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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Otepää vallavanemaks sai 

Kuldar Veere
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Head Otepää 
piirkonna 

saunaomanikud!
2014. aasta veebruarikuu on marato-
nikuu ja esimene maraton on V Euroo-
pa Saunamaraton Otepääl!

Kutsume teid osalema Saunama-
ratonil oma kuumaksköetud sauna ja 
jahedate tiikidega 2. veebruaril 2014.

Info: Sirje Ginter 509 7795 sirje.
ginter@otepaa.ee.

Hea ettevõtja!
Traditsiooniline Talvepealinna turg 
toimub Otepää keskväljakul

21. detsembril kell 10.00–15.00.
Ootame kauplema müüjaid, kes pakuvad 
külastajatele kaunist käsitööd, meeldivaid 
kingitusi kingikotti ja kauneid jõulukaunis-
tusi.

Samuti on oodatud talupidajad mee-, 
kurgi- ja kapsatünnide, kartulite, õunte ning 
lihaga. Perenaised, tulge pakkuma hõrke 
küpsetisi, lõhnavat leiba ja kodust verivors-
ti ning teed!

Turul kauplemiseks palume soovijatel 
registreerida telefonil 5332 6679 (Riita Aa-
der); müügikohtade arv on piiratud. Talve-
turu korraldab Otepää Naisselts.

MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavolikogu valis 26. no-
vembril toimunud istungil valla-
vanemaks valimisliidu Otepää 

Kodanik esimees Kuldar Veere. Valla-
valitsuse liikmeteks kinnitati lisaks Vee-
rele Margit Prede ja Ülle Veeroja. Uus 
vallavõim asus tööle järgmise päeva hom-
mikul.

Otepää vallavanema Veere sõnul on 
esimeseks suureks ülesandeks järgmise 
aasta vallaeelarve koostamine ja selle 
esitamine volikogule. “Vaatame põhjali-
kult läbi kõik eelarveread ja teeme koos-
tööd kõigi osapooltega,” ütles Veere. 

“Uue vallavalitsuse soov on tagada, et 
kõik tehtavad kulutused oleksid põhjen-
datud ning lähtuksid otepäälaste vaja-
dustest.”

Kuldar Veere on lõpetanud Tartu 
Ülikooli majandusküberneetika erialal 
1994. aastal. Ta on töötanud pangandu-
ses ja viimased 15 aastat eraettevõtluses, 
ta on Rait AS kontserni kuuluvate ette-
võtete nõukogude liige.

Kuldar Veere elab Nüpli külas ja on 
Nüpli külavanem, tema peres kasvab 
neli last.

Kuldar Veere asemel sai volikok-

ku asendusliikmena Marika Ein (VL 
Otepää Kodanik). 

Volikogu istungil moodustati ka valla-
volikogu alatised komisjonid ning valiti 
komisjonide esimehed ja aseesimehed. 

Otepää vallavolikogus on 6 alatist 
komisjoni: revisjonikomisjon, eelarve-, 
majandus- ja turismikomisjon, keskkon-
na- ja planeeringukomisjon, haridus-, 
kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjon ning korrakaitse-
komisjon.

Otepää Vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

Laupäeval, 21. detsembril

11.00–15.00 Talvepealinna turg Keskväl-
jakul. Turul on võimalik osta ilusat käsi-
tööd, jõulutoitu ning veel palju muudki, 
millest jõuluõhtul rõõmu tunda. 

Platsil põleb ka lõke, mille paistel 
saab ennast soojendada, laadasup-
pi pakub Otepää Naisselts. Kohal on 
ponid, esineb Otepää tantsutrupp Fee-
lingGood ja rahvatantsurühm Nuustaku 
ning paljud teised kollektiivid, kavas on 
noorteprogramm võistlustega. Talvetu-
ru ajal liiguvad platsil ringi Tankla TV 
Otepää reporterid, kes filmivad ja küsit-
levad inimesi. 

Talveturu korraldab Otepää Naisselts, 
programmi juhib Otepää Avatud Noor-
tekeskuse juhataja Merit Nigula.

16.00 Raekoja saalis Pühajärve Puhkpil-
liorkestri kontsert „Talverõõm“. Kaasa-
tegev Otepää Tromboonikvartett. Sisse-
pääs tasuta.

17.00 Lumelaua- ja freestylesuusa-

võistluste DUELL 2013 treening-
hüpped.

18.00–19.00 Lumelaua- ja freestyle-
suusavõistlus DUELL 2013. Kõikide 
võistlejate vahel loositakse välja Munaka 
ja Kuutsemäe 2013/2014 aasta hooajapi-
let. www.bricole.ee

Otepää Naiskodukaitsjad pakuvad 
Keskväljakul talve saabumise puhul 
verivorsti ja kuuma glögi.

19.00 Esineb Otepää tantsutrupp Fee-
lingGood.

19.03–19.06 Lumelaua- ja freestyle-
suusavõistluste DUELL 2013 võitjate 
autasustamine.

19.06 Otepääle Talvepealinna tiitli 
üleandmine, kõned teemapealinnade 
esindajatelt.

19.11 saabub talv ja Otepää saab talve-
pealinnaks! Heisatakse talvepealinna 
lipp, nautida saab talvist ilutulestikku. 

NB! 21. detsembril on kella 8.00-
20.00 liikluseks suletud Lipuväljaku 
tn Munamäe tn ristist kuni Konsumi 
ristini. Otepää Keskväljak on liikluseks 

suletud. Oti pubi esine on liiklemiseks 
ja parkimiseks avatud.

MONIKA OTROKOVA 

Otepää saab 17. korda talvepealinnaks

Valgamaa Arenguagentuuri teadmiste nädala raames tunnustati 
Valgamaa turismivaldkonna parimaid

Otepääl Karupesa hotellis toimu-
nud turismi aastaseminaril tehti 
kokkuvõte turismivaldkonnas 

toimunust, tänati tublimaid ja tunnusta-
ti parimaid. Lisaks autasustati Valgamaa 
veekogude seiklusmängu võitjaid.

Seminar algas renoveeritud Tehvan-
di Spordikeskuse hotelli tutvustusega, 
mille viis läbi Katrin Aidla. Seejärel ter-
vitas Karupesa hotellis turismiasjalisi  
maavanem Margus Lepik. 

Ülevaate Valgamaa turismitegevus-
test andis Valgamaa Arenguagentuuri 
turismi arenduskonsultant Kadi Ploom 
ning Lõuna-Eesti 2014. a ühistegevus-
test rääkis Lõuna-Eesti Turismi juha-
taja Angela Järg. Ene Reedi Tartumaa 
Arendusseltsist arutles ning tegi rühma-
töö ettevõtjatega National Geographic 
kollaste akende projekti võimalustest ja 
valikutest Valgamaa turismiasjalistele.

Maakonna turismivaldkonna pari-
maid tunnustati kolmes kategoorias: 
parim sündmus, parim meeskond ja 

parim turismitöötaja. 
Parimaks sündmuseks valiti Valga-

maa talveöölaulupidu, mis toimus 25. 
jaanuaril Pühajärve laululaval. Osales 
18 koori ligi 400 lauljaga. Laululusti 
oli jagamas ja lauljaid innustamas üle 
poole tuhande pealtvaataja.

Parima meeskonna tiitli sai MTÜ 
Sangaste Turismiküla ehk Sangaste 
rukkiküla. Tegutsetakse selleks, et ini-
mestel oleks Sangaste kandis mõnus 
elada ja töötada ehk moodsamas kõne-
pruugis − piirkonna konkurentsivõime 
tõstmiseks.

Tegusate inimeste eesmärk on Sangas-
te piirkonna, lossi ja Sangaste rukki loo 
tutvustamine. Koostöös on läbi viidud 
mitmeid üritusi nagu heina- ja meepäev 
ning rukkipäev, mis on tuntust kogunud 
ka väljaspool maakonda.

Parima turismitöötaja 2013 tiitli 
sai kohvik-restorani l.u.m.i kokk Tanel 
Rebane, kes on kohvikus töötanud kolm 
aastat ehk selle loomisest alates. Teda 

27.-29. detsembrini toimuvad 
Tehvandi Spordikeskuses rah-
vusvahelised laskesuusatami-
se võistlused „Baltic Biathlon 
CUP 2014 Otepää“. 

Võistlused on mõeldud noortele vanu-
segruppides N17, N19 ja M17, M19. Ühtlasi 
toimuvad ka Eesti meistrivõistlused.

Kohal on kogu Eesti laskesuusatamise 
paremik. Võistlustel osalevad lisaks Eesti 
esindusele laskesuusatajad Venemaalt, 
Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Kokku 
võistleb umbes 80 noorsportlast.

Võistlusprogrammis on segateate-
võistlus, sprint ja viitstart. Segateate-
võistluse tulemusel selgitatakse välja Baltic 
Biathlon CUP 2014 võitja.

Võistluste tehnilise läbiviimise ja kor-
ralduse eest vastutab MTÜ Oti Spordiklubi 
ja Otepää võistluste korralduskomitee. 
Täiendav info: Aivar Nigol (korralduskomi-
tee esimees) ja Ants Orasson (võistluste 
peakohtunik).

Võistluste kava vaata: bbc.biathlon.ee.
Tule ja ela omadele kaasa!

ELSF president AIVAR NIGOL

Laskesuusatamise 
võistlused Baltic Biath-
lon CUP 2014 Otepää

Grete Gaim tulejoonel.

iseloomustatakse kui tagasihoidlikku, 
kohusetundlikku, ausat, rõõmsameelset 
ja hea huumorisoonega töötajat. Noor-
mehel on lisaks tööle mitu hobi. Suurim 
kirg on lumelaua- ja veelauasõit, käed 
on ta külge löönud ka vabatahtlikuna 
mitmes ettevõtmises. 

Tema ideest sai alguse 2011. aastal 
algatatud heategevusprojekt “Mängu-

väljak Otepää lastele”.
Valgamaa turismi aastaseminaril anti 

üle auhinnad ka Valgamaa veekogude 
seiklusmängu võitjatele. 

Kampaania peaauhinna, perepuhkuse 
imeilusa mõisamiljööga Sangaste lossis 
ning lõbusa loodusmatka OÜ Loodus-
turismiga võitis Veronika Bogdanova. 
Peaauhind anti välja kõige enam Valga-
maa veekogusid külastanule.

Kampaania eksklusiivse eriauhinna, 
romantilise puhkuse kahele Taagepe-
ra lossis koos sviidis ööbimise ja õhtu-
söögiga võitis Timo Arbeiter. Auhinna 
pälvis rahva lemmik ehk kõige enam 
„meeldib“ klikke kogunud foto.

GMP Clubhotel & „Pühajärve resto-
ran“ eksklusiivse kolmekäigulise pime-
õhtusöögi kahele koos veinidega võitis 
Jana Kikkas. Auhind loositi välja kõigi 
kampaania käigus üles laetud fotode 
vahel.

KADI PLOOM, 
SA Valgamaa Arenguagentuur

Talv saabub 21. detsembril kell 19.11 Otepää keskväljakul

ÄRA MAGA TALVE ALGUST MAHA, 
TULE JA VÕTAME KOOS TALVE VASTU! 

Otepää linetantsijad esinesid 1. advendil keskväljakul. 

Vasakult: Margus Mäll, Siim Kalda 
ja Tanel Rebane.
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6. detsember  20132 O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Otepää Vallavolikogus

26.11.2013

 Tunnistati Otepää vallavanema kohale valituks Kuldar 
Veere ning nimetati ta ametisse vallavanemana.
 Määrati vallavanem Merlin Müürile lahkumishüvi-

tiseks 2000 eurot.
 Kinnitati vallavalitsus alljärgnevas koosseisus: 

1.Kuldar Veere (vallavanem) 2.Margit Prede, 3.Ülle 
Veeroja. Määrati vallavalitsuse liikme Margit Prede 
töötasuks 900 eurot kuus.
 Määrati Otepää Vallavolikogu esimehe töötasuks 

800 eurot kalendrikuus.
 Moodustati Otepää Vallavolikogu alatised komisjonid: 

1.revisjonikomisjon; 2.eelarve-, majandus- ja turis-
mikomisjon; 3.keskkonna- ja planeeringukomisjon; 
4.haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon; 5.sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjon; 6.korrakaitsekomisjon.
 Valiti alatiste komisjonide esimehed: revisjonikomis-

joni esimees Karl Mõts, eelarve-, majandus- ja turismi-
komisjoni esimees Jaanus Raidal, keskkonna- ja planee-
ringukomisjoni esimees Teet Reedi; haridus-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni esimees Miia Pallase, sotsiaal- ja ter-
vishoiukomisjoni esimees Marika Ein; korrakaitseko-
misjoni esimees Urmas Kuldmaa.
 Valiti Otepää Vallavolikogu alatiste komisjonide asee-

simehed: eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni asee-
simees Teet Reedi; keskkonna- ja planeeringukomisjoni 
aseesimees Viljar Teder; haridus-, kultuuri- ja spordiko-
misjoni aseesimees Silver Eljand; sotsiaal- ja tervishoiu-
komisjoni aseesimees Miia Pallase; korrakaitsekomisjoni 
aseesimees Kalev Lemmik.
 Nimetati Valgamaa Omavalitsuste Liitu esindaja-

teks volikogu esimees Jaanus Raidal, tema asendajaks 
volikogu aseesimees Teet Reedi; vallavanem Kuldar 
Veere, tema asendajaks vallavalitsuse liige Margit 
Prede.
 Delegeeriti Otepää Vallavalitsusele Ludvig-Madis 

Leisi poolt Otepää Vallavolikogu 22.08.2013. a otsusele 
nr 1-4-47 „Otepää vallas Otepää külas Vana-Järvesaare 
kinnistu detailplaneeringu algatamine“ peale esitatud 
vaide läbivaatamine ja lahendamine.

Otepää Vallavalitsuses 

26.11.2013

 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistin-
gimused Otepää vallas Tõutsi külas Verniku F1 pingepa-
randuse elektriprojekti koostamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Aivar Kullamaale väi-

keehitise (abihoone 1) püstitamiseks asukohaga Otepää 
vald Nüpli küla Anso 9 (katastritunnus 63602:002:0133). 
Väljastati kirjalik nõusolek Aivar Kullamaa väikeehitise 
(abihoone 2) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli 
küla Anso 9 (katastritunnus 63602:002:0133).
 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Tõutsi alajaama 

fiider F3 0,4 kV maakaabelliinide ja kaablikilpide püsti-
tamiseks Otepää vallas Tõutsi külas.

 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Mateks alajaama 
fiider F5 0,4 kV maakaabelliinide ja kaablikilpide püsti-
tamiseks Otepää vallas Sihva külas.

 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Orukalda 
10/0,4kV alajaama 0,4 kV maakaabelliinide püstitami-
seks Otepää vallas Otepää linnas.
 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Veski-Ruusa 

alajaama fiider F3 0,4 kV maakaabelliinide ja kaablikilpide 
püstitamiseks Otepää vallas Sihva külas.
 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Tedremäe, Sulli 

ja Marguse 10/0,4kV alajaama koos 10kV ja 0,4 kV maa-
kaabelliinide ja kaablikilpide püstitamiseks Otepää vallas 
Nüpli külas.
 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Juhani alajaama 

fiider F1 0,4 kV maakaabelliinide ja kaablikilpide püsti-
tamiseks Otepää vallas Pilkuse külas.

 Väljastati Aivar Kullamaa taotlusel kasutusluba 
Otepää vallas Nüpli külas Anso 9 kinnistul (katastritun-
nus 63602:002:0133) ja Otepää vallas Nüpli külas Kullamaa 
kinnistul (katastritunnus 63602:002:0244) asuvale veelaua 
veoseadme wakestationile.

 Väljastati Marko Roosele ehitusluba Otepää valla 
Pilkuse külas Märi maaüksusel (katastritunnus 
63602:003:0062) üksikelamu püstitamiseks.
 Määrati Otepää valla Kaurutootsi külas asuva 1,61 ha 

suuruse katastriüksuse (katastritunnused 63601:003:0032) 
kasutamise sihtotstarbeks: 100% elamumaa (001;E).
 Määrati Otepää valla Vidrike külas asuva 1,47 ha suu-

ruse katastriüksuse (katastritunnused 63601:003:1262) 

AMETLIK INFO

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Margit Prede, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 20. detsembril.

kasutamise sihtotstarbeks: 100% elamumaa 
(001;E).
 Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogu-

summas 160 eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
 Eraldati kultuurieelarve reservist 150 eurot 

andeka Otepää noore toetamiseks. Määrati andeka 
noore toetus Otepää Gümnaasiumi õpilasele Karl 
Gustav Krüünvald summas 150 eurot vabariikliku 
poistekoori „Kalev“ koosseisus 21.-26.07.2014. a IV 
rahvusvahelisel kooride konkursil Türgis Istanbulis 
osalemise toetamiseks.
 Määrati koduteenused ühele isikule.
 Määrati neljale isikule sünnitoetus kogusummas 

768 eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

neli isikut.
 Rahuldati kolm 2013. aasta hajaasustuse pro-

grammi taotlust ja jäeti rahuldamata üks taotlus.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 18.11.2013. a kor-

raldust 2-4-646 „Vallavara otsustuskorras kasu-
tusse andmine” punkti 1 sõnastati punkt 1 järgmi-
selt: „1. Anda otsustuskorras alates 09.12.2013. a kuni 
31. oktoobrini 2018. a MTÜ Karukäpp (registrikood: 
80186254, asukoht: Tamme pst 13, 67406 Otepää linn) 
tasuta kasutusse kultuuriliste ja/või huvialadega 
seotud tegevuste korraldamiseks Otepää linnas 
Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse äri-
ruumid nr 307 (suurus 14,0 m²) ja nr 308 (suurus 
15,8 m²) vastavalt asendiplaanil.
 Sõlmiti äriruumi üürileping ühe isikuga.
 Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest vabastamise taotlus.
 Kinnitati 2014. a eelarveaastaks Otepää valla 

haridusasutustes ja koolieelsetes lasteasutustes 
õpilas- ja lapskoha tegevuskulu arvestuslikuks 
maksumuseks ühe õpilase (lapse) kohta aastas: 1) 
Otepää Gümnaasium 944,63 eurot; 2) Pühajärve 
Põhikool 1 421,57 eurot; 3) Otepää Muusikakool 
1 421,61 eurot; 4) Otepää Lasteaed 2 227,26 eurot; 
5) Pühajärve Põhikool lasteaiarühm 2 249,43 
eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Oliver Aader                      24. novembril

Muusikaelamused Pühajärve põhikoolis

Otepää volikogu esimees Jaanus Raidal (va-
sakul) ja male eksmaailmameister Anatoli 
Karpov Pühajärve maleturniiri lõpetamisel. 

Et täituksid soovid

Valimised on selleks korraks läbi ning Otepää 
hingab taas rahulikumas rütmis. Viimased 
valimised tõid volikogu töösse olulisi muu-

tusi. Nimelt on vallavolikogu nüüd 15liikmeline, eel-
mises koosseisus oli 19 liiget. Mäletan veel aega, mil 
volikogus oli 21 liiget. 

Üheksa liiget on selles koosseisus täiesti uued, nn 
vanadest olijatest on alles jäänud kuus liiget, seega 
tervelt 2/3 volikogust on uuenenud. Naisi kuulub 
volikogusse kolm, seega on meil võrdõiguslikku-
se suunas veel piisavalt arenguruumi. Volikogus 
on nüüd ka kuus alatist komisjoni, kuhu plaanime 
kaasata erinevaid huvigruppe.

Loodan, et uus koosseis saab olema uuendus-
meelne ja avatud. Meeldiv on olnud praeguse 
koosseisu entusiasm, initsiatiiv ja konstruktiivsed 
ettepanekud nii koalitsiooni kui ka opositsiooni 
poolelt. 

Plaanis on laiendada ja arendada koostööd 
naabervaldadega, et Otepääst saaks tõsiseltvõe-
tav tõmbekeskus meie naabrite – Puka, Palupe-
ra, Sangaste, Valgjärve, Kanepi ja Urvaste jaoks. 
Ja muidugi kogu Eesti jaoks! Üheks olulisemaks 
kokkupuutepunktiks naabritega on meil Otepää 
Teataja, turism, haridus, sotsiaalteenused jne. 
Siiani on seda arengut kahjuks pidurdanud poliiti-
line ebastabiilsus. 

Minu seisukoht on alati olnud, et omavalitsuse 
juhtimine peab olema avatud ja läbipaistev ning 
kodanikele üheselt mõistetav. Selle saavutamiseks 
on meil plaanis lähiajal seada volikogu saali veebi-
kaamerad, et volikogu istungid ning ka muud suu-
remad ja olulisemad koosolekud oleksid Otepää 
valla kodulehelt otse jälgitavad.

Leian ka, et kõigil on õigus sõna võtta, vaata-
mata sellele, kas ta on oma sisemistelt hoiakutelt 
opositsioonis või koalitsioonis. Mulle meeldib, et 
ka valimisliit Otepää Kodanik on avatuse ja koda-
nike kaasamise poolt. Volinikena peame olema 
eeskujuks, peame olema sallivamad suhtumises 
nii Otepää kogukonda kui ka üksteisesse. Kaduma 
peaks mõttetu kadedus, künism ja ärapanemise 
soov. 

Rohkem konstruktiivseid mõtteid ja seisukohti, 
üksteisega arvestamist ning positiivset suhtumist 
Otepää arengusse, head kolleegid-kaasteelised!

Usun, et meie koostöö kolleegidega volikogust 
ja vallavalitsusest saab olema hea ja viljakas. Mul 
on suured ootused uue vallavanema Kuldar Veere 
(VL Otepää Kodanik) ja tema meeskonna suhtes. 
Vallavanem on tulnud eraettevõtlusest ja pole 
varem avaliku sektoriga kokku puutunud. 

Olen valmis oma kompetentsi ja kogemust 
jagama ja toetama uusi tegijaid. Olen ju Otepää 
ja Eesti demokraatia sünni ja arengu juures olnud 
25 aastat ja näinud selle paremaid ja halvemaidki 
aegu. Kõik see on karastanud ning arendanud. 

Oleme jõudnud advendiaega ning lähenemas 
on jõulud kui ka uus aasta 2014. Soovin kõi-
gile otepäälastele rohkem usaldust ükstei-

se suhtes ning paremat koostööd Otepää piirkonna 
hea arengu ja käekäigu nimel. Üheskoos suudame 
peatada kolgastumise, et tagada kindel areng! 

Kutsun üles neid, kes Otepääl elades pole veel 
jõudnud end kohalikuks elanikuks registreerida, 
seda tegema veel 2013. aasta detsembri jooksul. 
See puudutab nii kinnisvara omanikke kui ka 
elanikke üürikorterites. Tänu teile suurenevad 
Otepää võimalused – teie elanikuks registreeri-
mine veel tänavu mõjutab positiivselt valla 2014. 
a eelarvet. Registrisse kanda saab aastaringselt, aga 
statistiliselt läheb arvesse jaanuarikuu seis. 

Soovin, et suudaksime maksimaalselt ära kasuta-
da Euroopa struktuurfondide toetusi, et viia läbi  
korralik renoveerimine kultuurimajas ning Raeko-
jas ja parandada lasteaedade ning raamatukogude 
tingimusi jne. Siiani on meil väga paljud projektid 
kirjutatud sahtlisse. Soovin, et järgneva nelja aasta 
jooksul saaksid olulisemad neist realiseeritud. 
Eelarvega, (maksumaksja) rahaga, tuleb otstar-
bekalt, efektiivselt ja ratsionaalselt ümber käia, et 
tagada kindel areng. 

Häid jõule ja heade soovide täitumist uuel aastal 
2014 kõigile Otepää Teataja lugejatele nii Otepääl, 
Pukas, Sangastes ja Paluperas!

Austusega
JAANUS RAIDAL

Otepää Vallavolikogu esimees

Otepää Vallavalitsus soovib tunnustada 
2013. aasta kõige tublimaid sportlasi. Selleks 
ootame kõigi spordihuviliste ettepanekuid 
kandidaatide näol järgmistes kategooriates:

Parim meessportlane
Parim naissportlane
Parim võistkond (ka noortevõistkond)
Parim treener
Parim noorsportlane (neiu kuni 19 a)
Parim noorsportlane (noormees kuni 19. a)
Parim veteran

NB! Palun märkida ettepanekutes sportlaste 
saavutused 2013. aastal, treeneri puhul lisada 
lühike iseloomustus. 

Teie tagasisidet ootame 16. detsemb-
riks 2013. a. meiliaadressil: Harald.
Laidre@otepaa.ee  

Spordispetsialist HARALD LAIDRE

Head spordisõbrad!

2. detsembril toimus Pühajärve koolis traditsiooni-
liselt Otepää muusikakooli advendikontsert. Esine-
jad olid õpilased, kes leiavad koolitöö kõrvalt aega 
ka muusikaga tegeleda. Kontserdi esimene pala 
oli tõeline üllatusnumber. Väike trompetiõpilane 
Ruuben Jaagant mängis erilisel soprantromboonil 
loo „Maryl oli väike tall“. 

Võis tähele panna, et publikule läksid peale 
rohkem lühikesed ja erksad lood. Väga särava esi-
tusega jäid silma Mirjam Leopard ja õpetaja Külli 

Teearu variatsioonidega tuntud rahvalaulu teemal.  
Kõige äratuntavam lugu oli „Roosa panter“, mille 
esitas Lisl Linda Oinus klaveril. 

Kontserdi lõpetas sama klaveripala, mis oli 
olnud ka teine lugu. Vaid esitaja oli erinev. See 
oli pala, mis jutustas Adeliinast.  Kontsert oli väga 
südantsoojendav ning loodetavasti jätkub see tra-
ditsioon ka edaspidi.

PRIIT PETERSON ja JOONAS RELLO

Tuletame teile 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 kas-
vavad väljaspoole kinnistu piire ning takistavad 
lumekoristustöid.

MONIKA OTROKOVA

Sel aastal viimast korda kogume puhtaid, korra-
likke kasutatud riideid, jalanõusid, aksessuaa-
re, mänguasju jne.
Info Ritalt  56 638 474.

Kogutud asjade jagamine toimub 21. ja 22. det-
sembril 2013 kella 10-16ni Otepääl Maxima taga 
endises Sportlandi ruumides.

Palju tänu kõigile, kes on juba annetanud asju ja 
aidanud läbi viia seda üritust!

Jõulupuu Linnamäelt
Muinsuskaitseamet annab teada, 

et Otepää linnaelanikud võivad endale jõulu-
puu tuua ka Linnamäelt.

Enne puu võtmist palume ühendust võtta 
haljastusspetsialisti Ülle Kübarsepaga, 
tel 50 64 991.
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15. detsembril kell 12.00 toimub taas 

PILKUSE KIRBUTURG

Seekordne teema – jõulud.

Toimub omatehtud jõuluehete näitus, parimatele 
MEENED, müügil ka JÕULUTOIDUD: 
verivorst, hapukapsas, küülikuliha.

Tule müüma, ostma, vahetama!
MTÜ Pilkuse Külaselts, info 53823446

Head majaomanikud ja 
ettevõtjad!



6. detsember  2013

Detsembris korraldab Otepää Muusikakool adven-
dikontsertide sarja, kus esinevad muusikakooli 
õpilased.
Otepää Muusikakooli direktori kt Merike Roop 

ütles, et tõuke advendikontsertide sarja korraldamiseks 
andis õpilaste soov esineda. „Meie jõulukontserdil ei saa 
kahjuks kõik õpilased esineda ning selleks, et pakkuda 
kõigile võimalust oma oskusi näidata, otsustasimegi teha 
advendikontsertide sarja,“ selgitas Merike Roop.
Kontserdid toimuvad valdavalt Otepää Muusikakooli saalis, 
igal kontserdil esinevad erinevate pilliõpetajate õpilased.

Kontsertide kava:
  9. detsembril kell 15.30 õpetaja Anne Are õpilased.
  9. detsembril kell 18.00 Otepää Muusikakooli jõulukont-
sert Otepää Gümnaasiumi aulas.
10. detsembril kell 17.30 õpetaja Evelyn Ainlo õpilased.
13. detsembril kell16.30 õpetajate Milvi Ermi ja Varju 
Tederi õpilased.
13. detsembril kell 18.00 õpetaja Merike Roobi õpilased.

MONIKA OTROKOVA

3O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

www.otepaa.ee

„Pole värvilisemat paika kui kool,“ tõdeb 
koolijuht Külle Viks

KULTUURIÜRITUSED

  8. detsembril kell 16.00 Raekoja saalis Indrek Kalda 
kontsert „Lihtsad lood“    JÄÄB ÄRA!
13. detsembril kell 19.00  Otepää Gümnaasiumi aulas 

Otepää segakoori Eveko ja Eesti Metsatöötajate Meeskoori 
Forestalia ühine talvekontsert. Sissepääs tasuta!

15. detsembril kell 12.00  Otepää Gümnaasiumis valla eaka-
te jõulukontsert ja kohvilaud. Laulab Joel Steinfeldt.

15. detsembril kell 16.00  Raekoja saalis Otepää vaRAJASE 
muusika ansambli advendikonsert, kaastegevad Otepää 
muusikakooli õpilased.  Sissepääs tasuta!

18. detsembril kell 18.00  Raekoja saalis kontsert 
„Jõuluootus“. Esinevad Atlan Karp (bariton), Virgo Veldi 
(saksofon), Kai Ratassepp (klaver). Sissepääs tasuta.

21. detsembril   Talveturg. Talvepealinna avamine.
21. detsembril kell 16  Raekoja saalis Pühajärve puhk-

pilliorkestri kontsert „Talverõõm“. Kaasategev Otepää 
Tromboonikvartett. Sissepääs tasuta!

22. detsembril kell 16.00  Otepää Palveränduri kirikus esineb 
gospelgrupp Total Praise St.Peterburist. Kontsert on tasuta. 
Toimub korjandus noorte transpordikulude katmiseks.

  4.-28. detsember   Valga muuseumis avatud näitus “Kas 
kunst või käsitöö: lihtsalt LOON”. Tarbekunst Otepää 
Kunstikodust, Evelin Petersoni keraamika, Ave Kruusmaa 
maalid ja graafika.

Otepää Gümnaasiumi jõulupeod

18. detsembril kell 18.00 (1.-4. klass)

19. detsembril kell 18.00 (5.-12. klass)

23. oktoobrist on Otepää Gümnaasiumi uueks 
direktoriks Külle Viks. Ta on õppinud nii 
Otepääl, Palamusel, Tallinnas kui ka Tartus ning 
töötanud erinevates haridusalastes ametites 
Luua Metsanduskoolis ja Türi vallavalitsuses. 

Otepää Gümnaasiumi õpilased kohtusid 
direktoriga esmakordselt 28. oktoobril, II vee-
randi esimesel päeval, kui ta kogu kooliperet 
julgustas: „Kes tahab minust rohkem teada, 
tulge aga julgelt koolipäevadel minu juurde ja 
küsige!“ Kooli meediaklass võttiski sõnasabast 
kinni. 

Algselt toimunud Otepää Gümnaasiumi di-
rektori konkursil te ei kandideerinud. Mis 
ajendas teid ikkagi kandideerima Otepää 
Gümnaasiumi direktoriks ja loobuma seni-
sest töökohast Türi vallavalitsuses?
Iga inimene teeb enda elu puudutavaid otsu-
seid endast ning oma taustast ja kogemustest 
lähtudes. Türi vallavalitsuses pidin viimasel viiel 
aastal töötada kahel ametikohal. Seda ja Türi 
vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuri-
asutuste arvu (sel ajal 18) ning süsteemi eesmär-
ke arvestades oli ühe inimese jaoks kõike lihtsalt 
liiga palju. Olemuslikult tuli ennast pidevalt n-ö 
laiali jagada ja kõikjale korraga jõuda, inimene 
kipub iseennast töö sisse ära kaotama. 

Soovisin lähiaastatel leida endale kitsama 
valdkonna, millele keskenduda ja millest 
töörõõmu ammutada. Samas olid mainitud viis 
aastat parim viis haridusjuhtimist, eestvedamist, 
suurte asjade korraldamist, võrgustikutööd, 
läbirääkimisi, poliitikakujundamist jms harjuta-
da. Sellist pagasit ei saa ühestki ülikoolist ühegi 
kraadi piires. Ka inimesed, kellega koos „valda 
tehti“, olid tõelised professionaalid ja suurepä-
rased kolleegid.

On meeldiv tõdeda, et olete ka ise õppinud 
Otepää Gümnaasiumis. Millised on Teie 
muljed Otepää Gümnaasiumist ning erksa-
mad mälestused ajast, kui olite selle kooli 
õpilane?
Olen senise töö tõttu sattunud paljudesse koo-
lidesse üle Eesti ning tänane Otepää Gümnaa-
sium kuulub füüsiliselt õpikeskkonnalt kind-
lasti eeskujulikemate hulka. Ise olen Otepää 
koolis oma kooliteed alustanud, õppisin siin 
algklassides ja minu esimene õpetaja oli Luule 
Terve. Kuna mu ema oli selle kooli õpetaja, siis 
olid meie pere peamiseks suhtlusringkonnaks 
samuti selle kooli õpetajad – nendest ongi kõige 
eredamad mälestused, aga neid mälestusi ei saa 
siin siiski jagada.

Samuti on toredad mälestused nendest ini-
mestest, kellele ema oli klassijuhatajaks, sest 
nemad tegelesid minuga palju. Hea meel on 
neid siinkohal tervitada!

Mis on Teie arvates Otepää Gümnaasiumi 
plussid ja miinused? Millisena näete meie 
kooli 5 aasta pärast?
Otepää Gümnaasiumi plussid on kadestamis-
väärne õpikeskkond, traditsioonid, omanäo-
line koostöö- ja toetusvõrgustik, tegutsemine 
täistsüklikoolina, püsiv õpetajate koosseis. 

Miinustena saab välja tuua heitliku konteks-
ti, milles kool toimib ja eesmärkideni jõudma 
peab, pideva muudatustega kohanemise, mis 
teeb koolielu närviliseks. Ilmselt mõjutavad 
Otepää Gümnaasiumi lähitulevikus ka naabrite 
haridusotsused ja nn suurlinna tuled.

Viie aasta jooksul ma ei prognoosi suuri 
muudatusi. Kuid loodan, et ka aastal 2018 on 
Otepää Gümnaasium koolikeskkond, mis oma 
töötajate ja tegevuse kaudu pakub õpilastele 
tasakaalustatud arengut, koolirõõmu ja kõrgel 
tasemel huvitegevuse võimalusi. Loodetavasti 
on selle aja jooksul selginenud kogu Eesti hari-
dusmõte, mida kooliellu õppekavauuenduste 
ja väärtuskasvatuse kaudu tuua. Päris kõike 
ei peaks alati kaasa tegema, tähtsad on õiged 
valikud, mis annavad reaalseid eeliseid lõpetaja 
edaspidisel õpiteel.

Järjest rohkem on koolis täheldada õpi-himu 
langust või lausa selle puudumist igas kooli-
astmes, isegi algklassides. Kas sellise olukor-
ra on teie arvates tekitanud õpetaja, õpilane, 
uus õppekava või hoopis miski muu? Mida 
tuleks ette võtta? 
Eesti elu on viimasel kümnendil olnud intensiiv-
ne, olelusvõitlus ja tõestamisvajadus on olemas 
igas valdkonnas. Koolilt kui süsteemilt oodatak-
se palju ning see tingib kõrgendatud ootused nii 
õpetamisele kui ka õppimisele, võrdlemis- ja 
võitlusmomendid, prioriteete on raske seada. 

Teine probleem on hariduseesmärkide ja 
haridussüsteemi pidev teisenemine, mis eeldab 
alalist ja lõputut kohanemist kõigilt – koolijuh-
tidest õpilaste ja peredeni. Kõik see ju väsitab 
ja tekitab vastastikust usaldamatust. Koolil on 
ka palju huvigruppe, ootused võivad olla väga 
erinevad või lausa üksteist välistavad. Nii on 
raske harmooniliselt kokku kõlada, ühte süüd-
last või süüdlaste gruppi ju pole. Igaüks saab 
endale seada tasakaalustatud ja endast lähtuva 
mudeli, kuidas selles keskkonnas terveks jääda 
ja rõõmu leida. 

Ilmselt olete viimasel ajal hõivatud paljude 
direktori kohustustega. Jääb teil koolitöö 
kõrvalt aega ka iseenda jaoks? Millega te-
gelete vabal ajal?
Ma olen elus esimest korda direktor ning ainult 
seniste kogemuste ja akadeemiliste teadmis-
te pinnalt selles ametis kohe kõike ei oska 
– iga kontekst, reeglistik, kultuur, suhtlus- ja 
jõujooned on erinevad ning kõige selle tund-
maõppimisele ja seostamisele kulub praegu ja 
veel mõnda aega kogu minu aeg. Loodetavasti 
on see mõistetav. Lisaks elab minu ülejäänud 
pere Kesk-Eestis ning vaba aja olen veetnud 
nende seltsis. 

Viimased kolm aastat õppisin töö kõrvalt ka 
ülikoolis ning seetõttu on vaba aeg minu jaoks 
juba pikka aega tabamatu suurus. Küll aga 
meeldib mulle tegeleda tervisespordiga ning 
loodan lähiajal jõuda ka nende raamatuteni, 
mida olen viimastel aastatel endale ostnud, aga 
pole jõudnud lugeda.

Mida soovite veel koolirahvale öelda?
Koolipere on üks tore kooslus. Toimiv peremu-
del eeldab, et igaühe kohustused on täidetud, 
kokkulepped peavad, üksteise rõõmustami-
ne teeb igaühest parema inimese ning tugeva-
mad aitavad nõrgemaid. Oma pereliikmeid me 
armastame tingimusteta, ei too tühjast asjast 
tüli majja ning raskuste tekkides paneme seljad 
kokku ja elame ühiselt rasked ajad üle. 

Seetõttu arvan, et koos on kergem ja jõutak-
se kaugemale, kui igaühel on võimalus anda 
endast parim ning probleemide toitmise asemel 
keskendutaks lahenduste otsimisele. Kool on 
teekond, kus me ei saa teekaaslasi valida, saame 
vaid õppida koos olema ja koos tegutsema.

Pole „värvilisemat“ paika kui kool, ja just see 
ongi kõige toredam!

Külle Viksi usutles
BIRGIT KANNES, koolilehe vastutav toimetaja 

(meediaklass, XI)

Otepää Muusikakool korraldab 
advendikontsertide sarja

Kolmapäeval, 20. novembril korraldasime aulas algklasside 
õpilastele karnevali. kus osales palju huvitavaid kostüüme 
– nii karvaseid kui ka sulelisi. Mängisime mänge, tantsisime 
ning naeru ja nalja jätkus nii väiksematele kui ka suurema-
tele. Põnevam oli padjamäng ja ajalehetants paaris. Aeg 
möödus kiiresti ja karnevali lõppedes sai iga osaleja diplomi 
osavõtu eest.

Me täname kõiki, kes võtsid osa karnevalist ja aitasid 
meid oma loovtöö läbiviimisel.

GETTER MARIE KAUGESALU, GRETE LIIVAMÄGI, 
AULE MÄEMETS JA KAROLINE PRIIMÄGI

Karneval Otepää 
Gümnaasiumis

Oktoobri lõpus täiendasid Tartu Mänguas-
jamuuseumis oma mustkunstialaseid teadmisi 
Pähklikese maja kahe vanema rühma lapsed, 
osaledes etenduses ja õpitoas.

Isadepäevad kulgesid meeleolukalt ja ka siin 
jäid lasteaia ruumid pidulistele väikseks ning 
tahtmised vajasid täitmiseks paremaid paiku. 
Maru-Müra rühm viis isad Uue-Antsla Liiklus-
linnakusse, Mürakarud läksid Otepää Loodus-
keskusesse ja Pähklipurejad gümnaasiumi saali. 
Otikestel jäi napiks ühest õhtust koos isadega 
veeta ning nemad otsustasid kutsuda isasid külla 
terve nädala jooksul.

Kui mardipäeva tähistamine jäi isadepäeva 
varju, siis Kadrid jõudsid küll nii karja-, vilja kui 
ka lapseõnne mõlemasse majja puistata!

Toimumas on advendiaja alguse üritused, 
millele järgnevad  jõulupeod ning kaugel see 
jaanipäevgi siis enam on!

Otepää Lasteaia nimel
Õppealajuhataja MERIKE TIIMANN

Juba on advendiaeg avanud tee jõuluootusele, 
kuid alles see oli, kui ütlesime peale suvepuh-
kust sõpradele taas tere. Ja sellesse vahepealses-
se aega mahub oi-oi kui palju tegemisi! Eriti kui 
toimetajateks on kahe väikese käe- ja jalapaari 
omanikud.

Pärastrühmaruumide ja uute sõpradega tut-
vumist, pöörasime pilgud toidule, osaledes 
Tervise Arengu Instituudi puu- ja köögivilja-
de söömise kampaanias temaatiliste porgan-
di, õuna ja sibulanädalatega, millele järgnes 
leivanädal, kus Võrukaela maja koolieelikud 
käisid liinibussiga väljasõidul Ülenurme Põllu-
majandusmuuseumi, kust saadi hulganisti huvi-
tavaid kogemusi teraviljadest ja leivateost. Päh-
klikese maja Sajajalgse ja Pähklipureja rühma 
lapsed kogesid samuti uusi maitseid, külastades 
Rõngu Pagaritöökoda, kus neid lahkelt vastu 

võeti ja rikkalikult kostitati. Sõidu sponsoreeri-
mise eest suured tänud Otepää Bussile!

Oma kõhu täitmiselt pilke kaugemale pöö-
rates otsustasime aidata endast nõrgemaid ja 
täiendada metsloomade talviseid toiduvarusid. 
Pähklikese majas koguti rühmades lapsevane-
mate kaasabil peaaegu 500 kg tammetõrusid, 
mis anti üle Põlgaste Jahiseltsi esindaja Tiit 
Rammulile, kes metsloomi lastele jahitrofee-
de abil lähemalt tutvustas. Võruakaela majas 
kogutu ootab keldris aega kui talv on haripunk-
ti jõudnud ja loomadel kõige raskem iseseis-
valt toitu hankida, et siis ühiselt metsa lisatoitu 
viima minna.

Septembris osalesid Võrukaela maja lapsed 
loodusõppeprogrammis Sangaste lossipargis ja 
detsembri alguses tutvutakse kodukoha loodu-
sega Otepää Loodusseltsi vahendusel.

Sügistoimetustest Otepää Lasteaias
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Mitmekülgsem kultuurielu Hellenurme-Palupera 
kogukonnale

Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, 
kaasfinantseerijana.

Toetaja – projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi 
vahenditest.

Toetus – kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku komisjoni 24.10.2013.a. protokollilise 
otsusega eraldati 1592,86 eurot mittetulundusühingu põhikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Soetatakse mikrofon, 12 uut lauda ja laudlinad, linetantsijatele 10 uut seelikut, 
pimenduskangast ekraan lavale. 

Vahendeid kasutatakse esmakordselt estraadietenduse „Kutsuv tuluke“  korraldamisel 
Hellenurme kultuurimajas. Omaosaluse katab kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus 2014. a. 
vallaeelarve eraldisest summas 799,20 eurot, toetades laudade ostu.

Projekti kestus – 01.01.2014 - 31.07.2014. a.

Heategevuskampaanialt 
„Aitan lapsi”

Toetuse saaja – Palupera  
põhikool.

Toetaja – SA Heategevusfond.

Toetus – Heategevuskampaania „Aitan lapsi” 
raames saadi 15+2 tasuta pääset 13. veebruaril 
2014 teater Vanemuises etenduvale muusikalile 
„Helisev muusika”

Palupera valla kommipakid
Palupera valla lapsed (0 kuni põhikooli lõpuni), kes 
on lasteaia või kooli nimekirjas, saavad jõuluvana 
kommipakid kätte lasteaia jõulupeol Hellenurmes 
või Otepääl ning kooli jõulupeol Palupera või Ote-
pääl koolis. Ülejäänud laste puhul tuleb teatada, 
millisel jõulupeol neist osaletakse. 

Võimalik on pakile järele tulla ka ise, Palupera 
Vallavalitsusse Hellenurmes või Nõuni raamatu-
kokku tööajal. 

70a. ja vanemate eakate pakid jagatakse välja 
Hellenurme jõulupeol (14. detsembril) või Nõuni 
jõulupeol (8. detsembril). Samuti võimalus pakile 
järele tulla Hellenurme (Palupera Vallavalitsusse 
telefon 767 9502) või Nõuni raamatukokku (telefon 
765 7333) tööajal. 

Kommipakkide jagamine kestab 1. veebruarini 2014.

4 P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 
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JÕULUKUINE
KULTUURIKALENDER
NÕUNI KULTUURIMAJAS

Palupera Vallavolikogu istungil

28.11.2013
 Kinnitati Palupera vallavolikogu eelarve- ja majan-

duskomisjoni liikmeteks komisjoni esimehe esildisel 
Ain Veemees, Margus Värva ja Taavi Tamm.

 Kinnitati Palupera vallavolikogu maaelu-, kesk-
konna- ja ettevõtluskomisjoni liikmeteks komisjoni 
esimehe esildisel Ake Andresoo ja Tamur Tamm.
 Kinnitati Palupera vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 

liikmeteks komisjoni esimehe esildisel Aivi Kulasalu, 
Anneli Vilde, Ivo Lani, Kaja Liivamägi, Maimu 
Noorhani ja Maire Lemberg.
 Kinnitati Palupera vallavolikogu haridus- ja kultuu-

rikomisjoni liikmeteks komisjoni esimehe esildisel Aile 
Viks, Anne Ruubel, Deivi Sarapson, Evelyn Uuemaa, 
Svetlana Variku.

 Anti ülevaade kohustusest vaadata üle kehtiv Palupera 
valla üldplaneering (http://www.palupera.ee/content/
blogcategory/7/184/, punkt 19) kuue kuu jooksul peale 
kohalike omavalitsuste korralisi valimisi. Tulemustest 
informeeritakse avalikkust. 
 Arutati vajadust moodustada Palupera vallas vallava-

litsuse alatine komisjon – tervisenõukogu ja loeti selle 
põhimäärust. Eelnõusse oodatakse parandusi, ettepane-
kuid. Oluline asjakohane dokument on siinkohal Palupera 
valla terviseprofiil 2010-2015 (http://www.palupera.ee/
content/blogcategory/7/184/, punkt 15).

 Nimetati kohaliku omavalitsuse volikogu voli-
tuste tähtajaks Palupera valla esindajateks Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – Maapäevale 
volikogu esimees Vambola Sipelgas (asendaja Kalev 
Lõhmus) ja Ermo Kruuse (asendaja Alo Roodla).
 Toimus Palupera valla 2014. aasta eelarve I luge-

mine. Vallavolikogu komisjonidel esitada vallavalit-
susele omapoolsed muudatusettepanekud ja seisuko-
had kirjalikult vallavalitsusele või e-posti aadressile 
palupera@palupera.ee hiljemalt 15. detsembriks 2013. 
Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja 
põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega 
kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

 Tehti muudatusi Palupera valla 2013. aasta eelar-
ves.

Palupera Vallavalitsuse istungil

27. novembril korraldati:
  Tunnistati edukaks pakkumuseks Hellenurme 

külaraamatukogu siseremonttöödele Otland OÜ 
pakkumus 6100 eurot käibemaksuta.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 1.12.13–
31.12.17, kuna kinnistu omanik omab ühise kogumisma-
huti kasutajate vahelist lepingut naabriga.
 Väljastati kahele liikumispuudega inimesele sõi-

duki parkimiskaart, üks kehtivusega 31.10.2015, teine 
31.08.2018.

 Jagati Päidla külas Oja kinnistu kaheks eraldi 
katastriüksuseks – Kintsli kõrts, suurus 8482 m², ela-
mumaa ja Oja, suurus 21026 m², maatulundusmaa.

AMETLIK INFO Aeg meid liidab, aeg meid seob 
– nii ajast aega, põlvest põlve

8. detsembril kell 12.00 

Nõuni kultuurimajas 

Nõuni piirkonna pensionäride ja 
töövõimetuspensinäride

  P I D U

Meeleolukas lõõtspillimuusika.
Osalustasu 2 eurot.
Sõiduauto ringil: Neeruti teerist 11.30, Tuule 

teerist 11.45.
Info. telefonil : 7657333, 53494380

November on asen-
dunud detsem-
briga. Esimesed 

pisikesed lumememmed 
on ilmavalgust näinud, 
esimesed piparkoogid 
on juba ahjust välja vup-
sanud ja laste kõhtu kadu-
nud ning esimese adven-
di sooviküünalgi läidetud. 
Jõuluootus on pugemas 
hinge. 

Siiski on veel aega 
meenutada meie kandi 
tegusat novembrikuud ja 
tõdeda vanarahvatarkust 
„Kui Mart sulatab, siis 
Kadri külmetab“. 

Teisipäeval, 5. novem-
bril filmiti Hellenurme 
Vesiveskis Sulev Keeduse filmi tarvis pulmajärgset 
magamise stseeni, kus „meie näilejad“ ka kaasa 
lüüa said. Duubel...läks...vaikus...mehed norska-
vad...ja nii kelle neljast kelle kaheksani heintes, 
pastlad jalas, suurrätid peas, mõni üleni teki all, 
mõni aganakotil. Nii, nagu 18. sajandi lõpupoole 
kombeks oli.

Reedel, 8. novembri õhtu oli teatri päralt. Mõnus-
alt muheda teatritükiga „Kuldse monogrammiga 
portsigar“ rõõmustas silma ja südant Tsirguliina näi-
tetrupp. Erilise aplausi teenis noor näitleja Rasmus 
hea lauluesituse ja suurepärase näitlejatöö eest. 

Mardipäeva paiku olla lõbusaid mardisante 
nähutd „Head lambaõnne!“ soovimas ja lustakat 
laulujoru jorutamas „Me armastame marte...oo-oh-
oh-oh-ho, nii hea on olla mart!“

Isadepäeval, 10. novembril õpiti kultuurimajas onu 
Vello juhendamisel aga piljardimängimise nippe, 
noored valisid Palupera valla noortevolikogu. 

Esmaspäeval, 11. novembril aga avati Valgas piir-
kondade käsitöönäitus, mis sai inspiratsiooni päran-
diaastast ja teemast „Maavillane“. 

Rõuguredelil Palupera kandi kolme põlvkonna 
kindad- sokid,vana vokk, kerilauad, villakraas, lam-
barauad, üks tõsine meeste lambanahkne kasukas. 

Karulast, Otepäält ja Sangastest rahvarõivad ja 
kõige selle vahel palju lustakaid lambaid.

Teisipäeval, 12. novembril vuras aga rõõmsameel-
ne Otepää piirkondlik bussiseltskond Valga poole, 
et viia valgalastele külakosti. 

Jõulumemme-taadi juhtimisel astusid ühises 
kavas „Aeg meid liidab, aeg meid seob- nii ajast 
aega, põlvest põlve“ üles Otepää „Karupojad“, 
Palupera valla naiskoor ja kõhutantsijad trupist 
„Marbella“, Palupera muusikaringi noor pianist 
Argo Jentson, Puka meesansambel, Sangaste 
memmede tantsurühm „Rõõmurullid“ ja linetant-
surühm „KeSA“.Meeleolukat õhtut jäi lõpetama 
ühine saiaküpsetamise laul, kus ka pealtvaatajad 
said rõõmsalt kaasa lüüa.

18.-19. novembril aga külastasid meie valda pro-
jekti „Puidulõhnad Valgamaal“ raames Leedu 
Joniškise linna käsitöömeistrid.

26. novembril olid kutsutud tänuüritusele Valga-
maa tegusad. Meie noored esitasid Nõuni „Väärt 
kodupaik 2013“ tiitlile, põhjendades et siin on 
kodune ka aastal 2023, 2033 jne.

Toimekalt toredat jõulukuud, hingesoojust ja 
kodurahu meile kõikidele!

MARIKA VIKS

Sellist uudist võis lugeda Tervise Arengu Instituudilt 
saadetud kirjast, mis rääkis õpilaste omaloomingu-
konkursi „Koolisöökla aastal 2050” tulemustest. 

Sel aastal laekus kokku 232 tööd. Võidutööd olid 
Palupera Põhikooli ning Tartu Vene Lütseumi õpi-
lastelt. Konkursi projektijuht Reelika Viitamees 

lausus: „Töödes oli valdavaks tõdemus, et 
tulevikus on inimestel veelgi vähem aega 
ning seetõttu valmistavad ja pakuvad sööki 
kas robotid või on kõik täisautomaatne”. 

Esikoha ja auhinnaks MP3-mängija võitis 
põhikooli arvestuses Tanel Riivik 9. klassist. 
2. koha ja toreda raamatupoe kinkekaardi 
jagu on rõõmsam 3. klassi õpilane Tiiu-Triin 
Tamm algklasside arvestuses. 

Loovat mõtlemist ja kiiret pintslitõmmet 
teile, noored kunstnikud!

Palupera Põhikooli kunstiõpetaja 
MARIKA VIKS 

Parimad koolisöökla pildid tehti Tartus ja Paluperas

Olete oodatud

meeleolukale 

PUHKEÕHTULE „KUTSUV TULUKE“

Hellenurme klubis

laupäeval, 14. detsembril
algusega kell 19.00.

Esinejad meilt ja mujalt

Võta kaasa veidi näksimist ja 2.00 eurot 
noorteansambel „Lahele” süntesaatori 

ostmiseks.

Info telefonil 56622044.

Olete oodatud

pensionäride  JÕULUPEOLE

Hellenurme klubis

laupäeval, 14. detsembril

algusega kell 12.00.

Külla tulevad päkapikud, pillimees Mati, 
„lobasuud“ ning väikesed ja suured 

tantsijad.

Kohvilaud.

Info telefonil 56673271 ja 56622044.

  8. detsember kell 12 PENSIONÄRIDE 
   JÕULUPIDU

14. detsember kell 18 LASTE 
   JÕULUPIDU
 väike kontsert    
 külla tuleb JÕULUVANA
 pidu jätkub DISKORÜTMIS
 väike soovitus – päkapikumüts!

28. detsember kell 20  VANA-AASTA 
   LÕPUPIDU
 tantsumuusikat pakub ansambel 
   „Parvepoisid“
 pilet 8 €

VVV advendiaegsed 
laternamatkad

8. detsembril kell 17.00 

15. detsembril kell 16.00 

JÕULUKUINE LATERNAMATK. 

Matkapäeva matkad on tasuta! 

Toetab
  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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Puka Vallavolikogu istungil 

28. novembril:
   Nimetati Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosole-

kule ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule 
volikogu esindajateks Kalle Põldmägi ja tema asendajaks 
Anu Uint ning vallavalitsuse esindajateks Heikki Kadaja 
ja tema asendajaks Aare Jaama.
   Valiti alatiste komisjonide esimehed:eelarve- ja majan-

duskomisjon – Ahti Everst, sotsiaal- ja tervishoiukomis-
jon – Anu Uint, haridus-, kultuuri-, spordi- ning noor-
sookomisjon – Helgi Pung.

   Kinnitati Puka valla transpordivahendite ja isikliku 
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.

   Tunnistati kehtetuks Puka Vallavolikogu 28. 
novembri 2013 määrus nr 16 „Maamaksuvabastus“ 
1. jaanuarist 2013 hakkas kehtima koduomanikke 
maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise 
seadus. Maamaksuvabastust ning selle ulatust regulee-
rib Maamaksuseaduse § 11. Siinkohal sellest paragrahvist 
lõiked 1 ja 2:
(1) Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik 
tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 sätes-
tatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või 
maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, valla-
siseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga 
kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneerin-
guga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud 
alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel 
maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvasti-
kuregistrisse kantud elukoha andmetele. 
(2) Kui maa on ühis- või kaasomandis, on ühis- või kaa-
somanikud maamaksu tasumisest vabastatud käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel elamumaa 
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, val-
lasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga 
kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneerin-
guga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud 
alal kokku 0,15 ha ning mujal kokku kuni 2,0 ha ulatuses. 
Käesolevas lõikes sätestatu ei kohaldu korteriomandite 
omanike suhtes.
   Kinnitati Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arengukava finantsanalüüs.

AMETLIK INFOTegus november Puka Keskkoolis

Puka rahvamajas

14. detsembril kell 11.00

JÕULULAAT

Ootame Teid ostma ja müüma!

Töötab kohvik.

Info: Helgi Pung, 52 74 812
Anne Perlov, 52 89 278

Puka turg ootab müüjaid ja ostjaid!

Puka alevikus A ja O kaupluse kõrval 
aadressil Kooli tn 6 b on avatud turuplats.

Turupäevad on kord nädalas 
reedesel päeval.

Müügikoht tasuta.
Tule turule kauplema! Teade

Jõulud juba teel ja kommipakid ootel! Jõulude 
eel on päkapikkudel kibekiire tööaeg, seetõttu 
jätsid nad koduste laste ning 80aastaste ja 
vanemate kommipakid vallavalitsuse sotsiaa-
losakonda hoiule. 

Pakkide väljastamine alates 19. novembrist.
Info tel. 7669415; 7669414 Marika ja Airin.

Puka kooli abituriendid olid edukad
24. novembril kodanikupäeva raames organi-
seeriti Europe Directi teabekeskus-Valgamaa, 
Valga Keskraamatukogu ja Valga Maavalitsuse 
ühisel eestvedamisel veebipõhine viktoriin. Kuna 
Euroopa Komisjon on nimetanud 2013. aasta 
Euroopa kodanike aastaks, hõlmasid ka vikto-
riini küsimused Euroopa Liidu kodakondsust ja 
sellega kaasnevaid õigusi.

10.-12. klassi vanusegrupi võitjaks tuli meie 
kooli võistkond koosseisus: Eneliin Jürise, Anni 
Suun, Kersti Undrits, Andry Tutk.

Väga hästi läks meie kooli õpilastel ka novemb-
ri kolmandal nädalal Valga ja Tartu maakonna 
üldhariduskoolide õpilastele korraldatud viktorii-
nil „Tunne Euroopa Liitu!“. Projekti eesmärgiks 
oli ennekõike tekitada huvi Euroopa Liidu vastu 
ning testida õpilaste teadmisi Euroopa Liidust.

9.-12. klassi vanusegrupis saavutas meie kooli 
12. klassi õpilane Kersti Undrits esikoha ning 
sõidab kevadisel koolivaheajal Brüsselisse!

Osalemine Baltic Exprol
Meie kooli Comeniuse-projekt 2011-2103 „Õpime 
tervislikult elama!“ valiti osalema Baltic EXPROl 
Riias. EXPRO tuleneb inglisekeelsest väljendist 
„exhibition of projects“ ja tähistab haridusalaste 
Euroopa koostööprojektide näitust.

Messil oli meil välja pandud projekti tutvusta-
vad materjalid ja tuli vastata külastajate küsimus-
tele. Samuti saime enda tehtut võrrelda teiste 
koolide samalaadsete projektidega. Osutusime 
väljavalituks ka töötoa korraldamisel. Siidimaali 
õpituba oli ülimalt populaarne.

Lisaks meie koolile olid Eestit esindamas viis 
asutust: Tartu Veeriku Kool, Eesti Kirjanike 
Muuseumide Ühing, Võrumaa Keskraamatuko-
gu, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ning 
Energia Avastuskeskus kas Leonardo da Vinci 
või Grundtvigi projektiga.

AHHAA keskuse külaskäik (pildil)
Pommiohtudele tähelepanu juhtiv Päästeameti ja 
AHHAA keskuse ühisprojekti raames valminud 
teadusteatri etendus keskendus õpilaste tead-
miste täiendamisele samas kasutati meeleolukat, 
õpilasi kaasavat formaati formaati.

Infomess „Teeviit“
Lõpuklasside õpilased külastasid noorte kutse-
valikualast infomessi „Teeviit“ Tallinnas. Noored 
said teadmisi karjääri planeerimisest, õppimis- või 
töötamisvõimalustest välismaal, õpilasvahetusest, 
vabatahtliku tööst, erinevatest vaba aja veetmise 
ja tööturu võimalustest ning kõigest, mis puudu-
tab tulevase elu planeerimist. Messikülastusele 
järgnes Titanicu näitus Tallinna Lennusadamas. 

Täname Puka Vallavalitsust transpordi eest!

Luulekonkurss „Koidulauliku valgel“
Valgamaa koolinoorte luulekonkursil Tsirgulii-

nas tunnustati ilmeka esitluse eest 5. klassi õpilast 
Karl Kurisood.

Töövarju päev
Iga aasta novembris karjäärialase programmi 
käigus on keskkooli lõpuklassi õpilastel võimalus 
tööpäeva vältel heita pilk oma ala spetsialistide 
päristöö olemusse.

Meie kooli edukamad olid töövarjuks SA Tartu 
Ülikooli Kopsukliinikus, Põhja-Tallinna linnaosa 
valitsuses, Tartu Ülikooli informaatika- ja õigus-
teaduskonnas ning Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 
tudengivarjuks. 

LIIDIA SAARMANN

19. novembril toimus Aakre lasteaia pargis 
Otepää loodusseltsi poolt korraldatud avastus-
retk. Looduskaitse bioloog Tarmo Evestus näitas 
lastele kopra, karihiire ja nirgi topiseid, rääkis 
nende loomade kaitsevärvusest ja vajalikest elu-
tingimustest. 

Lapsed said kokku panna loodusteemalisi pus-
lesid, ära arvata erinevate loomade häälitsusi ja 
palju muud põnevat. Pildil arvavad lapsed, mis 
on kotis.

Oli hariv ja üllatusi pakkuv loodustund.

Aakre lasteaia õpetajad

Õpetlik avastusretk Aakre lasteaias

Valgamaa 2013. a meeste võrkpallikarikavõistlus-
telolid esikohamängus vastamisi Puka Spordi-
klubi ja Valgamaa Spordiveteranide Seltsi mees-
konnad. 

Tulemusega 3:2 võitis kohtumise Puka Spordi-
klubi (viies otsustav geim 28:26) ja tuli Valgamaa 
karikavõitjaks.
3.-4. koha mängus kohtusid Võrkpalliklubi Villa-

müllerbeck ja Otepää Võrkpalliklubi, tulemusega 
3:2 võitis Otepää Võrkpalliklubi.
Mõlemad finaalmängud olid harvanähtavalt 

tasavägised ja kohtumiste võitjad selgusid alles 
viiendates geimides.

Maakonna võrkpallikarika võitis Puka Spordiklubi

Tänavu oli Valgamaa kunstnike ühisnäitus temaa-
tiline – pealkirja all „Ingli puudutus”. See pealkiri 
ühendas 70 valgamaalase tööd professionaalse 
kunstniku Epp Maria Kokamäe maalidega. 

Epp Maria Kokamäe enamikus suureformaa-
dilised maalid on ingliteemalised. Kirjeldada ei 
tahaks, neid peab ise nägema ja enda jaoks lahti 
mõtestama.

Pukast osalesid ühisnäitusel Liisa Marie Koort 
autoportreega ja Esti Kittus siidimaali kardinaga. 
Leedust näitas oma kollektsiooni inglimuuseum ja 
MTÜ Ingella.

Keskraamatukogus oli näitus „Inglite valguses“. 
Eriti huvitav ja meeleolu loov oli näitusel ruumiku-
jundus. Suured õhulised suled lae all ja inglitiibade 
skulptuursed lahendused jäid eriti meelde. Autori-
teks Valka kunstikooli eesti osakonne õpetajad.

ESTI KITTUS

Valga 23. kunstikuu

Lugupeetud maaomanikud, 
ootame teid 

20. detsembril Puka turuplatsile 

kuuski müüma.

Puka Keskkooli jõusaal 

on avatud E, K, R kell 18.00- 20.00.
Täiskasvanutel ühekordne kasutus 2.-€, 
kuutasu 15.-€,  (Puka valla elanikele soo-
dushinnad täiskasvanutel 1 €, kuutasu 10.-
€.), õpilastel ühekordne 0.50 senti, kuutasu 
4.-€. 
Info telefonil 7669415, Marika Uibo.

Aakre rahvamajas

13. detsembril kell 19.00

JÕULUPIDU

Peo teemaks on mustlased.
Õhtut sisustavad taidlejad.

Külla tulevad jõulutaat ja -memm.
Tantsuks ühemehebänd.

Taidlejatele tasuta, teistele 2€.

Kuigatsi X Sügisturniir 
vene kabes

toimub 7. detsembril 
algusega kell 11.00 Kuigatsi Külamajas. 

Vajalik registreerimine, info tel. 53412420. 

Hea Aakre elanik!

Kas tahad ennast arendada? 
Kas oled mõelnud uuesti õppima minekule? 
Puudu on julgusest ja enesekindlusest?

Tule ja räägime:
 10. detsembril kell 17.30 Aakre rahvamajas
Meie oma valla inimesed jagavad kogemusi ja 

lugusid oma õppimisest täiskasvanuna.
Jutuajamise vahele jagatakse kohvi ja kohvikõr-

vast ning huvitavaid materjale!
Sündmus on tasuta!

Vajalik eelregistreerimine (kuni 8. detsembrini):
Katrin Uffert, 55 533 564, katrinuffert@mail.ru,
Kersti Salujõe, 511 98 56, kerstisalujoe@gmail.

com.
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Sangaste Vallavalitsuses

 Väljastati ehitise kasutusluba sihtasutusele Sangaste 
Loss Lossiküla külas Lossihalduse kinnistul asuva National 
Geographicu kollase akna koos infotahvliga kasutuselevõ-
tuks.

 Kinnitati Sangaste Lasteaed Kratila hoolekogu koosseisu 
lastevanemate esindajad Maiken Kutsar ja Madis Uudam, 
õpetajate esindaja Ülle Makke ning valla esindaja Kati 
Ermel.
 Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisu õpilaste esin-

daja Eleen Jääger, kooli toetavate organisatsioonide esindaja 
Marju Karavin, õppenõukogu esindaja Airi Korbun, volikogu 
esindaja Maire Murumaa, vilistlaste esindaja Marge Roio 
ning vanemate esindajad Neeme Jääger, Marjana Lehepuu, 
Margit Levand, Kadri Luik, Raili Mandli, Kaiu Otto, Anneli 
Puksov, Algis Väärmaa ja Imre Õim.
 Anti Triplex Eesti OÜ-le ilutulestiku korraldamise luba aja-

vahemikul 26. oktoober 2013. a kell 23:30 – 27. oktoober kell 
00:10 Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilu-
tulestiku korraldamiseks.
 Anti Triplex Eesti OÜ-le ilutulestiku korraldamise luba 

ajavahemikul 23. november 2013. a kell 23:30 – 24. november 
kell 00:10 Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil 
ilutulestiku korraldamiseks.
 Nõustuti kolme maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi 

reservmaana.
 Nõustuti Mäeküla külas asuva Mato katastriüksuse jagami-

sega kaheks katastriüksuseks nimedega Mato ja Sepatare.
 Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest.
 Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele 

isikule kogusummas 1357,20 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 
saajale kogusummas 30 eurot.
 Määrati novembrikuu vajaduspõhine peretoetus seitsmele 

isikule kogusummas 134,26 eurot.
 Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-

laste sõidusoodustused kolmeteistkümnele isikule kogusum-
mas 296,14 eurot.
 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 256 

eurot.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusum-

mas 197 eurot.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude 

katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 95 eurot.
 Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus 

kahele isikule.
 Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimis-

kaart.

AMETLIK INFO

7. detsembril kell 10.00–15.00

Sangaste seltsimajas

JÕULULAAT

Osta saab kohalike inimeste tooteid 
ja mujalt pärit käsitööd.

Tule uudistama, ehk leiad 
sobiva jõulukingi ;)

Info: Rait (5664 8555)

Olete oodatud Sangaste valla 

eakate JÕULUPEOLE 
Sangaste Seltsimajas 

pühapäeval, 15. detsembril 
algusega kell 12.00.

Jõulupeo külaline on Ervin Lillepea.

 Peo pileteid müüvad Vaike Tuisk Sangastes 
(telefon 56 56 64 52) ja Ilme Lepik Keenis (telefon 76 
71 335). 
 Pileti hind ühenduse liikmetele on 10 eurot, 
teistele 12 eurot. 
 Pileteid müüakse kuni 10. detsembrini.

SVPÜ juhatus

Meie mees Kaupo Kõivuste on Teie väga tõhusal 
toel saanud taastusraviprotseduure 2013 aasta 
jooksul. Plahvatuslikku progressi veel pole, aga 
häämärgilist edenemist näeme küll! Kuna tegu 
ongi väga visa võitlust ja kannatlikkust nõudva 
olukorraga, siis on ka selle väikese edu puhul 
tegu suure asjaga. Kaupo võitlusvaim on paigas ja 
ka arstiteadus on vahepeal sammu edasi teinud. 
Seepärast on eesmärk 2014. aastal jõuliselt edasi 
minna ja meest ratastoolist jalule saamise nimel 
edasi ,,tuunida“. 

Selleks kutsun üles veelkord oma kogukonna 
liikmeid ja teisi kaastundjaid, sõpru ja semusid 
tegema üks jõukohane annetus Sangaste valla eri-
arvele. Kellel see muidugi võimalik on. Et Kaupo 
saaks ka 2014. aastal liikuda kogukondade toel 
tervenemise teel. Ühtlasi edastan Kaupo poolt 
väga südamest tänud Teile teda südamepõhjani 
liigutanud solidaarsuse eest. Ja lisaks ka pere-
pooolne kummardus abistanutele.

Head kogukondlased!

Sangaste Rukkiküla on 2013. aastal Valgamaa 
parim meeskond turismi valdkonnas

Otepääl toimunud turismi aastaseminaril tehti 
kokkuvõte turismivaldkonnas toimunust, tänati 
tublimaid ja tunnustati parimaid. 

Maakonna turismivaldkonna parimaid tunnus-
tati kolmes kategoorias: parim sündmus, parim 
meeskond ja parim turismitöötaja. 

Parima meeskonna tiitli sai MTÜ Sangaste 
Turismiküla ehk Sangaste rukkiküla. Tegutsetakse 
selleks, et inimestel oleks Sangaste kandis mõnus 
elada ja töötada ehk moodsamas kõnepruugis − 
piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks.

Tegusate inimeste eesmärk on Sangaste piir-
konna, lossi ja Sangaste rukki loo tutvustamine. 
Koostöös on läbi viidud mitmeid üritusi nagu 
heina- ja meepäev ning rukkipäev, mis on tuntust 
kogunud ka väljaspool maakonda.

Parimaks sündmuseks valiti Valga-
maa talveöölaulupidu, mis toimus 25. 
jaanuaril Pühajärve laululaval. 

Parim turismitöötaja 2013 tiitli sai 
kohvik-restorani l.u.m.i kokk Tanel 
Rebane.

KADI PLOOM, 
SA Valgamaa Arenguagentuur

Sangaste Vallavalitsuse  spetsiaalne konto 
(SEB 10202000534005, saaja: Sangaste vallavalit-
sus, märksõna ,,Kaupo Kõivuste toeks“), millele 
saab teha kandeid Kaupo ravi rahastamiseks ja 
vastava varustuse muretsemiseks. Kinnitame, et 
antud abi kasutatakse vaid selleks otstarbeks ja 
seatud eesmärgi saavutamiseks.

Teretulnud on igasugune siiras abi ning kokku-
hoidmine kosutab ka hinge!

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Valga maavanem Margus Lepiku üleskutsele 
talispordivahendite annetamiseks Valgamaa koo-
lidele jaoks on ühinenud nii klubi Tartu Maraton, 
Jaak Mae, Hawaii Expressi Valga pood kui ka 
eraisikud. Siiani on maavalitsusse toodud küm-
mekond suusapaari, uiske, suusasaapaid, spordi-
jalatseid jpm.

„Tegemist on väga kiiduväärt algatusega. 
Võtame Klubi Tartu Maratoniga oma shefluse 
alla Keeni põhikooli, kes aitab meid alati Tartu 
Maratoni ja Rattamaratoni ajal Ande teenin-
duspunktis. Meie südameasjaks on nende jaoks 
kokku korjata 5-10 komplekti suusavarustust,“ 
ütles klubi juhatuse liige Indrek Kelk.

Lisaks on kampaaniaga liitunud Hawaii 
Expressi Valga pood, kes müüb igasugust spordi-
varustust 20 % allahindlusega just neile headele 
inimestele, kes oma talispordivarustuse Valga-

maa koolide jaoks ära annab. Allahindlust saavad 
ainult need, kes annavad koolide jaoks ära kasu-
tuskõlbliku talispordivarustuse. Heategevuslikule 
ettevõtmisele on õla alla pannud ka tippsuusataja 
Jaak Mae, kes annab oma vabatehnika suusasaa-
pad (nr. 43) ühele Valgamaa koolile, mis selgub 
kampaania lõpus fortuuna abiga.

Valga maavalitsusele on suusavarustuse soovist 
teada andnud kaheksa kooli: Keeni põhikool, 
Ritsu lasteaed-algkool, Palupera põhikool, Valga 
vene gümnaasium, Tõrva gümnaasium, Valga 
põhikool, Hummuli põhikool ja Hargla kool. 
Lisaks suusavarustusele on näiteks Valga vene 
gümnaasium väga tänulik ka uiskude eest.

Talispordivarustust saab tuua nii maavalitsu-
se infolauda kui Hawaii Expressi Valga poodi 6. 
jaanuarini 2014. „Vajadusel leiame võimaluse 
pakutud varustusele järele tulemiseks. Teretulnud 

on ka talispordi inventariga kauplevate ettevõte-
te heategevuslikud pakkumised,“ lisas maavanem 
Margus Lepik.

Äraantavale talispordivarustusele lisada kind-
lasti oma nimi ja kontaktandmed, sest kõigi anne-
tajate vahel loositakse välja maakonna brändiga 
villane komplekt, kuhu kuuluvad müts, sokipaar, 
kindad ja sall. 

Kas Sul on kogunenud uuemat, vanemat suus-
avarustust, mida enam ei kasuta või mis ei ole 
kunagi kasutusse jõudnudki ja oled selle unus-
tanud panipaika või niisama prügimäele ka ei 
raatsi visata? Pakume Sulle võimaluse anda see 
varustus maakonna koolidele. Teeme koos head, 
Valgamaa koolid on abi eest väga tänulikud!

Lisainfo: Valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
Kaja Mõts

Klubi Tartu Maraton võtab Keeni põhikooli oma šefluse alla

17.  DETSEMBRIL  

KELL 14.00-16.00

toimub võimlas 

KEENI KOOLI 

SUUR JÕULULAAT

Müügiks sobib kõik isevalmistatu!
Näiteks: käsi-ja puutööd, küpse-

tised, ehted, kunstitööd, joonistused, 
toidud, jõuluseaded, mahetooted. 

Eelregistreerimine õp Saima Telli 
juures. Kohamaks 0.50 €.

Kogutud raha läheb kooli karikakapi fondi!

Täpsem info tel 76 96 222.  

Kõik on oodatud müüma ja ostma!

Laada korraldab Keeni kooli õpilasesindus.

Sangaste valla jõulu-
kingitused 2013. aastal

Nagu varasematelgi aastatel, kingib Sangaste 
vald kommipaki kõigile valla hingekirjas oleva-
tele lastele alates sünnist kuni põhikooli lõpuni 
(st. 9. klass kaasa arvatud). Kodused lapsed, laste-
aialapsed, Keeni Põhikooli õpilased ning Otepää 
Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased 
said jõulukingi kätte oma jõulupidudel. 

Kuna Otepää vallal on oma valla lastele seatud 
teistsugune vanusepiir (0-12 eluaastat), siis 
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 
vanemate klasside õpilastel või nende vanematel 
tuleb lapse kommipakile ise Sangaste vallamajja 
järele tulla. Samuti tuleb vallamajja pakile järele 
tulla kõigil nendel vanematel, kelle lapsed õpiva 
mujal põhikoolides või kelle lapsed ei saanud jõu-
lupidudele minna.  

Sangaste vald kingib tänavu kõigile valla hinge-
kirjas olevatele vanaduspensionäridele kommi-
paki. Pensionäride kingitusi jagatakse valla eakate 
jõulupeol 15. detsembril ja alates 16. detsembrist 
vallamajast selle lahtioleku aegadel. 

Jõulukingitusi jagatakse kuni 6. jaanuarini. 
Alates 7. jaanuarist pakke enam ei väljastata. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

8. detsember kell 12.00. Teise advendi jumala-
 teenistus.
15. detsember kell 12.00. Kolmanda advendi 
 jumalateenistus.
22. detsember kell 12.00. Neljanda advendi
 jumalateenistus.
24. detsember kell 18.00 Püha Jõuluõhtu
25. detsember kell 12.00 Esimene Jõulupüha
26. detsember kell 12.00 Teine Jõulupüha
31. detsember kell 18.00 Vana-aasta õhtu 
 jumalateenistus
5. jaanuaril kell 12.00 Kolmekuningapäeva
 jumalateenistus

Hea EELK Sangaste koguduse liige. Palume 
Sind tasuda oma aastaannetus. Täname Sind 
seniste annetuste ja hea tahte eest! Koguduse 
arveldusarve number on: 1120024871 Swedbank.

Oma jõuluannetust tegema on oodatud ka 
kõik teised hea tahtega inimesed, asutused ja 
ettevõtted, kellele Jõuluaegne kirik taas helgeid 
ning kauneid mälestusi toob. Annetajatest teeme 
kokkuvõtte ning avaldame tänu aasta alguse aja-
lehes.

Jõuluõnnistust ja rahu soovides:

EELK Sangaste koguduse juhatus ja õpetaja

Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus 
advendi- ja jõuluajal 

Sangaste Rukkiküla esinda-
jad: (vasakult): Heili Freimanis, 
Imre Arro, Sille Roomets, Rando 
Undrus (Sangaste vallavolikogu 
esimees), Oliver Loode ja Peeter 
Adler.

Keeni kooli

JÕULUPIDU

toimub

20. detsembril kell 18.00 

Sangaste seltsimajas. 

Bussiringid alustavad kell 17.00
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„Mina olen ülestõusmine ja elu. 
Kes minusse usub, see elab, 

ehkki ta sureb“ Joh 11:25

Armas Maila! Oleme mõtetes 
sinuga kalli abikaasa

VÄINO MEEMA 

igavikku lahkumisel.

Maimu, Heli, Helmut ja Laine

Parima hinnaga 
soojustusmaterjalid. 
Kauple endale 
paras hind 
5574079!

7K U U L U T U S E D

KU U LU T U S E D
ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

          - metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

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

Soe sügistuul võttis Sul käest, 
viis teele, kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne Silvile ja Pire-
tile perega kalli elukaaslase, isa, äia 

ja vanaisa

ÜLO PLOTNIKU 
kaotuse puhul.

Virve, Mihkel, Raivo ja 
Tarmo perega. 

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

Sind leinama jääb kodumaja 
igatsema koduõu...

Südamlik kaastunne Silvile, Piretile, 
Avole, Ainile, Andresele ja Gertile 
kalli elukaaslase, isa, äia ja vanaisa

ÜLO PLOTNIKU 

surma puhul.

Mälestab Ilmar

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu, 51978500

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Müüa saematerjali. Terrassi-/põ-
randa- ja voodrilauda. Transpordi 
võimalus. Kuulutus ei aegu. Tel. 
5258911

Ostan vanu postkaarte, münte, 
raamatuid. 84 ja 875 hõbe. Tel 
5395 8295 Madis

OÜ NIKPO teeb keskküttesüstee-
mid, maaküttesüsteemid, santeh-
nilised süsteemid. Annab garantii. 
Tel. 5068 509

Müüa lõhutud küttepuid koos 
kohaletoomisega. Tel. 5093 453; 
7654 300

Ohtlike puude raie & puude 
hooldustööd. 56 866 157

OÜ Viher pakub raamatupidamis-
teenust ja konsultatsioone. Lisain-
fo www.viher.ee telefonil 5292181, 
anu@viher.ee. 

Ostan vanu spordimärke. 5395 
8295, Madis

Otepää Gümnaasiumi õpilasfirma 
B.E.H ehted müüb stiilseid, sära-
vaid, elegantseid ning naiselikke 
ehteid. Tooted on müügil www.
facebook.com/b.e.h.ehted ja üht-
lasi leiab meid ka 21. detsembril 
jõululaadalt.

Pakume lumekoristusteenust 
(labidatega) Otepää linnas ja sel-
le lähiümbruses 2 km raadiuses. 
Hind 3€/h. Telefonid: 56133648 ; 
56222039. Mail: tesberado@gmail.
com.

Ehitus-remonttööd. 5353 6160

Müüa maamaja Puka vallas. Info 
tel. 5113980

Müüa vanaaegne pianiino „Riga“ 
koos nootidega. Tel. 5599 0575

Soovime üürida elamispinda Ote-
pää lähistel. Tel. 5193 5209.

Tasuta kodumasinate äravedu. Tel. 
5386 9008

Pakun koduhooldusteenust
eakatele.Helle telef.5516418

Ökoteh OÜ 

ostab 

metsa- ja põllumaad.

Ostame raieõigust ning 
teostame metsa hooldust ja 
raietöid.
Tel + 372 50 56829, Olev
olev@okoteh.ee

VÄINO MEEMA 
02.12.1931-29.11.2013

Südamlik kaastunne Ago Tääri 
perele kalli isa, äia ja vanaisa

LEONHARD TÄÄRI 

kaotuse puhul.

Pühajärve Jahiselts

Mälestame klassivenda

VÄINO MEEMAT 

ja tunneme südamest kaasa 
lähedastele.

Otepää Keskkooli 24. lend

Südamlik kaastunne Piretile 
perega kalli

ÜLO PLOTNIKU 

kaotuse puhul.

Munamäe 14 elanikud

Siiras kaastunne Vello, Aivo ja 
Ando Meema peredele venna 

ja onu 

VÄINO MEEMA 
kaotuse puhul.

Mälestavad naabrid: perek. Vilde, 
perek. J.Vaks.

AINO PRANS 
17.08.1923-02.12.2013

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.

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

Pangabussi peatused:

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 11.30–12.30 
Rõngu 
vallamaja juures
kell 9.30–10.30
NB! Alates jaanuarist 2014
kell 9.00–10.30

IV kvartalis 2013
16. detsembril
I kvartalis 2014
7. ja 21. jaanuaril

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Otepää 
Külastuskeskuse ees
kell 13.30–17.30
NB! Alates jaanuarist 2014
kell 13.00–16.30

IV kvartalis 2013
10., 17. ja 31. detsembril
I kvartalis 2014
6., 13., 20. ja 27. jaanuaril

Sangaste 
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 13.30–14.30
NB! Alates jaanuarist 2014
kell 9.00–10.00

IV kvartalis 2013
16. detsembril
I kvartalis 2014
9. jaanuaril

Nuustaku Pubi

Pakub tööd

KLIENDITEENENDAJALE.

Info:veiko@nuustaku.ee

+372 52 99713

Nuustaku Pubis:

DETSEMBRIKUU 
ÜRITUSED

07.12.13 – kell 20.00 – 
ans.MEELIS-BAND

14.12.13 – kell 20.00 –  
ans. NÖÖP
 
19.12.13 – alates 16.00 –  
RESERVEERITUD

20.12.13 – alates 17.00 –   
RESERVEERITUD

21.12.13 – kell 20.00 – 
ans. KAKS TEED

28.12.13 – kell 20.00 – 
ans. K – 2

Aastavahetusel: 
     ans. MEELIS-BAND 
22.00 - ....

Rahu ja vaikus on Sinuga, 
mälestused meiega...

Leiname kauaaegset töökaaslast

VÄINO MEEMAT

Avaldame sügavat kaastunnet abi-
kaasa Mailale, poegadele Willyle 

ja Maidule perega.

Kolleegid elektrivõrgu päevilt

Emakesel eluvärav igaveseks sulgus – 
ees on rahu, vaikus, uni pikk...

Südamlik kaastunne Aimele, Ellele 
ja Arnole peredega kalli ema, vana-

ema ja vanavanaema

AINO PRANSU 
surma puhul.

Leiname head ja sõbralikku 
naabrimemme.

Meeta, Milvi, Olev, Eha, Ellen, 
Helmi, Martin, Elvi, Hanno, Maila, 

Kalev, Reet, Tõnu, Külli, Karl, 
Lea ja Tiit.

Jäi järele igatsus, 
jäi kurbus sõnatu...

Mälestame 

VÄINO MEEMAT

Maila, südamlik kaastunne!

Eha, Ell, Kalju

Meie kaastunne Maidu ja Willy 
perele kalli isa 

VÄINO MEEMA 

kaotuse puhul.

Heido ja Tiiu ning lapsed peredega.

Mälestame 

VÄINO MEEMAT
Sügav kaastunne Mailale lastega 
abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse 

puhul.

Ilme ja Aarne

Südamlik kaastunne Piretile perega 
kalli isa

ÜLO PLOTNIKU 

kaotuse puhul.

Töökaaslased Käärikult

Sügav kaastunne Arvo Täärile kalli 

ISA 

kaotuse puhul.

Techne Töökoda

Sügav kaastunne Helfartile 
perega isa 

LEONHARD TÄÄRI 

surma puhul.

Vineeritehase II vahetus

Sügav kaastunne Silvile ja Piretile 
perega kalli abikaasa, isa, vanaisa 

ja äia

ÜLO PLOTNIKU 
kaotuse puhul.

August ja Toomas perega.

Urmas Park!

Südamlik kaastunne

VENNA
surma puhul.

KÜ Kannistiku Kaks elanikud



6. detsember  2013

Otepää segakoori Eveko ja 

Eesti Metsatöötajate Meeskoori Forestalia 

ühine talvekontsert 

Otepää Gümnaasiumi aulas reedel,

13. detsembril 2013. a

kell 19.00. 

Sissepääs tasuta.

8 M I T M E S U G U S T

Jõuluvanad kutsuvad Otepääle 
22. detsembril kell 13.00

Eelmise aasta jõulukuul kogunesid jõuluvanad Otepää keskväljakule 
kuuse juurde.Siinsel suurel nn. kõnekoosolekul 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.

Ole hea loe see kiri ette oma väikesel ja suurele kaaslasele ning ära 
laiskle kodus vaid tule kindlasti kohale.

Kui palju JÕULUTAATISID ja -MEMMESID seekord tulemas on 
ja missuguste eripäraste sõiduvahenditega kohale jõutakse ning mil-
liseid laule lauldakse, saad näha ja kuulda pühapäeval, 22. detsemb-
ril kell 13.00 Otepää kesklinnas kuuse juures.

26. novembril toimus Valga kultuurikeskuses konkursi Valgamaa 
MTÜ ja Väärt Kodupaik 2013 nominentide tunnustamine.

Konkursile esitatud 13 nominendi hulgas oli Otepää vallast lausa 4 
ühendust: Arula Külaselts, Kappermäe Selts, Aedlinna Seltsing ning 
Pilkuse Külaselts. 

Konverents oli korraldatud üle Eesti toimuva vabakonna ühis-
nädala raames, mille eesmärk on innustada inimesi ühistegevusele 
ja koostööle oma elukeskkonnas muutuste loomiseks. Konverentsi 
korraldajateks olid Valga Maavalitsus, Valgamaa Arenguagentuur ja 
Valgamaa Partnerluskogu.

Sellest, kuidas ennast maksma panna, jagas humoorikalt näpunäi-
teid Veikko Täär. Kuulajad olid usinad õpilased ja hilisemates sõna-
võttudes õpitut ka sama humoorikalt rakendati. Konverentsi juhid 
Aet Arula ja Aili Keldo olid teinud põhjaliku eeltöö ja tunnustasid 
väärt ühendusi ja parimaid tegusid, uuenduslikke algatusi, mis on 
eeskujuks teistelegi.

Et kohaliku elu edendajatel mõtteid ja ideid jätkub, näitas seegi, 
kui eripalgelised meie seltsid ja seltsingud on. Inimesed näevad vaba-

tahtliku tegevuse kaudu võimalust midagi konkreetset oma koduko-
ha heaks ära teha ja võrreldes linnarahvaga on aktiivsemad just maa-
piirkonna inimesed.

Esile tõsteti Arula Külaseltsi koostegutsemise oskust, Kappermäe 
Seltsi põnevaid ideid ja laste kaasamist kõikidesse ettevõtmistes-
se, Otepää Aedlinna Seltsingu kogumiku MINEVIKU MEENU-
TUSED väljaandmist. See ajalooraamatuke pole mitte ühe autori 
looming, vaid on aedlinna elanike meenutused kodude ehitamisest 
ja inimeste saatustest. Tagasiside lugejatelt on olnud väga positiivne. 

Pilkuse Külaselts tunnustati parimaks Väärt Kodupaiga kategoori-
as. Kõik nominendid said ka tänukirjad. Kahtlemata väärivad nende 
ühenduste juhidki tänu ja lugupidamist, sest just nemad oskavad 
ühtset asja ajada ja rahva kaasa tõmmata.

Meie tänu kuulub ürituste organiseerijatele. Inglitehõnguline kul-
tuurikeskus ja väga soe ning meeleolukas vastuvõtt tegi osalejategi 
olemise meeldejäävaks.

Aedlinna Seltsingu nimel: ENE, ENLA, MARJU ja SILVIA

Valgamaa konverents Märka tegusaid ühendusi 

Nädalavahetusel toimus Pühajärve puhkekeskuses juba 14. 
korda Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir. See on üks 
omapärane malesündmus, kus seekord said kokku 36 tipp-

maletajat, kultuuritegelast, ajakirjanikku ja ärimeest, et omavahel 
kiirmales mõõtu võtta. 

Tegemist oli läbi aegade tugevaima Pühajärve turniiriga – tipp-
maletajatest oli kohal kuus male suurmeistrit, kolm rahvusvahelist 
meistrit, Euroopa noortemeister ning naiste suurmeister.

Turniiri lõpetamine toimus pühapäeval, 1. detsembril Pühajärve 
puhkekeskuses. Esimese koha sai suurmeister Kiril Georgiev Bulgaa-
riast, teise suurmeister Tomi Nybäck Soomest, kolmanda Euroopa 
noortemeister Ottomar Ladva ning neljanda suurmeister Anatoli 
Karpov Venemaalt.

Otepää vallavolikogu nimel õnnitles võitjat volikogu esimees 
Jaanus Raidal. „Sellised rahvusvahelised turniirid ja võistlused 

toovad Otepääle värvikaid ja nimekaid inimesi ning aitavad kaasa 
Otepää reklaamimisele positiivses võtmes. Tunnustust väärivad nii 
Stamina spordiklubi kui ka Pühajärve puhkekodu koos arvukate 
sponsoritega, kes on 14 aastat nii mainekat turniiri läbi viinud. Peame 
ühiselt töötama selle nimel, et tuua Otepääle juurde erinevaid rah-
vusvahelisi üritusi,“ ütles Raidal.

Kiirmaleturniir on oma elujõudu tõestanud ja iga aastaga kasvab 
osaleda soovijate arv. „Pühajärve sümboliseerib looduse ilu ja täius-
likkust, male kui mõtlemise kunsti tipp muudab ka inimese ilu-
samaks. Need kaks asja kooskõlas võimaldavad teha meie kõigi jaoks 
midagi tõeliselt kaunist ja ülevat,“ kommenteeris Tiit Vähi, Püha-
järve Puhkekeskuse nõukogu esimees, miks korraldajad ei väsi ja 
võistlejate arv kasvab.

Järgmine, 15. Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir toimub 
28.-30. novembril 2014.

MARE RAID

Anatoli Karpov mängis Pühajärve kiirmaleturniiril

Otepää Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed, 11. klassi tüdrukud 
otsustasid korraldada heategevuskontserdi väikese Maribel Jõe, 
kellel on autism, heaks.

Kontsert toimub 20. detsembril algusega kell 19.00 Otepää Güm-
naasiumi aulas. 

Kontserditulu läheb Maribeli delfiiniteraapia heaks.

Kontserdil esinevad Otepää Gümnaasiumist alguse saanud ansam-
bel Charlie, Margit Tali ning gümnaasiumi õpilased Laura Danilas ja 
Lee Johanna Saul. Õhtut juhivad Otepää juurtega näitleja Merilin 
Kirbits ning Otepää Gümnaasiumi õpilane Hans Markus Danilas. 

Kolm gümnaasiumi õpilast – Gertrud Aasaroht, Annika Tiideberg 
ja Dairi Lehiste on heategevuskontserdi peale mõelnud juba ammu. 
Gertrud Aasaroht, kes laulab ansamblis Charlie, ütles, et nende 
ansambel on koos Margit Taliga ka varem esinenud. „Oleme väga 
soovinud teha heategevuskontserti, et anda oma panus abivajajate 
heaks,“ rääkis Gertrud Aasaroht. „Otsustasime, et aitame oma kooli 
töötaja peret“.

Maribel on 6aastane rõõmsameelne Otepää tüdruk, kellel on 
autismi jooned. Maribeli ema Maret Jõe ütles, et täpset diagnoosi 
pandud ei ole, tütrele on tehtud väga palju uuringuid. Neist viimas-
te proovide vastuseid ootab ema isegi Ameerikast. „Kuni aastaseks 
saamiseni oli lapsega kõik korras, siis hakkasid ilmnema esimesed 
märgid, et midagi on teisiti. Laps hakkas hiljem kõndima, samuti 
ei hakanud ta rääkima,“ sõnas Maribeli ema. „1 aasta ja 8 kuuselt 
hakkas Maribel käima haiglauuringutel.“ Praegu käib Maribel teist 
aastat Põlvas Roosi koolis, mis on erivajadustega laste kool.

Maribeli ema Maret töötab Otepää Gümnaasiumis koristajana, 
pereisa töötab autojuhina. Peres on lisaks Maribelile kaks täiskas-
vanud last - õde ja vend.

Otepää Gümnaasiumi õpilased korraldavad heategevuskontserdi

Autism on valdavalt kaasasündinud häire, mida lõplikult välja ravida 
pole võimalik, küll aga saab seda õige ja tasakaalustatud kasvatuse, 
erimetoodikate järgi õpetamise ning sotsiaalsete tingimuste loomise 
abil leevendada. Väga häid tulemusi on andnud delfiiniteraapia. Ravi 
seisneb selles, et delfiinid kiirgavad ultrahelisagedusel võnkeid, mis 
stimuleerivad aju tegevust, suurendavad aju aktiivsust ning vastuvõt-
likkust uute oskuste omandamisel. Teraapia abil on võimalik aidata 
autistlikke lapsi, Downi sündroomi põdevaid ning lihasdüsdroofia-
haigeid lapsi. 

Teraapia tagajärjel paraneb laste liikumis-, mõtlemis- ning kõne-
võime ning tasakaalustub närvisüsteem. Vajalik on vähemalt kolm 
seanssi, üks seanss maksab 3000 eurot. Parimad ravivõimalused 
asuvad Odessas. Maret Jõe ütles, et ta on uurinud delfiiniteraapial 
käinud laste vanemate käest, kuidas teraapia on mõjunud. Tulemus-
ed on olnud positiivsed. „Minu salaunistuseks on koos Maribeliga 
käia Odessa delfiiniteraapias. Loodan, et see aitab leevendada Mari-
beli seisundit,“ rääkis Maret Jõe.

Kui soovid toetada Maribeli delfiiniteraapiat, siis saad seda teha 20. 
detsembril toimuval heategevuskontserdil või kandes toetussumma 
pangakontole nr 10011660773222 (Maribel Jõe).

Kontserdi korraldab Otepää Gümnaasiumi õpilasesindus. Vaata ka 
korraldajate pöördumist Youtube’st! http://youtu.be/WCYnJ_YijII

Kontserdi korraldamist toetavad Merle Lillepood, Gertu Võsu, 
Elmo Saul, Merle Soonberg, Otepää Vallavalitsus ja Otepää Güm-
naasium.

MONIKA OTROKOVA

Kolmapäeval, 27. novembril käisid Pühajärve kooli 7. ja 8. klassi õpi-
lased Tartu Loodusmajas. Osaleti aktiivõppeprogrammis “Eksooti-
lised toidutaimed talveaias“.

Loodusmajas jagati õpilased paaridesse. Kõigil tuli valmistada 
lühike ettekanne ühest toidutaimest. Ülesandega saadi väga hästi 
hakkama.

Loodusmaja giid tutvustas õpilastele ka maja. Võis näha looma-
tuba, raamatukogu, lilletuba. Eriti pakkusid õpilastele  huvi lemmik-
loomad. 

Ekskursioon sai teoks tänu Valgamaa Erametsaühingule. 
MIRJAM LEOPARD ja ANET KÜNNAPUU

Pühajärve õpilased külas-
tasid Tartu Loodusmaja

Tehvandi Spordikeskuses on avatud 1,7km eelmise talve kunstlu-
mest valmistatud suusarada suusatamiseks nii klassika- kui vaba-
tehnikas. Rada algab Tehvandi peahoone (hotelli) kõrvalt staadio-
ni poolt Kunimäe platoolt ja kulgeb Kunimäelt Tordikarbi kaudu 
kergema tõusuga Hobuseraua tippu ning laskumisega Hobuserau-
ast ja Kunimäe põhjanõlva kaudu Kunimäele raja algusesse tagasi.
Kunstlumest rada on valgustatud igal õhtul kuni kell 21.00.

Autode parkimine Tehvandi staadioni suurparklas või Tehvandi 
peahoone asfalteeritud parklates ja juurdepääs rajale Tehvandi pea-
hoone kõrvalt staadioni poolt jalgsi ca 100m.

Tehvandi staadion ja lasketiiru staadion on jätkuvalt suletud ja 
staadioni kaudu ei pääse ka rajale! Sõltuvalt ilmaoludest toimuvad 
järgmisena ilmselt alates järgmisest nädalast kunstlumest raja ehitus-
tööd ja lume tootmine staadioni piirkonnas.

Palun jälgige jooksvat infot suusaradade pikenemise kohta staa-
dionile kodulehelt www.tehvandi.ee!

Tehvandi Spordikeskuse radadel on keelatud liigelda mootorsõi-
duki, mootorkelgu ja ATVga. Samuti on suusaradadel keelatud 
jalutada koduloomi, kelgutada ja liikuda jalgsi!

Tehvandil on avatud 
kunstlumest suusarada

Suusa- ja lumelauakool 
otsib tulevaks hooajaks oma meeskonda 

uusi instruktoreid. 

Kui oled rõõmsameelne, aktiivne, tervete eluviisidega, hea 
suhtleja siis ootame sinult kirja alloleval aadressil. 

Kasuks tuleb minimaalselt kesktasemel sõiduoskus ühel ülalni-
metatud aladest ja sujuv inglise või vene keele 

valdamine kõnes.

Omalt poolt pakume: 
mõnusat punti, töökeskkonda, mis ühendab meeldiva kasuliku-
ga, algtaseme instruktorikoolitust, täiendõppeid hooaja jook-
sul, paindlikku töögraafikut ning tulemustest lähtuvat töötasu. 

Tööpäevad enamasti nädalavahetustel ja koolivaheaegadel.
info@suusakool.ee

Seoses peadselt algava 14. hooajaga 

võtab 
Otepää snowtubing tööle 

klienditeenindajaid. 
Töö on väljas värskes õhus ja väljaõpe kohapeal. 

Oma soovist palume teatada: info@snowtubing.ee

Lp. Invaühingu liikmed!

Traditsiooniline Jõulueelne koosviibimine toimub 

18. detsembril kell 14.00 Edgari Trahteris. 

Meelelahutus programmi pakub Seniorite Duo. 
Ootame rohket osavõttu. 

Eelregistreerimine telef. 7655330 E.Saar.


