leidsid tee kultuurimajja ja käivad üsna regulaarselt pilli harjutamas.
Lisaks kultuuritegevusele on meil ka aktiivne
spordiharrastus, mille eestvedaja on MTÜ Sangaste Spordiklubi. Tore, et meie meeste loodud MTÜ
Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing tagab meil
ööpäevaringse vabatahtlike päästjate valve. Nende
kodanikualgatustega tegelevad volikogu esimees
Rando Undrus ja abivallavanem Priit Areng.
Kati Velner ja MTÜ Kodukant Sangaste on
oma kodanikualgatuse poolest kõige stabiilsem ja
kauaaegsem tegija. Äärmiselt positiivsed ja vajalikud eeskujud.
Kokkuvõtteks julgen öelda, et kõige rohkem
läheb endale ja teistele korda see, mida teed
südame ja hingega. Vaata ikka südamega, nagu
ütles ka Väike Prints. Head saabuvat pööripäeva – ja päevad hakkavadki tasapisi pikemaks
minema…
MERLE TOMBAK

Rahvamuusikud kohtusid Sangastes

Ü

le pikkade aastate sai tehtud oluline ja vajalik algatus Valgamaal. 24. novembril said Sangaste seltsimajas kokku maakonnas tegutsevad rahvamuusikud, et ühisrepertuaari õppida ja kontsert anda.
Peo korraldaja ja eestvedaja oli Koidu Ahk Valga Muusikakoolist. Ühendorkestriga esitati suvise Valgamaa laulupeo repertuaari.
Koos mängisid rahvamuusikud Tõrvast, Otepäält, Valgast. Esines kandleansambel, külalistena kohalik kandlemees Ilmar Tiideberg, Otepää Muusikakooli õpetaja
Varju Teder, Ants ja Tiiu Taul, Aivar Arak Raplamaalt. Esinemised vaheldusid tantsuga, et üheskoos unustuse hõlma vajunud seltskonnatantsud tantsida.
Sündmust toetas Sangaste Vallavalitsus ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
MERLE TOMBAK

AVATUD NOORTEKESKUSES SVANK

Trio Melody Makers Prantsusmaalt
6. detsembril olid Sangaste seltsimajas esmakordselt külas esinejad nii kaugelt – ühise nimega Trio Melody
Makers Prantsusmaalt.
Olen tänulik neile, kes kohal olid: nii suurt kaasaelamist ja head energiat ei ole seltsimajas ammu tunda
olnud. Ma ei ole ise küll teab mis suur jazzifänn, aga seetõttu on elamus kahekordselt hea. Eelarvamus sai
purustatud! Suur tänu Tuuli Merimaale Kiisatamme Kultuuritalust, kes kontserdi Sangastesse tõi ja Viive
Puudistile Sangaste Linnasest, kes prantslastele Sangaste pudruhelbekohvri kinkis.
Keegi tark inimene on öelnud, et iga kuu peaks proovima ja õppima midagi uut. Usun, et inimesed, kes
esmakordselt jazzi kuulama tulid, olid väga õnnelikud oma valiku üle.
Häid elamusi ja enesületusi soovides
MERLE TOMBAK

22. detsember kell 16.00 Piparkookide valmistamine, jõulufilmi vaatamine Keeni Noortekeskuses.
28. detsember kell 16.00 piljardikoolitus Keeni
Noortekeskuses!
2. jaanuar jõusaalitreening Keeni Noortekeskuses
kell 18.00. (Toimub iga kolmapäev! Kord 1€, kuu 4€).
4. jaanuar külastus Jääaja muuseumisse Tartumaal.
Talvevaheajal on Noortekeskus avatud 22.12, 27.29.12 ja 02.-04.01. Täpsem lisainfo koduleheküljel
ürituste ja lahtiolekuaegade kohta: http://sangastevv.ee/svank/

Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus
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.
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Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:

Mapomets OÜ:

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

OMANIKU JÄRELVALVE
EhitusEST OÜ

506 7848

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

Puka A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

IV kvartalis 2012
21. detsembril
I kvartalis 2013
7. ja 21. jaanuaril
4. ja 18. veebruaril
4. ja 18. märtsil

Rõngu vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30

IV kvartalis 2012
18. detsembril
I kvartalis 2013
8. ja 22. jaanuaril
5. ja 19. veebruaril
5. ja 19. märtsil

Otepää keskväljakul
kell 13.30–17.30
IV kvartalis 2012
11., 18. ja 28. detsembril

I kvartalis 2013
15. ja 29. jaanuaril
12. ja 26. veebruaril, 12. ja 26. märtsil
kell 12.30–16.30
8. ja 22. jaanuaril
5. ja 19. veebruaril, 5. ja 19. märtsil
kell 13.30–17.30

ehitusest@gmail.com

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Valmistame tellija soovi järgi:
varjualuseid, kasvuhooneid,
koerakuute, kompostihoidlaid,
rottide- ja tuhkrute lõkse.
Muudame uksi turvalisemaks.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

AS Techne Töökoda

Tähelepanu pangabussi kasutajad!

Tel. 7668 292.

Swedbanki pangabussi peatuskoht muutub uuel aastal. Alates 8. jaanuarist 2013 peatub pangabuss
Otepää Turismiinfokeskuse ees.

KUULUTUSED
Müüa pakitud kütteklotse ja pliidipuid. Vedu tasuta. 505 6107

AS PÜHAJÄRVE
PUHKEKODU

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. 51978500

võtab tööle

Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd 56 866 157

toateenija.
Info 502 3095

Katti kamber nüüd uues kohas
(endises Sportlandis). Avatud E-R
10-18.00, L 10-16.00
Müüa turbabriketti kojutoomisega.
tel. 5066684
Pakun tööd kojamehele. Osaline
tööaeg, graafiku alusel. Info tel:
5219667
KÜ Hariduse 1 vajab majahoidjat.
Tel. 5119 272
Lõuna-Eesti Kütteladu müüb küttepuid, puitbriketti, graanuleid,
kaminapuid ja kaseluudasid. Pärna
pst 13 (Biltexi hoov). Tel 5818 8863
Müüa söödakaera 1,5 t. 55 111 42
Ohtlike puude lõikus ilma tõstukita.
Lumekoristus katustelt. 5341 2872

LEMBIT PILV

04.02.1923-08.12.2012

Avaldame siirast kaastunnet
omastele

LEMBIT PILVE
kaotuse puhul
Anita, Aiki ja Hannes.

Pakume võimaluse endale
valida TASUTA
kasutatud riideid,
jalanõusid, aksessuaare,
mänguasju
21. detsembril
kell 10.00-15.00
endises Sportlandi kaupluse
ruumis (Maxima alumisel
korrusel).
Otepää naiskodukaitsjad
Info: Rita Pärnik 5663 8474

HEA TUJUGA UUDE AASTASSE!
Meeldiva aastavahetuse saate korraldada
Edgari Trahteris.
Võimalused pidustuseks nii väiksemale kui
suuremale seltskonnale.
Lepi kokku aeg ja just Sinule sobiv menüü
sobiva hinnaga.
Küsi informatsiooni tel. nr. 76 66 550

Südamlik kaastunne Lindale,
poegade Aivari ja Tarmo peredele
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

LEMBIT PILVE
kaotuse puhul.
Evi, Elmu, Raul, Meeli, Reet, Rünno

ENNA KERMAS

17.06.1939 – 10.12.2012
Hoiame mälestust heast inimesest.
Sügav kaastunne Reedale, Ülole
perega ja Antsule.

Siiras kaastunne Evelinile kalli

isa

Mälestame head sõpra

HILDA RAIDE

LEMBIT PILVE

17.06.1915 - 18.12.2012

kaotuse puhul.
Töökaaslased Pühajärve
Tervisekeskusest

Südamlik kaastunne Lii Hõrakule
kalli

isa
kaotuse puhul.
Otepää Lasteaed Võrukaela maja

REINHOLD HÕRAK

ILMAR KUTSAR

Avaldame kaastunnet Lindale kalli
abikaasa, Aivari ja Tarmo perele
kalli isa, vanaisa ja äia kaotuse
puhul.
Vello, Aivo ja Ando Meema peredega.

23.05.1949-13.12.2012

14.07.1934-11.12.2012

Südamlik kaastunne Eve ja Aivari
perele isa, äia ja vanaisa

Südamlik kaastunne Mailale ja
tema perele kalli

ILMAR KUTSARI

REINHOLD HÕRAKU

surma puhul.

kaotuse puhul.

ja avaldame siirast kaastunnet Lindale, Aivarile ja Tarmole peredega.

Endrik perega

Elle ja Helgi

Elle ja Helgi

Mälestame endist töökaaslast

Südamlik kaastunne Lindale,
Aivarile ja Tarmole kalli isa

Mälestame head naabrit ja tunneme kaasa omastele

Avaldame kaastunnet Aivarile isa ja
Karinile äia

LEMBIT PILVE

LEMBIT PILVE

REINHOLD HÕRAKU

ILMAR KUTSARI

kaotuse puhul.

Peeter, Ellen, Silvi, Sirle, Kuldar ja
Ando.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

kaotuse puhul.
Maaja, Nikolai ning Jüri ja Jaan
perega.

Südamlik kaastunn Evelin Ilissonile
isa

Südamlik kaastunne Lindale,
Aivarile ja Tarmole kalli isa

Südamlik kaastunne
Maila Hõrakule armsa

AUGUST ILISSONI

LEMBIT PILVE

mehe

kaotuse puhul

Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust.

kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

kaotuse puhul.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

LEMBIT PILV

04.02.1923 - 08.12.2012
Sügav kaastunne Lindale, Aivarile
ja Tarmole peredega kalli abikaasa,
isa, vanaisa ja äia kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Tarbijate
Kooperatiivi päevilt ja Elva Tarbijate
Ühistu Otepää piirkonna volinikud.

LEMBIT PILVE

Sügav kaastunne Lindale, Aivarile
ja Tarmole peredega abikaasa, isa,
vanaisa ja äia
kaotuse puhul.

Naabrid: Peetsalu, Miks, Viil ja Raud

surma puhul.

See valu, mis südames teil,
see kaotus, kurbus ja lein,
paneb kaasa tundma ka meid.

Südamlik kaastunne Mailale ja
Ritale ning Liile perega kalli
abikaasa, isa, vanaisa

REIN HÕRAKU
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased I silmkoest.

Vineeritehase II vahetus ja Merle.

Tunneme kaasa abikaasale ja
poegadele peredega.

LEMBIT PILVE
mälestab perekond Nigol.

Aeg leina kergemaks muudab,
kuid mälestust emast aeg võtta ei
suuda.

RUTH TARI

13.VII 1928 – 15. XII 2007
5. surma-aastapäeval mälestavad
Krista ja Villu peredega.

MITMESUGUST
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21. detsember 2012
Tavahind

Soodushind
säästukaardiga

1.05

-.69

1.15

-.79

Piimašokolaad metsapähklitega 100g Kalev
Batoon Kaseke 150g
Piimašokolaad Milkinis Milka 87,5g
Marmelaadikompvek Tiina 175g
Küpsis Mesikäpp Dops Kalev 210g
kakaomaitselise täidisega

1.15
1.09
1.12
1.16

-.79
-.85
-.85
-.89

1.49

1.09

Šokolaadi koorejäätis Vau 0,5l/240g
Sidrunimaitseline koorejäätis
laimitükkidega Vau 0,5l/245g

1.55

1.15

1.59

1.15

Vanilli koorejäätis Super viva 1l /490g
Kommivalik Jõulupakk 300g Kalev
Šokolaadikommid Karl Fazer 320g
Kommikarp Jacquot 1kg
pralinee piimašokolaadis

2.55
3.45
4.25

1.65
2.49
2.99

8.10

5.49

Tavahind

Soodushind
säästukaardiga

MIDAGI MAGUSAT
Piparkoogid 180g Marmiton
Piimašokolaad Daim Milka 100g
karamelli ja mandli tükkidega

KONSUM Otepää Kaubanduskeskuses
NURGA KONSUM
PÜHADEKS SOODSAD HINNAD

säästukaardiga!
Tavahind

Soodushind
säästukaardiga

1.45

2.20

-.99
-.99
1.15
1.15
1.19
1.29
1.39
1.49

Sea kaelakarbonaadi lõigud 290g jahut.

2.15

1.59

Pohlasalat 310g Salvest
Mustikakook 350g karp Eesti Pagar
Hakkpraad kanalihast 500g ahjuvormis
Rosolje kg Maksiköök
Täissuitsuvorst Põdravorst
suitsujuustuga 270g

1.99

3.85

1.59
1.99
2.69
2.49

3.85

2.99

Pehme ahjuribi 800g Rannarootsi
Õrnsoolatud kanafilee kg ~400g Tallegg
Seapraad maitsestatud kg ~1,8kg
Küpsetatud seapraad Poissmehe

4.59
7.45

3.29
4.59
4.69

kg ~700g pakend

7.65

5.59

Lossipraad kg ~700g pakend Nõo
Küpsetatud kaelakarbonaad kg ~1kg pakend
Maitselt mahe seapraad küpsetuskarbis kg

8.39

6.39
6.89
6.99

JÕULULAUALE
Eesti Rahwa verivorst 500g Rakvere
Keel tarrendis Rannarootsi 210g
Keedusalaami Vasalli 105g viil. Nõo LT
Veiselihasült 320g Nõo LT
Vürtsikilu liblikfilee Krapesk 150g
Perekurk Felix 680g
Rannarootsi viiner 330g
Praekapsas porgandiga 900g Salvest

1.39
1.55
1.59
1.59
1.66
1.85

2.69
3.45

5.99

9.09
9.85

Meeldivaid oste ja kaunist Jõuluaega
soovib Elva Tarbijate Ühistu.

Jõulupark kohvik-restoran l.u.m.i hoovis on avatud 21.-23. ja 26.-30. detsembril
Jõulupargis on avatud jõulupostkontor, kus päkapikud aitavad lastel kirju korrektselt jõuluvanale adresseerida. Kohapeal saab kirju kirjutada ja joonistada. Tegutseb töötuba, kus eri päevadel meisterdatakse
jõuluehteid, piparkooke või muud huvitavat. Koos saab ehtida pargis olevaid kuuski, aga enda meisterdatud ehte võib ka kaasa võtta. Kuni lapsed toimetavad päkapikkudega, saavad emmed, issid, vanaemad
ja vanaisad kohvikumõnusid nautida.
Jõulupargi sündmuste kava:

JOOGIKS
Alkoholivaba Glögg 1l Põltsamaa
Ploominektar Põltsamaa 1l
Karastusjook Valge Klaar 1,5l
Jõhvika-granaatõunajook Põltsamaa 1l
Viinamarjanektar Cido 1l
Mahlajook Multifruit 25% Aura Fresh 2l
Must tee Dilmah 20*1,5g sidrunimaitseline
Pirni-õunamahlajook 10% Aura Fresh 2l
Lahustuv kohv Nescafe Classic
100g klaaspurgis
Karastusjook Coca-Cola multipakk 2*2l
Granaatõunamahl 4U 1l
Filtrikohv Gevalia 450g
Filtrikohv Paulig President Gold 500g
Kohviuba Kulta Katriina 500g

1.67

-.69
-.75
-.79+0.08
-.85
-.95
-.99
1.19
1.35

2.95

1.85

2.79+0.16

1.89+0.16
2.45
3.99
4.89
4.89

1.04
1.05
-.99+0.08
1.10
1.14
1.45
1.55

3.23
5.39
6.69
6.19

KAUBANDUSKESKUSE II KORRUSEL
KÕIK JÕULUEHTED -20%

21. dets. kell 15.00
22. dets. kell 15.00
23. dets. kell 15.00
26. dets. kell 15.00
27. dets. kell 15.00
28. dets. kell 15.00
29. dets. kell 15.00
30. dets. kell 15.00

Kui ilm võimaldab, ehitame turuplatsi läheduses lumest atraktsioone.
Jõuludisko. 16.00-17.00 kohal ka jõuluvana.
“Laanerahva jõulupidu” Naisseltsi nukuteatrilt. 16.00-17.00 kohal ka jõuluvana.
Nõuni noortetrupp ja jõulumemm. 16.00-17.00 kohal ka jõuluvana.
Kontsert Otepää Gümnaasiumi ja Noortekeskuse noortelt.
Väike kontsertprogramm kohvikus. Draamastuudio noored ja Ott Rõngas.
Päkapikud plaatpillidel. 16.00-17.00 kohal ka jõuluvana.
Lõpupidu. 16.00-17.00 kohal ka jõuluvana.

