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11.00 – 15.00 TALVEPEALINNA TURG KESKVÄLJAKUL . Laadasuppi pakub
Otepää Naisselts. Kohal on ponid, esineb Otepää tantsuklubi FeelingGood ning
paljud teised kollektiivid, kavas on noorteprogramm võistlustega, näidatakse
lumekino. Talveturu korraldab Otepää Naisselts, programmi juhib Otepää Avatud
Noortekeskuse juhataja Merit Nigula.

16.00 PÜHAJÄRVE PUHKPILLIORKESTRI KONTSERT
„TALVERÕÕM“ Raekoja saalis.
Kaasategev Otepää Tromboonikvartett. Sissepääs tasuta.
18.30 – Sügise viimased minuteid sisustab Otepää Keskväljakul
19.08 ANSAMBLI UNTSAKAD TRIO koosseisus:
Margus Tõldsepp, Jaanus Jantson, Taunu Uibo.
Otepää Naiskodukaitsjad pakuvad Keskväljakul talve
saabumise puhul verivorsti ja kuuma glögi.
19.06 OTEPÄÄLE TALVEPEALINNA TIITLI ÜLEANDMINE
sügispealinna Narva ja pealinna Tallinna poolt.
19.11 SAABUB TALV JA OTEPÄÄ SAAB TALVEPEALINNAKS!
Heisatakse Talvepealinna lipp, nautida saab talvist ilutulestikku.
Laura Danilas esitab laulu „Ühes väikses Eesti linnas.“
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Kaunist jõuluaega ja
rõõmuküllast 2014. aastat!

NB! KELL 8.00-20.00 ON LIIKLUSEKS SULETUD KESKVÄLJAK JA LIPUVÄLJAKU TN

Puka Vallavalitsus
Puka Vallavolikogu

MUNAMÄE TN RISTIST KONSUMI RISTINI. OTI PUBI ESINE ON LIIKLEMISEKS JA PARKIMISEKS AVATUD.

Aastalõpu intervjuu vallavanem Kuldar Veerega
Novembri lõpus valiti Otepää vallavanemaks VL Otepää Kodanik esinumber Kuldar Veere. Otepää Teataja küsis
uuelt vallajuhilt tema eluloolisi seiku,
esmaseid muljeid vallavanemana ning
tulevikuplaane.

Kust sa pärit oled, millistes koolides
oled õppinud ja kus töötanud?
Sündisin Järvamaal, seal elavad mu
vanemad tänini. Mul on kaks õde
– minust vanem Külliki ja noorem

Kairi. Pärast Peetri põhikooli lõpetamist läksin 14aastaselt kodust ära Nõo
Reaalgümnaasiumisse õppima. Peale
keskkooli astusin Tartu Ülikooli majandusteaduskonda majandus-küberneetika eri-alale, lõpetasin selle 1994. aastal
ja jäin Tartusse elama.
Töötasin kaks aastat pangas ning seejärel kandideerisin AS Rait finantsjuhi
kohale. Nüüdseks oleme koos äripartneritega sellest väikesest ettevõttest üles
ehitanud eduka puidutööstusettevõtete
grupi Raitwood. Olen oma ettevõtetega

seotud täna vaid nõukogude liikmena.
Keskendun täielikult tööle Otepää vallavanemana.

Räägi natukene oma perest?
Ma elan Otepää linna külje all Nüpli
külas. Koos abikaasa Katriniga kasvatame nelja last – Kaur ja Kaspar õpivad
Otepää Gümnaasiumis, vanim lastest
Karoliine õpib Põltsamaal kodumajandust. Pisipoeg Kaarel on 8kuune ja
Katrin on täna eelkõige pühendunud

perele ja lastele.

Sa oled olnud vallavanem
kolm nädalat, millised on sinu
esmamuljed?
Mulle on saanud üsna selgeks see
töömaht, mis ees ootab. Erasektorist
tulnuna on paljud asjad üllatavad, näen
ka kasutamata võimalusi, näiteks ITvaldkonna abil vallavalitsuse töö efektiivsemaks muutmises.
järgneb lk 2

Aastavahetusel toimub
Otepääl ilutulestik
Aastavahetuse ilutulestik toimub
31. detsembril kell 24.00
Otepää Maxima tagusel
platsil (Valga mnt 1d).
Ilutulestiku Keskuse Arnika OÜ
poolt teostatud valgusmäng sisaldab 3845 lasku ja kestab 6 minutit.
Meeleolukat aastavahetust!
Otepää vald
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogu istungil
12.12.2012
Otsustati lõpetada Otepää valla 2014. aasta eelarve
esimene lugemine.
Otsustati lisada Otepää Valla 2013. aasta eelarvesse
järgmised sihtotstarbelised eraldised ning suurendada
nende arvel tehtavaid kulutusi:
1.1. Riigieelarve toetusfondist eraldatud 7 704 eurot suunata tegevusele toimetulekutoetus, toimetulekutoetuse ja
temaga seotud tegevuste finantseerimiseks.
1.2. Rahandusministeeriumi poolt eraldatud 289 eurot suunata tegevusobjektile vallavalitsus, riiklikult tasustavate
õppelaenude kulude katteks;
1.3. Valga Maavalitsuse poolt eraldatud 6 721 eurost suunata
4 582 eurot tegevusobjektile veemajandus ja 2 139 eurot
tegevusobjektile valla teed, hajaasustuse programmis
kavandatud tegevuste elluviimiseks;
1.4. MTÜ Eesti Kooriühingu poolt eraldatud 1 200 eurot
suunata tegevusobjektile Otepää Gümnaasiumi, laulupeoga
seotud tegevuste elluviimiseks;
1.5. Eesti Kultuurkapitali poolt eraldatud 756 eurost, suunata 200 eurot tegevusobjektile kultuuriüritused, 600 eurot
tegevusobjektile Otepää Gümnaasium ja 56 eurot tegevusobjektile Otepää Avatud Noortekeskus, lepingus toodud
tegevuste elluviimiseks;
1.6. Valga Maavalitsuse poolt eraldatud 423 eurot suunata
tegevusobjektile erivajadustega inimeste hoolekanne,
sügava ja raske puudega laste lapshoiuteenuse kulude
katteks.
Loeti revisjonikomisjoni aseesimeheks valituks Urmas
Kuldmaa ja revisjonikomisjoni liikmeks Marika Ein.
Kinnitati revisjonikomisjon 3-liikmelisena järgmises koosseisus: 1. Karl Mõts (komisjoni esimees), 2. Urmas Kuldmaa
(komisjoni aseesimees), 3. Marika Ein (komisjoni liige.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu eelarve-, majandus- ja
turismikomisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees
Jaanus Raidal, komisjoni aseesimees Teet Reedi. Komisjoni
liikmed: Merlin Müür, Jüri Kork, Siim Kalda, Viljar Teder,
Aivar Nigol, Andrus Eensoo, Martin Teder.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringukomisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees
Teet Reedi, komisjoni aseesimees Viljar Teder. Komisjoni
liikmed: Priit Voolaid, Peeter Aunapu, Voldemar Tasa,
Indrek Taukar, Peeter Kangur.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees
Miia Pallase, komisjoni aseesimees Silver Eljand. Komisjoni
liikmed: Külle Viks, Merit Nigula, Merlin Müür, Valdur Sepp,
Martin Teder, Tanel Ojaste.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon järgmises koosseisus: Marika Ein – komisjoni
esimees, Miia Pallase – komisjoni aseesimees. Komisjoni
liikmed: Margit Prede, Helle Kuldmaa, Kersti Tamm, Heli
Linnamägi, Marju Ilistom, Katrin Urke, Merit Nigula, Eve
Koser, Margo Meri, Aivar Nigol.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu korrakaitsekomisjon
järgmises koosseisus: Urmas Kuldmaa – komisjoni esimees,
Kalev Lemmik – komisjoni aseesimees. Komisjoni liikmed:
Jaanus Kokkonen, Neeme Nurmoja, Aleksander Mõttus,
Enn Sepma, Jaanus Barkala.
Määrati Otepää Vallavolikogu esindajana Otepää
Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse Otepää
Gümnaasium hoolekogusse Silver Eljand ja Margit
Prede. Määrati Otepää Vallavolikogu esindajana Otepää
Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse Pühajärve
Põhikooli hoolekogusse Merlin Müür. Määrati Otepää
Vallavolikogu esindajana Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse Otepää Lasteaed hoolekogusse
Merlin Müür ja Jana Rohumets. Määrati Otepää
Vallavolikogu esindajana Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse Otepää Muusikakool hoolekogusse
Miia Pallase ja Jana Rohumets.

Otepää Vallavalitsuses
12.12.2013
Eraldati kultuurieelarve reservist 187 eurot kultuuriürituse toetuse määramiseks. Määrati MTÜ Otepää Naisselts
kultuuriürituse toetus summas 187 eurot 21.12.2013. a toimuva kultuuriürituse „Talveturg talvepealinnas“ korraldamiseks.
Määrati ühele isikule matusetoetust summas 128
eurot.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 32
eurot.
Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.
Peeti võimalikuks viia lihtsa maakorraldustoiminguna
läbi kinnistu Kaga (registriosa nr 32840 , katastritunnused

Aastalõpu intervjuu vallavanem Kuldar Veerega
algus lk 1

Üheks esmaseks ülesandeks on vallavalitsus ja
valla allasutused tööle panna ühise meeskonnana, motiveerida ning väärtustada oma inimesi ning
püstitada elluviimiseks ühised eesmärgid. Siinkohal hindan ma väga, et vallavalitsuse töötajate
poolt on olnud sõbralik ja koostöövalmis vastuvõtt, tänu sellele on meil (koos uue vallavalitsuse
liikme Margit Predega) olnud lihtsam sisse elada.
Ka koostöö volikoguga ja volikogu esimehe Jaanus
Raidaliga on konstruktiivne.
Olen tänaseks päevaks jõudnud tutvuda enamike
vallavalitsuse allasutuste tööga, selle põhjal on mul
olemas ettekujutus, kuidas võiks edasi minna.
Ootan ja eeldan kõikidelt allasutustelt ning
nende juhtidelt tõelist ühistöö soovi, ainult nii
saame hästi vallaelanikke teenida.

Nimeta mõni probleem või vajakajäämine,
mis sulle ametisse asudes esmalt silma
hakkas ja mis peab muutuma?
Neid asju muidugi on. Esimese hooga meenub
kohe näiteks järgnev: on mõistetamatu, et senini
pole Otepää vallas toimivat süsteemi, mis tagaks, et
valda tulnud kirjadele/avaldustele vastataks seadustes ettenähtud aja jooksul. Mind häirib ka tõsiselt,
et enamikele Otepää avalikele hoonetele puudub
ligipääs ratastooliga. Samuti on minu jaoks ootamatu see, et Otepää Kultuurikeskuse maja seisukord on arvatust palju hullem.

Kas miski üllatas ka positiivselt?
Otepää eelmine vallavõim on hoidnud valla rahaasjad suhteliselt heas korras ning eelarve tasakaalus.
Ma oskan seda hinnata. Erinevatel kohtumistel
otepäälastega olen olnud liigutatud poolehoiust ja
headest soovidest. See on väga innustav.
Mulle on väga tähtis otepäälaste arvamus.
Oleme püüdnud tegutseda nii avatult kui võimalik.
Kahjuks on peaaegu võimatu igat otsust selgitada
sel viisil, et see info kiiresti kõigini jõuaks.
Olen mõelnud, et kuidas saaks vallakodanikud
võimalikult lihtsalt ning operatiivselt oma arvamust avaldada. Saab kirjutada Otepää Teatajasse,
saata valda kirju, helistada või tulla kohale. Lisaks
eelpool mainitule on meil ka Talvepealinna Facebooki leht. Võimalusi on ja siinkohal kutsungi kõiki
julgesti arvamust avaldama ning ettepanekuid
tegema!

Nüüd ongi hea küsida, et mida uus
vallavalitsus on neil kolmel nädalal teinud?
Valimistejärgse segaduse tõttu asusime ametisse
alles 27. novembril. Järgmise aasta eelarve üleandmiseks volikogule jäi aega kolm päeva ning seetõttu on see üsna eelmise vallavõimu nägu. Usun, et
eelarve muutub menetluse käigus päris palju.
29. novembril lõppes SA Otepää Tervisekeskus
uue juhi leidmise konkurss. Sihtasutuse nõukogus peab olema vallavalitsuse esindaja ja seetõttu
muutsime nõukogu koosseisu vähimal võimalikul
moel. Vahetasime välja ühe liikme Margit Prede
vastu. Nõukogu ei ole oma otsust uue juhi osas
veel ametlikult kinnitanud, aga suur roll nõukogu
otsusel on Tervisekeskuse töötajatega kohtumisel
arutatu ning eeldatavasti jätkab senine juht.
Oleme vahetanud ka teiste valla sihtasutuste
nõukogude liikmeid. Välja on kuulutatud konkurss
SA Otepää Turism juhatuse liikme ametikohale.
Välja on kuulutatud ka konkurss planeerimisspetsialisti ametikohale, kuna praegu seda ametit

Otepää vallavanem Kuldar Veere (paremal)
tunnustas Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital pedagoogistipendiumi saanud Arno
Antonit valla tänukirjaga Otepää Muusikakooli jõulukontserdil 9. detsembril.
pidav inimene töötab kaugtöö korras ja on kohapeal
olemas vaid kord-paar nädalas. Kahjuks pole tal võimalik igapäevaselt tööl olla.
Pidasime oluliseks heakorramajandus tuua tagasi
valla alluvusse ning seetõttu on 9. detsembrist
Otepää vallas ametis vastava ala spetsialist Urmas
Kuldmaa.
Kuna aega on olnud tõesti vähe, siis paljudesse
valdkondadesse pole jõudnud veel põhjalikult süveneda, aga olen kindel, et laiem pilt on mulle praeguseks selgeks saanud.

Milliseid suuri asju siis Otepääl järgneval
neljal aastal tehakse?

Viimastel aastatel on vald olulistest vajalikest investeeringutest ellu viinud vaid vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise (Tehvandi Spordikeskuse
investreeringud on riigi investeering), seega tuleb
leida võimalusi investeeringute tegemiseks – renoveerimist vajab kultuurikeskus, lasteaiakohti on
puudu, soojamajandus vajab kaasajastamist, eakatel
ei ole oma päevakeskust, seda loetelu saab pikalt
jätkata. Me soovime ära kasutada kõik Euroopa
Liidu poolt pakutavad uued rahastusvõimalused.
Ma loodan, et suudan tagada Otepääle kauaoodatud stabiilse juhtimise.
Otsustes lähtub vallavõim eelkõige majanduslikest ning vallakodanike huvidest, mitte poliitilistest
tagamaadest. Nii suureneb kokkuvõttes kõikide otepäälaste heaolu.

Kas sinu valimislubadus töötada ilma palgata
on jätkuvalt jõus?
Jah. Vallavanemale pole palka määratud.

Mida sa soovid otepäälastele pühadeks?
Soovin Otepääle rohkem lund ja külma, vallakodanikele aga rõõmu ja helgust
hinge, head koostööd ning edu uueks aastaks!
On asjakohane siin meenutada Lennart Meri
sõnu: “Ühendatud jõul, arukas üksmeeles suudame
uskumatult palju. Seda on tõestanud kogu meie
ajalugu.”
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallas on tööl heakorraspetsialist
Otepää vallavalitsuses on alates 9. detsembrist tööl
käsunduslepingu alusel heakorraspetsialist Urmas
Kuldmaa.
Heakorraspetsialisti põhilisteks tööülesanneteks on lumetõrje, heakorra ja liikluskorralduse
küsimuste lahendamine, jäätmekäitluse korraldamine, tänavavalgustuse küsimuste lahendamine,
omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud
koduloomade (hulkuvad loomad, eelkõige koerad
ja kassid) püüdmise korraldamine.
Urmas Kuldmaa on lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ja töötanud Otepää Autoremonditeha-

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

ses, ASs E.T.V.A. ostumüügi agendina, OÜs
Univers Olme kodumasinate peenmehaanikuna ja Otepää Vallavalitsuses heakorraspetsialistina.
Kontaktandmed:
mob. 502 2316;
tel. 766 4821,
e-post: Urmas.Kuldmaa@otepaa.ee.

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

AMETLIK INFO
63602:002:0245) ja kinnistu Üleoja (registriossa nr
1602640, katastritunnused 63602:002:0246) omanike
Enn Mõttus ja Riina Vilbiksi vahel kinnisasjade
vahetamine. Määrati uutes piirides moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele järgmiselt:
1. katastriüksuse (pindala 21,37 ha) kohanimeks
Kaga, koha-aadressiks Kaga, Nüpli küla, Otepää
vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 2. katastriüksuse (pindala 0,9733
ha) kohanimeks Üleoja, koha-aadressiks Üleoja,
Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – elamumaa (001;E).
Peeti võimalikuks jagada Mäemõisa katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0124, registriosa nr
2159840) kaheksaks katastriüksuseks ning määrati moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Määrati Otepää valla Vidrike külas asuva 2,0093
ha suuruse katastriüksuse (katastritunnused
63601:003:0014) kasutamise sihtotstarbeks: 100%
elamumaa (001;E).
Määrati Otepää valla Vidrike külas asuva 2,0534
ha suuruse katastriüksuse (katastritunnused
63601:003:1607) kasutamise sihtotstarbeks: 100%
elamumaa (001;E).
Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Vidrike külas Pajumäe
kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Lannusaare
10/0,4 kV mastalajaama püstitamiseks Otepää vallas
Pühajärve külas.
Väljastati Priit Jaagant taotlusel kasutusluba
Otepää vallas Tõutsi külas Joosti kinnistul (katastritunnus 63601:003:0740) asuvale abihoonele.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
kolm isikut.
Anti RUF Eesti AS (registrikood: 10324175 asukoht: Kadaka tee 52, 12915 Tallinn) luba korraldada ilutulestik Otepää vallas Pühajärve külas AS
Pühajärve Puhkekekodu territooriumil 13.12.2013.
a alates kell 22.50 kuni kell 24.00.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke
“Elektrienergia ostmine aastaks 2014“ hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati pakkujad Elektrimüügi
AS ja Elektrum Eesti OÜ vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise
kriteeriumitest tunnistadi edukaks pakkumuseks
pakkuja Elektrimüügi AS poolt esitatud pakkumus
summas 42,19 eurot/MWh ilma käibemaksuta (kaalutud keskmine), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
Määrati vallavanem Kuldar Veere ametikohustuste täitmise takistatuse korral tema asendajateks
Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt asendamise
järjekorrale: 1. vallavalitsuse liige Margit Prede;
2. vallavalitsuse liige, raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja.
Vaadati läbi üks vaie.
04.12.2013
Otsustati tunnustada politseiametnikke ja abipolitseinikke.
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse allkirjaõiguslikud isikud.
Kinnitati Kodreste OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas Metsajärve
kinnistule (katastritunnus 63602:002:0261)
Pühajärve matkaraja rekonstrueerimis ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Riigimetsa Majandamise Keskuse
taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas
Pühajärve külas Aakre metskond 57 kinnistule
(katastritunnus 63601:002:3460) Pühajärve matkaraja rekonstrueerimis ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Ain Rahnel ja Karl Valliste taotlusel
projekteerimistingimused Otepää vallas Vidrike
külas Köörimäe vkt 4 kinnistule (katastritunnus
63601:003:2486) üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Ain Rahnel ja Karl Valliste taotlusel
projekteerimistingimused Otepää vallas Vidrike
külas Köörimäe vkt 9 kinnistule (katastritunnus
63601:003:2492) sauna ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Marilin Adams taotlusel projek-

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 10. jaanuaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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teerimistingimused Otepää vallas Vana-Otepää
külas Turu-Järve kinnistule (katastritunnus
63602:001:2301) elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Toomas Tiiratsile
väikeehitise (suvemaja) püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Tõutsi küla Tõumetsa(katastritunnus
63601:003:1545).
Väljastati kirjalik nõusolek Toomas Tiiratsile
väikeehitise (abihoone) püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Tõutsi küla Tõumetsa(katastritunnus
63601:003:1545).
Väljastati Toomas Tiiratsile ehitusluba Otepää
valla Tõutsi külas Tõumetsa maaüksusel (katastritunnus 63601:003:1545) abihoone püstitamiseks.
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel
kasutusluba Otepää vallas Nüpli külas Valga mnt
12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul (katastritunnus 63602:002:2032) asuvale laole. Väljastada
SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel kasutusluba Otepää vallas Nüpli külas Valga mnt 12//
Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul (katastritunnus 63602:002:2032) asuvale staadionihoonele.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 18.11.2013. a
korralduse nr 2-4-643 „Maakorralduse tulemuste
kinnitamine (Lipuväljak 3a, Munamäe haljasala
ja Munamäe põik kinnistute piiri määramine)”
punkti 2 ning sõnastati see järgmiselt: “2. Määrata
Munamäe põik katastriüksuse pindalaks 472 m2
koha-aadressiks Munamäe põik, Otepää linn
Otepää vald, sihtotstarbeks 100% transpordimaa
(007; L).”
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
üks isik.
Keelduti ühekordse toetuse määramisest kahele
isikule, kuna nad saavad regulaarselt kvartaalset
toetust vallalt.
Määrati ühekordne toetus viiele isikule kogusummas 256 eurot.
Toetati summas 200 eurot Valgamaa 5- ja enamalapseliste perede jõulupeo korraldamist, mis
toimub 13. detsembril 2013. a. Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses.
Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 165
eksemplari raamatuid summas 311,10 eurot.
Kinnitati Otepää valla kriisikomisjoni koosseis
alljärgnevalt: 1. Kuldar Veere – esimees; 2. Mairo
Kangro – aseesimees; 3. Anneli Salumaa (sotsiaalküsimused); 4. Enn Sepma (majandusküsimused);
5. Jaanus Kokkonen (PPA esindaja); 6. Aleksander
Mõttus (Kaitseliidu esindaja); 7. Heikki Must
(Otepää päästekomando esindaja); 8. Margit Prede
(tervishoiu küsimused); 9. Ain Kruusmaa (side); 10.
Helmut Kulpson (teede taristu); 11. Urmas Kuldmaa
(majandusküsimused).
03.12.2013
Otsustati vabastada Merlin Müür asutajaõiguste teostamise kohustuse täitmisest sihtasutuse
Tehvandi Spordikeskus suhtes. Nimetati Kuldar
Veere alates 04.12.2013. a Otepää valla asutajaõigusi teostavaks isikuks sihtasutuse Tehvandi
Spordikeskus suhtes.
Kutsuti sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus
nõukogust tagasi nõukogu liige Neeme Sild.
Määrati sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus
nõukogu liikmeks kolmeks (3) aastaks tema nõusolekul Teet Reedi.
Kutsuti sihtasutuse Otepää Tervisekeskus
nõukogust tagasi nõukogu liige Luule Saar.
Määrati sihtasutuse Otepää Tervisekeskus (registrikood 90001977) nõukogu liikmeteks kolmeks
(3) aastaks nende nõusolekul: 1. Margit Prede, 2.
Silver Drenkhan.
Kutsuti sihtasutuse Otepää Turism nõukogust
tagasi järgmised nõukogu liikmed: 1. Aivar Nigol, 2.
Katrina Liiva. Määrati sihtasutuse Otepää Turism
nõukogu liikmeks kolmeks (3) aastaks nende nõusolekul: 1. Kristel Nämi, 2. Siim Kalda.

Otepää valla allasutuste
nõukogud
SA Otepää Turism - Margus Mäll, Kirsti
Lambot, Kristel Nämi, Jaanus Raidal, Siim Kalda

SA Otepää Tervisekeskus - Kalev Merisalu,
Silver Drenkhan, Margit Prede

AS Otepää Veevärk - Toomas Kapp, Jaanus
Barkala, Jüri Kork

Tunnustati politseinikke ja
abipolitseinikke
5. detsembril tunnustati Eesti Politsei 95. aastapäeva puhul Otepää valla tublisid politseinikke
ja abipolitseinikke.
Juba traditsiooniks saanud jõustruktuuride
tunnustamist viib läbi Otepää Vallavolikogu
korrakaitsekomisjon.
Karupesa hotellis toimunud pidulikul õhtusöögil tunnustasid ja tänasid Otepää korrakaitsjaid volikogu esimees Jaanus Raidal,
vallavanem Kuldar Veere ning korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa. Külalisena
viibis kohal Valga politseijaoskonna juht politsei kolonelleitnant Tiit Allik.

Otepää valla tänukirjad pälvisid:
abipolitseinik Aleksander Mõttus,
abipolitseinik Leonid Liivamägi,
abipolitseinik Madis Mõistus,
abipolitseinik Voldemar Tilga,
patrullpolitseinik Varmo Kolk,
patrullpolitseinik Sergei Gergalo,
piirkonnapolitseinik Meelis Lill,
uurija Tiiu Kannes,
vanemspetsialist Marika Veske,
piirkonnavanem Jaanus Kokkonen.
MONIKA OTROKOVA

21. detsembril kell 10.00-13.00
Otepää Kinnaspunktis

jalanõud, riided, laste mänguasjad ja toidunõud

TASUTA.

21. detsembril
Talveturg. Talvepealinna avamine.
21. detsembril kell 16
Raekoja saalis Pühajärve puhkpilliorkestri kontsert „Talverõõm“. Kaasategev Otepää
Tromboonikvartett. Sissepääs tasuta!
4.-28. detsember Valga muuseumis avatud näitus “Kas
kunst või käsitöö: lihtsalt LOON”. Tarbekunst Otepää
Kunstikodust, Evelin Petersoni keraamika, Ave Kruusmaa
maalid ja graafika.

8. jaanuaril kell 18.00

Otepää Raekoja III korrusel

MTÜ Karukäpa kudumisring.
Info: Mari Mõttus, 766 4816.

Otepää valla kommipakid ja
eakate jõulumesi

Jõulud Karilatsis
12. detsembril istusid 2.-4. klassi lapsed bussi
ning sõitsid Karilatsi Jõulumaale.
Karilatsi muuseumi juures ootas juba Metsamoor, kes kutsus meid ajas rändama. Gert avas
ajavärava ja asusimegi rännakule. Päkapikkudega tähistatud teel jõudsime suure kuuseni,
kus kohtusime Käbiemandaga. Ta pani meile
südamele, et iga metsast raiutud puu asemele
tuleks istutada uus. Saime teele kaasa korvitäie
käbisid ja peotäie seemneid.
Edasi rännates jõudsime rehetaresse, kus
peremees ja perenaine rääkisid väga vanadest jõulukommetest. Andsime käbid neile
tulealustuseks. Äkki kargas sisse jõulusokk,
kes kutsus meid jõulumänge mängima. Katsusime jõudu vägikaika- ja köieveos ning püüdsime rebast lõksu. Seejärel võtsime tarest kaasa
Tahma Tooma ja liikusime ajas edasi.
Jõudsime tallu, kus meid ootas Perenaine.

KULTUURIÜRITUSED

Jõulukombedki olid siin juba tänapäevasemad, toas seisis kaunistatud kuusk. Kinkisime
seemned Perenaisele, et ta saaks uued kuusekesed kasvama panna.
Koos laulsime vanu jõululaule ning meid
külastas ka Jõulumees. Tähelepanelikumad
lapsed märkasid, et Jõulumees sarnanes hääle
poolest õpetaja Ailiga. Perenaine leidis ka
meie toodud Tahma Tooma üles ning lubas, et
pimeduse saabudes viib selle naabritele.
Koos rändasime edasi tänapäeva ja lavastasime näidendi kuusekese seiklustest. Lõpuks
kosutasime end piparkookide ja teega, jõudsime meisterdada veel mõned jõulukaunistused
ning oligi aeg hüvasti jätta.
Koju jõudes oli meie südametes tõeline jõulurõõm ja veelgi suurem jõuluootus.
Pühajärve põhikooli 3. klassi õpilased

Lumetõrjest
Lumetõrje küsimustega ja Otepää valla teede ja
tänavate talihooldusega tegeleb valla heakorraspetsialist Urmas Kuldmaa.
Kontaktid: 5022316; 766 4821,
Urmas.Kuldmaa@otepaa.ee.

Koduste pisipõnnide, teistes omavalitsustes õppivate
Otepää valla laste (kuni 6. klassini, k.a) päkapikkude kommipakid ootavad Teid Otepää vallavalitsuses, kabinetis nr 205.
Kommipakid saavad kõik Otepää valla lapsed sünnist kuuenda klassini. Ootame lapsevanemaid võimalusel pakile järele
16. detsembrist kuni 20. jaanuarini. Info: 766 4807.
Otepää valla 80aastaste ja vanemate eakate jõulumesi
ootab eakaid valla sotsiaalteenistuses alates 16. detsembrist
2013. Info: 766 4825; 5303 3032.
Kaunist jõuluaega soovides
Otepää Vallavalitsus

Koolibussi transpordi korraldamisest 20. detsembril
Pühajärve Põhikoolis 20. detsembril 2013 õppetööd ei
toimu.
Otepää Gümnaasiumis on 20. detsembril õppetöö korraldatud nii, et koolibussid väljuvad kooli juurest kell 11.30.

Harvendus- ja sanitaarraie
Otepääl Apteekrimäel
RMK annab teada, et soovib teostada harvendusraiet ja
sanitaarraiet Otepää vallas Otepää linnas katastriüksustel
55601:006:0070 ja 55601:006:0080 (Apteekrimäe mets).
Antud ala on määratud puhkemetsadeks, sest ala asub
linnade lähiümbruses ning seda läbib RMK matkarada.
Raietel arvestatakse looduses liikujatega ning raie teostatakse maastiku ilmest lähtuvalt. Raiet on planeeritud teostada
2014, aasta I kvartalis.
RMK Valgamaa metsaülem RISTO SEPP,
513 0147

Otepää Gümnaasiumi algklassiõpilaste tegemistest II veerandil
Teine veerand on eriline mitmete asjade
poolest. Ühelt poolt saab läbi pool kooliaastat
ning ootusärevust lisab jõulukuu saabumine.
Tublisid lapsi piiluvad päkapikud ning hommikused üllatused sussi sees on õpilastele heaks
lisamotivatsiooniks.
Nagu eelmisel veerandil, lisasid ka seekord
põnevust teemanädalad.
11.-15. novembrini toimus Otepää Gümnaasiumis algklasside muusikanädal, mille moto
oli „Muusika toob meie ellu rõõmu, naeru,
sõpruse, värvid. Muusika on see, mis meid
liidab.“ Nädala jooksul tutvusid lapsed iiri,
inglise ja indiaani muusika, rütmide ja tantsuga. Kuigi alguses tekitas iiri tantsu õppimine
veidi segadust, suutsid lapsed hoogsad ja rütmikad tantsusammud kiiresti omandada.
1.-2. klassi õpilastel oli võimalus näha ja
kuulda indiaanlaste salapärast muusikat.
Olgugi, et sõnad võisid arusaamatuks jääda,
ei takistanud see lastel kaasa laulmist. Hinges
põlev laululõõm aina kasvas ja kasvas laste
ühisjõul.
Elame märkamata, et meie elu on täis
muusikat, helisid ja rütme. Kui vaid rohkem
märgata, võib ka tavaline pall või prügikast
osutuda suurepäraseks muusikariistaks omapärase sümfoonia loomiseks.
Layvi ja Helen 4.b klassist: „Muusika on
igal pool. Ka tantsimise abil saab teha muusikat. Saime teada, et maailma esimene pill oli
löökpill. Tutvusime Iiri muusika ja kultuuriga.
Tantsisime iiri tantsu. Meil oli väga lõbus. Kõik
lahkusid muusikapäevalt hea tuju ja rõõmsa
meelega. Aitäh, õpetajad Pille ja Vilve!“

Muusikanädala korraldajad oli Pille Möll ja
Vilve Maide.
Detsembriga sobis ideaalselt tööõpetuse
nädala korraldamine, et meisterdada vahvaid
jõulukaunistusi. Nädalat alustasid kolmandate
klasside õpilased, kes valmistasid papptaldrikutest jõulupärgi. Tänu nobedatele näppudele
said need värvikirevad ja omapärased.
Papptaldrikute leidlik kasutamist jätkasid ka
esimese klassi õpilased. Valmistati ilus päkapikk, mis jääb igapäevaselt tuba kaunistama.
Kui järg jõudis teise klassi õpilasteni, leidsid
endale uue elu kommipaberid, millest said jõulukuusele värviküllust lisavad ehted.
Kõige vanemad algklassikud ehk juba neljandasse klassi jõudnud õpilased ei jäänud samuti
võimalusest ilma. Tubli töö tulemusena said
papiringidest uhked jõulukaunistused. Tööõpetuse nädalat korraldas õpetaja Merlin Jalajas.
Igat nädalat alustati koos kogu kooliperega,
kui koguneti aulasse süütama advendiküünalt.
Õhkkonna tegid mõnusamaks luuletused ja
laulud.
Traditsiooniks on kujunenud jõululaat, kus
tublimad küpsetajad või meisterdajad saavad
enda asju teistele pakkuda.
Viimasesse koolinädalasse mahtus algklasside ühine jõulupidu. Oma panuse õhtu ilusaks
muutmisel andsid kõik klassid, rahvatantsurühmad ning laulukoorid. Loomulikult ei puudnud
ka Jõuluvana.
Ilusat jõuluaega ja palju piparkoogi hõngulisi
mõtteid!
Toimetas KAIRE OJAVEE

Otepää Palveränduri kirikus
22. dets. kell 16 Ansambel TotalPraise St.Petersburgist
24. dets. kell 16 Jõuluõhtu jumalateenistus
25. dets. kell 16 Traditsiooniline jõulupidu
29. dets. kell 11 Aastalõpu jumalateenistus
31. dets. kell 18 Vana-aasta õhtupalvus
5. jaan. kell 11 Uusaasta jumalateenistus
Soovime kõigile õnnistatud jõulupühi ja uut aastat!

Pühajärve põhikool-lasteaia
sõimelapsed Tartus metsapäkapikke uudistamas
Detsember on jõulukuu ja päkapikkude aeg.Meie esimene
väljasõit lasteaiast toimus Tartu mänguasja muuseumi: käisime metsapäkapikkude elu uurimas. Päkapikuema jutustas
muinasjuttu ja saime teada,et päkapikudel sünnivad korraga
kaks päkapiku beebit-poiss ja tüdruk. Päkapikud näevad väga
hästi ja kuulmine on neil ka väga terav. Päkapikud peidavad
end sageli maa alla. Küsimuse peale, kelle eest päkapikud
ennast peidavad vastasid lapsed,et jõuluvana eest.
Sõit tarkuse linna oli väga lõbus ja meeldiv.
Ilusat rahulikku jõulukuud!
Õpetajad INGE VISSAK ja SOLVEIG RAAVE

SÜNNID
Sten Ladva
Sille Ladva
Liisa jakobi
Kristofer Vaks

14. novembril
14. novembril
29. novembril
3. detsembril
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Jõulukuu tegemised Hellenurme
lasteaias

Palupera Vallavolikogu istungil

ringute Keskus, projekt nr 6770.

Toetus – EV siseriiklik toetus Kesk-

konnateadlikkuse
programmist.
Nõukogu otsusega 10.12.2013 eraldati õpilaste
keskkonnahariduslikuks aktiivõppeks 3455,50 eurot.
Teemaks raba, selle looduskoosluse uurimine, loodushoidliku elu- ja käitumisviisi omandamine rabaga
seoses (rabataimede kasutamine toiduks, raviks;
raba, kui puhta vee reservuaar; turba, kui kütuseallika
säästlik majandamine jms.). Omaosaluseta.
Projekti lõpp – november 2015. a.

TEADAANNE
Palupera valla kommipakid

Palupera Vallavalitsuse istungil

10.12.2013
Väljastati kirjalik nõusolek P.V-ile Päidla külas Savikoja
kinnistul reoveepuhasti ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba L.L-le Atra külas Kitse kinnistul
vee- ja kanalisatsioonirajatistele.
Jagati Lutike külas asuv Kopli kinnistu kaheks eraldi
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks järgnevalt: Kopli, suurusega 15,61 ha ja Piibelehe, suurusega
9,7 ha.
Väljastati Elektrilevi OÜle kasutusluba Neeruti külas
Lande 10/04kV mastalajaamale ja 0,4kV õhukaablile.
Otsustati sõlmida MTÜ P-RÜHMaga avaliku kasutamise kokkulepe Palupera põhikooli kinnistu kasutamiseks mänguväljakule planeeritud maa-alal orienteeruva suurusega 2000 m² kehtivusega kuni 31.12.2021.
Mänguväljaku ehitust finantseerib ja korraldab mittetulundusühing Leader-meetme toel.
Määrati üheksale paljulapselisele perele jõulutoetust
kokku summas 430 eurot, ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele ühekordne toetus 20 eurot ja ühele
lapsevanemale hüvitis lapsele prillide ostuks 65 eurot.
17.12.2013
Tunnistati edukaks pakkumuseks Hellenurme külaraamatukogu siseremonttööde lisatöödele (välisseinte
soojustamine, kaablisoonte tasandamine jm) Otland OÜ
pakkumus 1590 eurot käibemaksuta.
Rahuldati erandkorras kaks taotlust korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks, üks tähtajaga 01.01.2014-31.12.2014 ja teine tähtajaga 1.01.201431.12.2017. Taotleja kas ei kasuta sel ajal kinnistut või ei
ole seal kunagi elatudki.
Kiideti heaks ja kinnitati Lembit Lõhmuse projekti
„Atra küla Kitse talu joogiveetorustiku ehitus, reovee
septiku ehitus imbsüsteemiga ja kanalisatsioonitorustiku
ehitus” aruanne.
Kinnitati detsembrikuu vajaduspõhiste peretoetuste
saajate nimekiri kogusummas 163,03 eurot.
Määrati täiendavat sotsiaaltoetust ühele raske puudega
isikule summas 15,34 eurot.
Väljastati kirjalik nõusolek Piret Vaerandile Päidla
külas Savikoja kinnistul reoveepuhasti ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Palupera mõisaparki kavandatud rajatiste (mänguväljaku atraktsioonid) püstitamiseks kevad-suvi 2014.

Detsembris, kui päkapikud on piilumas, on meie
lasteaias lastel huvitavaid tegemisi.
Igal hommikul on lastel jõulukalendris üllatuskiri, mida on vaja kokku lugeda. Sõnumis on teema
ja üllatus. Külas on käinud mõisapäkapikk, sünnipäevapäkapikk, ravitsejapäkapikk, tähetarkpäkapikk ja mängupäkapikk.
Esimese advendi ürituseks oli sõit Luke mõisa
mängima mõisamänge ja meisterdama jõuluehet.
Lapsed mängisid koos nõia, toatüdruku, kupja ja
mõisapreiliga nii innustunult, et ei hoolinud porisest maast ega vingest tuulest. Kupja valatud õnnetina lõkkes ennustas meie lastele kirevat ja teguderohket järgmist aastat. Kärneri majas meisterdasid
lapsed kuuseehet, jõid kuuma teed ning mõisa-

seltskond mängis lastele A.Kivirähki näidendit
„Jõulud Aafrikas“.
Teise advendi üllatajaks oli lapsevanem Airi
Vaher koos kondiitrist ema Ene-Reedaga, kes
õpetasid lastele šokolaadikommide valmistamist.
Lapsed veeretasid martsipanist pallikesi ning
mõne sisse peitsid pähkli ja kõik see magus sai
veel peale šokolaadist katte. Põnev ja väga magus
kogemus kõigile osalejatele (pildil).
Kolmanda advendi nädalaks on igal lapsel oma
jõulusalm selge ning võimalus saada osa Lepatriinu lasteteatri etendusest „Valge vares“ ja peale
etendust kohtuda jõuluvanaga. Toredat aastalõppu ja lahket jõuluvana kõigile lastele!

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 Otepääl koolis. Ülejäänud laste puhul tuleb teatada,
millisel jõulupeol neist osaletakse.
Võimalik on pakile järele tulla ka ise, Palupera
Vallavalitsusse Hellenurmes või Nõuni raamatukokku 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. veebr. 2014.

Direktor ANNE RUUBEL

Päkapikud Hellenurme
mõisahoones

Aeg kaob, rõõmud jäävad...
Advendi teisel pühapäeval, 8. detsembril toimus
Nõuni kultuurimajas pensionäride ja töövõimetuspensionäride ühine jõulupidu. Hea oli vaadata, kui
„taksod“ veeresid ukse ette, ringilt tulnud auto tõi
siit ja sealt teeristilt rahvast aina juurde.
Eks neil natuke vanematel lõid südamed kiiremalt põksuma, kui kohati tuttavaid, istuti kaetud
laua taha, aeti juttu. Laste esinemine oli vahva ja
armas. Lauluansambel „Lõbusad lesed“, tantsurühm „Pääsusilmad“, linetantsurühm „Oikuimaru“, külalisesinejad kõhutantsutrupist „Marbella“
lõid pidule aina hoogu juurde. Inglitiibadega tants
viis kaasa tantsima ka pealtvaatajad. Lõbus naer ja
plaksutamine täitis saali.
Ja siis see algas... Ema tütrega lõid lahti lõõtsalood, kõlasid lauluviisid ja lõbusad vahepalad.
Raske oli arvata, kumb on ema, kumb tütar. Saalipõrand täitus tantsijatega. Palupera valla poolt
olid kommikarbid vanemaealistele. Toimus ka
õnneloos, kus iga loos võitis. Aeg möödus kiiresti
ja „taksod“ alustasid teed kodu suunas. Mitu aega
kajab saadud rõõmuhetk südames.
Aitäh korraldajatele, toetajatele ja loomulikult
osalejatele!
jõulupiduline

UUE NOORTEVOLIKOGUGA KOHTUMINE
(tänuüritus)

PALUPERA PRITSIKUURIS

27. detsembril kell 18.00
Uue Palupera valla Noortevolikogu tutvustamine.
Maailmakohvik.
Esineb noortebänd Oxygen ja tantsugrupp „Taidlejad“.
Toetajate ja noorte tänamine.
Kõigil osalejatel palume tuua 3eurone KINGIPAKK.
NB! Avatud on snäkilaud!!

Bussiring:

Valgamaa parimate sportlaste valimisel sai
poiste B-klassis teise koha suusahüppajakahevõistleja Stever Liivamägi.

PALUPERA PÕHIKOOLI ÕPILASED RABATEADLIKEKS
TOETUSE SAAJA – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvestee-

17.12.2013
Otsustati taotleda Valga Maavalitsuselt munitsipaalomandisse tootmismaa sihtotstarbega 155 m² suurune
maa-ala Nõuni külas, nimetusega Kullipesa üldmaa.
Tegemist on sama maa-alaga, mida septembrikuu
volikogu istungil otsustati taotleda mittesobivaks osutunud nimetusega Kullipesa puurkaevu munitsipaalomandisse.
Jagati uut infot Palupera valla eelarvest 2014 ja vallavolikogu alatiste komisjonide juba protokollitud seisukohtadest.
2014. aastast kehtivad Palupera vallas endised maamaksumäärad – metsamaa, õue-aiamaa ja muu maa
maksumäär 2,3% maa maksustamishinnast ning haritava ja loodusliku rohumaa maksumäär 1,5% maa maksustamishinnast.
Toimus Palupera valla tervisenõukogu põhimääruse
II lugemine.

3.12.2013
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kaks taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks – üks
ajalise kestusega 4.12.13–31.12.17, kuna taotleja omab
pojaga ühist kogumismahuti kasutajate vahelist lepingut ja teine ajalise kestusega 1.01.2014–31.12.2014, kuna
kinnistut kasutatakse vaid suvilana.

PROJEKTID

17.30 Nõuni Kultuurimaja
17.50 Hellenurme Noortekeskus

Registreerimine 23. detsembrini, Deivi.sarapson@gmail.com/ 56665643

Palupera vallale tuli meeldiv kingitus jõuluajale
sobivalt Hellenurme mõisahoone (lasteaed, hooldekodu) kasutajalt, MTÜ Hellenurme Mõisalt.
Mittetulundusühing otsustas rahastada (ligi 4000
eurot) Hellenurme mõisahoone välisfassaadi
rekonstrueerimistöödeks vajalikku eeltööd – välisviimistluse muinsuskaitseliste eritingimuste ja
restaureerimistööde põhiprojekti koostamist. Töö
koostajaks on OÜ RESTAURAATORPROJEKT.
Erinevate sektorite koostöö on toiminud läbi aastate eelnevaltki. Nii on mittetulundusühing rahastanud enam kui 10 aasta jooksul küttesüsteemide
ehitamist (tsentraalküte ja maaküte), köögibloki
ehitust, ruumide siseremonttöid, elektritöid, tulekahjusignalisatsiooni ehitust, laste mänguväljaku
rajamist õuealale jms.
Kaustadeks vormistatud eeltöö lausa eeldab,
et siit edasi tuleb, järgides valla arengukava, leida
ka rahastaja restaureerimistööde teostumiseks.
Loodame jätkuvale sektoritevahelisele koostööle
siingi ja hoiame silmad-kõrvad lahti, suled kirjutamiseks valmis. Ka meie valla teine mõis vajab
väärikat kuube.
MTÜ Hellenurme Mõis peret tänab Palupera valla
juhtkond, iga kodanik, lapsevanem ja külastajagi.

NOORTELE
1. detsembril kinnitati Palupera valla Noortevolikogu II koosseis.
Liikmeteks on Merily Viks, Stever Liivamägi,
Grete Liivamägi, Kai Laas, Hele-Riin Udeküll, Triin
Tiimann, Artur Lõhmus, Triinu Rannala, Deivi Sarapson. Pikemalt: noored.palupera.ee-st.
11.-12. detsembril toimus Brüsselis European
Network for Rural Development (ENRD ehk Võrgustik Maaelu Arendamiseks) sündmus Youth And
Young Farmers’ Workshop<http://enrd.ec.europa.
eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/
en/events-calendar_en.cfm?action=view&id=54
0&backfuse=search>(„Noorte ja noorte talunike
seminar”). Sellel osales Deivi - noor, kes elab maapiirkonnas ja tegeleb maaelu arendamisega.

28. detsembril kell 20
Nõuni kultuurimajas

VANA-AASTA LÕPUPIDU
Tantsumuusikat pakub
ansambel „Parvepoisid“
Pilet 8 €

loe ka 5. lk.

20. detsember 2013

5

TALVEÜRITUSED

Otepää saab talvepealinnaks
Talv algab 21. detsembril kell
19.11. Otepää saab 17. korda
talvepealinna tiitli. Talv saabub meeleoluka ilutulestiku
saatel.
11.00 – 15.00 Talvepealinna turg Keskväljakul. Laadasuppi pakub Otepää Naisselts. Kohal on ponid, esineb Otepää
tantsuklubi FeelingGood ning paljud
teised kollektiivid, kavas on noorteprogramm võistlustega, näidatakse lumekino. Talveturu korraldab Otepää Naisselts, programmi juhib Otepää Avatud
Noortekeskuse juhataja Merit Nigula.
16.00 Raekoja saalis Pühajärve Puhkpilliorkestri kontsert „Talverõõm“. Kaasategev Otepää Tromboonikvartett. Sissepääs tasuta.
18.30 – 19.08 sügise viimased minuteid
sisustab Otepää Keskväljakul ansambli

Untsakad trio koosseisus: Margus Tõldsepp, Jaanus Jantson, Taunu Uibo.
Otepää Naiskodukaitsjad pakuvad
Keskväljakul talve saabumise puhul verivorsti ja kuuma glögi.
19.06 Otepääle Talvepealinna tiitli
üleandmine sügispealinna Narva ja pealinna Tallinna poolt.
19.11 saabub talv ja Otepää saab talvepealinnaks! Heisatakse Talvepealinna
lipp, nautida saab talvist ilutulestikku.
Laura Danilas esitab laulu „Ühes väikses
Eesti linnas.“

ÄRA MAGA TALVE ALGUST
MAHA, TULE JA VÕTAME KOOS
TALVE VASTU!
NB! 21. detsembril on kella 8.0020.00 liikluseks suletud Lipuväljaku tn
Munamäe tn ristist kuni Konsumi ristini.
Otepää Keskväljak on liikluseks suletud.

Oti pubi esine on liiklemiseks ja parkimiseks avatud.
Õhtul saab talve vastuvõtmist tähistada mitmes Otepää toitlustuskohas ja
ööklubis Comeback. Lisaks sellele saab
jälgida Tehvandi staadionil lumelaua- ja
freestyle suusavõistlusi DUELL 2013.
Talvepealinnas on võimalik terve talv
kaasa elada mitmetele spordi- ja kultuuriüritustele. Täpsemat infot ürituste kohta vaata Otepää valla kodulehelt
www.otepaa.ee sündmuste kalendrist!
Talve alguse päeva üritused lisaks Talvepealinna tiitli vastuvõtmise pidustustele:
21.12.2013
Otepää Talispordimuuseumis kell 12.00
Talvine joogapäev
Keskpäevane tutvustav joogatund keha
kui terviku igapäevasest hooldusest.
Kavas on läbi teha parimad joogaasanad
ning meele tasakaalustamiseks kergemad hingamisharjutused ja lõdvestus.

Kaasa võtta 1,5 tundi vaba aega ja matt.
Tundi viib läbi Marika Devananda.

TANEL PADAR & THE SUN
Dj-d Vaido Pannel & Arno Kukk

Otepää Talispordimuuseumis saab
vaadata lühinäitust iluuisutamisest. Anna
Levandi medalid, kleit ja muud põnevat.

21.12.2013
Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis
kell 20.00
Esineb Raen Väikene

ÜRITUS ON TASUTA Info: 50 16082 või 76
63670.

Muuseum avatud K-R 11-17 ja L-P 11-16. Tel:
7663670

21.12.2013
Tehvandi staadionil
Lumelaua- ja freestyle suusavõistlus
DUELL 2013
16.00 - 17.00 Registreerimine
17.00 - 17.55 Treening
18.00 - 19.00 Võistlus
19.00 - 19.05 Autasustamine
Info: www.bricole.ee

21.12.2013
Ööklubis Comeback
Talvehooaja avamine
„Comeback WinterLive vol.1“

O

Õpilasfirma Tesberado, kus toimeta-

vad põhiliselt poisid, pakuvad lumekoristusteenust (labidatega) Otepää linnas ja
selle lähiümbruses 2 km raadiuses. Hind
3 €/h. Telefonid: 56133648; 56222039.
Mail: tesberado@gmail.com .

Suusk ja määre – pakub suusahooldusteenust nii uisu- kui vabatehnikastiiliks.

Sihtrühm on harrastajad ja puhkajad,
kes tulevad Otepääle puhkust veetmavõi talve nautima ja kooliõpilased. Suusamäärimise teenus info e-mail: maranik.
maarja@gmail.com.

JuhHei Sünnipäev – pakub sünnipäevade korraldamise teenust noortele
vanuses 10-18eluaastat, aidates sünni-

21.12.2013
Nuustaku pubis alates kell 20.00
Esineb ansambel Kaks teed
21.12.2013
Jõulukontsert Leigo Muusikatalus Diana Klas ja Konstantin Arro kell
19.30
MONIKA OTROKOVA

Head Otepää
piirkonna
saunaomanikud!

Otepää Gümnaasiumis tegutsevad õpilasfirmad
tepää Gümnaasiumis on sellel
õppeaastal tegutsemas mitu õpilasfirmat.
Otepää Gümnaasiumi õpilasfirma
B.E.H ehted müüb stiilseid, säravaid, elegantseid ning naiselikke ehteid. Tooted on
müügil www.facebook.com/b.e.h.ehted.
Õpilasfirma müüb oma ehteid 21. detsembril Talvepealinna laadal.

21.12.2013
GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis”
kell 20.00
Esinevad Adeele Sepp (vokaal) ja Jaan
Jaago (kitarr).

päevalapsel veeta üks mõnus, muretu ja
meeldejääv pidu oma lähedaste seltsis,
et ta ei peaks liiga palju tühiste asjade
pärast muretsema ja üksinda vaeva
nägema. Sünnipäeva korraldamist saab
tellida e-maill: merily.viks@gmail.com.
Õpilasi juhendab majandusõpetaja
Merlin Müür.
MONIKA OTROKOVA

2014. aasta veebruarikuu on maratonikuu ja esimene maraton on V
Euroopa Saunamaraton Otepääl!
Kutsume teid osalema Saunamaratonil oma kuumaksköetud sauna
ja jahedate tiikidega 2. veebruaril
2014.
Info: Sirje Ginter 509 7795 sirje.
ginter@otepaa.ee.

PALUPERA

Aasta 2013 Nõuni kultuurielus

„Netis sündinud“

G

rupp Palupera kooli õpilasi käis
16. detsembril Valgas vaatamas
VAT Teatri etendust „Netis sün-

dinud“.
Näidend valmis projekti “Teater Internetist” raames, mille viivad koostöös
Vaata Maailma sihtasutusega ellu BCS
Koolitus ja VAT Teater. Projekti kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond, Swedbank, Baltic Computer
Systems ja F-Secure.
Projektis osalevad veel Lastekaitse
Liit ning Politsei ja Piirivalveamet, lavastuse loomist toetab New Yorker. Tänu
nendele toetajatele mängitakse etendust tasuta. Aitäh neile selle eest meiegi
poolt!
Kõige suurem tänu kuulub aga lavastuse loojatele ja näitlejatele, kes suutsid
luua nii kaasahaarava, aga samas ka
tõsist mõtlemisainet pakkuva etenduse,
mis vaatajad ennastunustavalt tegelastele kaasa elama pani.
Tegelaste seas oli klassi kloun ja tunnisegaja, popp poiss, popp tüdruk, tõrju-

A

eg on lennanud linnutiivul ja
aasta 2013 on lõppemas. Nõuni
kultuurirahvale on olnud möödunud aasta nagu paljud eelmised, väga
teguderohke.
Kultuuritegemistest saavad osa nii väikesed kui suured. On ju aastaid ümbruskonna noortele olnud kultuurimaja
teiseks koduks, kus võimalik meeldivalt
aega veeta ja midagi põnevat ette võtta.
On see siis öökino, midagi maitsvat
küpsetada, meisterdada või rahvakalendri tähtpäevi tähistada. Samuti lauluringis laulda.Vanemad teavad, kust lapsi
otsida, ikka kultuurimajast.

Ka vähe vanematel on siin palju tegemist. Õhtuti näeb majas ikka nii aeroobika- kui ka linetantsuhuvilisi. Ka tantsurühm“ Pääsusilmad“ harjutab usinasti.
Legendaarseks on saanud lauluansambli
„Lõbusad lesed„ iga neljapäevased kogunemised. Kabe- ja malehuvilised veedavad talvekuudel sisukalt siin aega.
Koos kollektiividega olema käinud
esinemas lähemal ja kaugemal. Samuti
on saanud traditsiooniks käia esinemas
Kodijärve ja Hellenurme hooldekodudes.
Väga menukaks on muutund majas
toimuvad külateatrite etendused. Ka

külapeod on hästi vastu võetud. 2013.
a suvel korraldasime üle pika aja jälle
Nõuni järve ääres valla perepäeva.
Samuti on juba traditsiooniks saanud
sealsamas suvelõpu päikeseloojangukontserdid. Traditsiooniline on ka igaaastased ülevallalise lastekaitse päeva
tähistamine ja mälumänguturniir Palupera valla karikale.
Nõuni kultuurimaja kollektiivid on
usinasti kaasa löönud paljudel ülevallalistel ettevõtmistel.Kuid ükski asutus
ei saaks toimida, kui poleks inimesi.
Inimesi, väikesi ja suuri, kes tahavad
midagi teha ja tunda tehtust rõõmu.

Meil Nõunis on vedanud, meil on nad
olemas. See on väga suur väärtus.
Täname kõiki, kes on Nõuni kandi kultuuritegemistest osa võtnud! Neid, kes
taidlusringidest osa võtavad ja nende
juhendajaid. Ka neid, kes külastavad
teatri- ja peoõhtuid ning löövad kaasa
kultuurimaja tegemistes.
Aitäh teile kõigile! Teieta poleks see
iidne maja selline nagu ta on − soe, sõbralik ja rõõmu täis.Südamliku jõuluaega
ja rõõmsat aastavahetust!
Kohtumiseni Nõuni Kultuurimajas
2014. a.
MARIKA JA KALEV

tud tüdruk, ema, kellel ei ole lapse jaoks
aega, tehnikavihkajast õpetaja, moodne
vanaema, lisaks veel välismaalasest internetikosilane.
Kõik need tegelased elasid paralleelselt kaht elu – päriselu ja internetielu –
kusjuures probleemid on mõlemal pool
üsna sarnased: omavahelised suhted,
tunnete väljendamine, kiusamine, erimeelsused vanematega. Pisut üllatav
võib olla avastus, et päriselus üsnagi
mõistlik inimene võib internetis muutuda
rumalamast rumalamaks (nagu etenduse
vanaema, kes kogu oma säästud välismaisele meelitajale saadab ning lubab
edaspidi igal õhtul küünlavalgel videvikku pidada).
Õpilastele etendus tõesti meeldis, sest
rääkis neist endist ja nende probleemidest tragikoomilisel moel. Muide, mitugi
õpilast küsis järgmisel päeval, kas oleks
võimalik veel kord etendust vaatama
minna.
Palupera põhikooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja URVE VIITKAR

Hellenurme raamatukogu
avatakse taas
6. jaanuaril 2014.
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Otepää piirkonna SÜNDMUSTE
w w w.o t e p a a.e e
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

DETSEMBER
20.12.2013

Otepää Gümnaasiumi aulas kell 19.00
HEATEGEVUSKONTSERT Marbiel Jõe delfiiniteraapia tarbeks.
Esinevad Otepää Gümnaasiumist alguse
saanud ansambel Charlie, Margit Tali ning Otepää gümnaasiumi õpilased Laura Danilas ja Lee
Johanna Saul. Õhtut juhivad Otepää Gümnaasiumi õpilane Hans Markus Danilas ja Otepää
Gümnaasiumi vilistlane, näitleja Merilin Kirbits.
Maribel on 6aastane Otepää tüdruk, kellel on
autism. Autism on valdavalt kaasasündinud häire, mida lõplikult välja ravida pole võimalik, küll
aga saab seda leevendada. Väga häid tulemusi
on andnud delfiiniteraapia. Eestile lähim teraapia koht asub Odessas. Teraapia maksab kokku
3000 eurot.
Kontserdi korraldab Otepää Gümnaasiumi õpilasesindus. Kontserdi korraldamist toetavad Merle
Lillepood, Gertu Võsu, Elmo Saul, Merle Soonberg,
Otepää Vallavalitsus ja Otepää Gümnaasium.

20.12.2013

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis
kell 20.00 esineb ansambel Saatanlik Naine
Info: www.pyhajarve.com

21.12.2013

Otepää Talispordimuuseumis kell 12.00
Talvine joogapäev
Keskpäevane tutvustav joogatund keha kui
terviku igapäevasest hooldusest. Kavas on läbi
teha parimad joogaasanad ning meele tasakaalustamiseks kergemad hingamisharjutused ja
lõdvestus. Kaasa võtta 1,5 tundi vaba aega ja
matt. Tundi viib läbi Marika Devananda.
Ette teatada, sest kohtade arv on piiratud.
ÜRITUS ON TASUTA.
Info: 50 16082 või 76 63670.
Otepää Talispordimuuseumis saab vaadata ka uut
lühinäitust iluuisutamisest. Vitriinis on väljas Anna
Levandi medalid, kleit ja muud põnevat.
Muuseum avatud K-R 11-17 ja L-P 11-16 Telf: 7663670

21.12.2013

Talve astronoomiline algus kell 19.11
Talvepealinna tiitli vastuvõtt ja pidustused
Info: 765 5212

21.12.2013

Tehvandi staadionil
Lumelaua- ja freestyle suusavõistlus
DUELL 2013
16.00 - 17.00 Registreerimine
17.00 - 17.55 Treening
18.00 - 19.00 Võistlus
19.00 - 19.05 Autasustamine
Korraldab lumelauaklubi Bricole
www.bricole.ee

21.12.2013

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00
esineb Raen Väikene
Info: www.pyhajarve.com

21.12.2013

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
20.00 esinevad Adeele Sepp (vokaal) ja Jaan
Jaago (kitarr).
Info: www.clubhotel.ee

21.12.2013

Nuustaku pubis alates kell 20.00
esineb ansambel Kaks teed
Info: www.nuustaku.ee

21.12.2013

Jõulukontsert Leigo Muusikatalus – Diana
Klas ja Konstantin Arro kell 19.30.
Majutuseta kontserdipaketi hind on 37 € (sisaldab
kontserdipiletit ja õhtusööki). Kontserdipaketi hind

koos majutusega on 54.50€. www.leigo.ee

21.12.2013

Ööklubis Comeback Talvehooaja avamine
„Comeback WinterLive vol.1“
TANEL PADAR & THE SUN
Dj-d Vaido Pannel & Arno Kukk
Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

22.12.2013

Otepää Palveränduri kirikus kell 16.00
esineb gospelgrupp Total Praise St. Peterburist.
Kontsert on tasuta. Toimub korjandus noorte transpordikulude katmiseks. Info: 518 2605, Margo Meri

22.12.2013

Otepää Keskväljakul kell 13.00
Jõuluvanade kokkutulek.
Kõik jõulutaadid ja- memmed on oodatud
osalema!
Info: 513 7977, e-mail: seppvaldur@gmail.com

27.12.2013

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb ansambel Privil
Info: www.pyhajarve.com

27.12.2013

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
20.00 esinevad DJ Hillar Kalde ja Sheila
Kalde (vokaal).
Info: www.clubhotel.ee

28.12.2013

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
20.00 Ingmar Päid (vokaal + klaver).
Info: www.clubhotel.ee

28.12.2013

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb ansambel Remix
Info: www.pyhajarve.com

28.12.2013

Nuustaku pubis alates kell 20.00
esineb ansambel K-2.
Info: www.nuustaku.ee

31.12.2013

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb ansambel Günf.
Info: www.pyhajarve.com

31.12.2013

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoran” reserveeritud alates kell 15.30.
Info: www.clubhotel.ee

JAANUAR
01.01.2014

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
12.00–15.00
Uusaasta pidulik Buffet-lõunasöök.
Info: www.clubhotel.ee

04.01.2014

Dj-d Erik Morna, Kristo Rajasaare, Mart Juur

Eesti Suusaliit, Otepää SK, Silver Eljand, 5534172

12.01.2014

Apteekrimägi
ESL karikasari I etapp suusahüpped/kahevõistlus

04.01.2014

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
20.00 elavmuusikaõhtu

Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

Tehvandi Spordikeskus
Eesti täiskasvanud, juuniorid ja U23 meistrivõistlused murdmaasuusatamine

Info: www.clubhotel.ee

Eesti Suusaliit ja Karupesa Team
Tanel Ojaste info@karupesateam.ee 512 5893

04.01.2014

15.01.2014

Info: www.pyhajarve.com

Otepää vald / Karupesa Team, Tanel Ojaste,
info@karupesateam.ee, 5125893

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb ansambel Endri ja Restart

04.-05.01.2014

Väike Munamägi
Kicker session, RIB TOR lumelaud
Eesti Suusaliit, info@suusaliit.ee

05.01.2014

Tehvandi Spordikeskuses
Tour de Suusahullud –
murdmaasuusatamine
MTÜ Suusahullud, www.suusahullud.ee

08.01.2014

Otepää Raekoja III korrusel kell 18.00
MTÜ Karukäpa kudumisring
Mari Mõttus 766 4816

08.01.2014

Otepää
Otepää valla suusapäevak I etapp klassika
Otepää vald/ Karupesa Team, Tanel Ojaste,
info@karupesateam.ee, 5125893

10.01.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esinevad Ivar Hansen ja Anneli Ott
www.pyhajarve.com

10.-12.01.2014

Väikse Munamäe suusakeskuses
OTEPÄÄ BIG AIR 2014. Freestyle suusa- ja
lumelauahüppevõistlus, FIS Euroopa Karikaetapp meeste lumelauahüpetes.

Kääriku
Otepää valla suusapäevakud II etapp vaba

18.01.2014

Otepää piirkonnas
Harrastussõitjatele mõeldud autode kiirendusvõistlus Otepää Lumerada 2014
Korraldab MTÜ S.M.A. Racing
Info: www.smaracing.ee

18.01.2014

Ööklubis Comeback
Klubikarikas 2014 „Comeback WinterLive
vol.3“
SMILERS
Dj-d Arno Kukk & Vaido Pannel
Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

18.01.2014

Kelgukeskuses (Kuutsemäe mootorkelkude
rent) Kuutsemäel rahvusvaheline mootorkelkude showkross KELGUKESKUS.EE
SNOWCROSS
Info: Juhan Kärson 51914957
www.kelgukeskus.ee

18.01.2014

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
20.00 elavmuusikaõhtu
Info: www.clubhotel.ee

19.01.2014

11.01.2014

Pilkuse seltsimajas kell 12.00
Kirbuturg
Teema – kuidas teha remonti
Korraldab Pilkuse külaselts

www.pyhajarve.com

21.01.2014

www.munakas.ee

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb Raen Väikene

11.01.2014

Tehvandi Spordikeskus
Audentese auhinnavõistlused suusahüpped
ja kahevõistlus
Audentese Spordikool, www.audentes.ee

11.01.2014

Tehvandi Spordikeskus
Eesti noorte ja juuniorid meistrivõistlused
murdmaasuusatamine
Eesti Suusaliit ja Karupesa Team
Tanel Ojaste, info@karupesateam.ee 512 5893

Info: 5197 4916 Merike

Otepää Gümnaasiumi saalis kell 9.30
lastelavastus „SUSS-SEPAD“. Lavastus on
mõeldud eelkõige lasteaia ja algkooli (1.-3. kl)
lastele ning kestab umbes 35 minutit. Pilet 2 €.
Info: 5804 3215

24.01.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb ansambel C´est La Vie
Info: www.pyhajarve.com

24.01.2014

11.01.2014

Tehvandi
Noorte Suusatuur 2014 Eesti otsib Northugi
murdmaasuusatamine

Info: www.pyhajarve.com

Hellenurme veskis
Leivategemise koolitus

MTÜ Suusaüritused,. Tanel Ojaste, info@suusatuur.
com, 5125893

04.01.2014

Korraldab Pilkuse külaselts
Info: 5197 4916 Merike

25.01.2014

03.01.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb ansambel Svips

Otepää Spordihoone
Otepää valla XV karikavõistlused võrkpallis
Otepää võrkpalliklubi
Toomas Tiidt toomastiidt@gmail.com 53449159

04.01.2014

Tehvandi Spordikeskus
Noortesari Piletilevi karikas I etapp laskesuusatamine
Oti Spordiklubi ja ELSF
Ants Orasson, magnar15@hot.ee

11.01.2014

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
20.00 elavmuusikaõhtu
www.clubhotel.ee

11.01.2014

Ööklubis Comeback
Otepää Big Air 2014 ametlik afterparty
„Comeback WinterLive vol.2“
JAMES WERTS WORLD PROJECT

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

25.01.2014

Kääriku
Noorte Suusatuur 2014 Eesti otsib Northugi
murdmaasuusatamine
MTÜ Suusaüritused,. Tanel Ojaste, info@suusatuur.
com, 5125893

20. detsember 2013
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KALENDER 20. dets. – 31. märts
w w w.o t e p a a.e e
25.01.2014

Tehvandi
Eesti MV M16, Põhjamaade NMV katsevõistlus kahevõistlus/suusahüpped
Eesti Suusaliit, info@suusaliit.ee

25.01.2014

Kuutsemägi
Noorte Alpisari II etapp
SK Väike Munamägi
Peeter Siim, siimpeeter@gmail.com, 513 4877

25.01.2014

07.02.2014

Ööklubi Comeback
Raadio Sky Plus populaarne nädalavahetusemaaletooja CHECK-IN:
Öölendu juhivad DJ-cockpitis kaptenid
Sven Arusoo ja Marko Söönurm. Heatujuvalvur pardal on senior cabin crew Kertu Jukkum
koos kaunite stjuardessidega!
*Kõigi pardal viibijate vahel läheb loosi edasitagasi lennureis kahele Londonisse!
Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00 08.02.2014
esineb ansambel Taas
Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
Info: www.pyhajarve.com
20.00 esineb ansambel Endri ja Restart

25.01.2014

Ööklubi Comeback
„Comeback WinterLive vol.4“
GRETE PAIA & BAND
Dj Raigo Brauer
Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

25.01.2014

GMP Clubhotel “Pühajärve Restoranis” kell
20.00 esinevad Tarmo Lamp (vokaal + klaver)
ja Vladimir Karjalainen (klaver).
Info: www.clubhotel.ee

26.01.2014

Väike-Munamägi
Noorte Suusatuur 2014 Eesti otsib Northugi
murdmaasuusatamine
MTÜ Suusaüritused,. Tanel Ojaste, info@suusatuur.
com, 5125893

31.01.2014

II Valgamaa Talveöölaulupidu Otepääl
Jaanuari viimasel reedel leiab aset traditsiooniline Talveöölaulupidu.
Otepääl toimuv Valgamaa Talveöölaulupidu
2014 pakub vaheldust traditsioonilistele Otepää
talispordivõimalustele ning muudab talve värvikamaks ja atraktiivsemaks.
Talveöölaulupeole on oodatud muusikahuvilised üle Eesti. Korraldajad kutsuvad kõiki
huvilisi üritusel kaasa lööma.
Talvine laulupidu saab alguse mõnesajameetrise kooride rongkäiguga Pühajärve lauluväljakule.
Lisainfo: www.facebook.com/talvelaulupidu, www.
facebook.com/OtepaaEvents

31.01.2014

Info: www.pyhajarve.com

08.02.2014

Otepääl Biathlon Piletilevi 2014 II etapp
Info: www.biathlon.ee

08.02.2014

Ööklubi Comeback
Tõeline Talveretro „Comeback WinterLive
vol.6“ ROCK HOTEL
Dj Arno Kukk

Info: www.pyhajarve.com

02.02.2014

Euroopa Saunamaraton Otepääl
Info: www.otepaa.ee

07.02.2014

Tehvandi staadion - Hobusemägi
Matkapäevad 2014 Otepää valla matkapäevad I matk
Otepää vald, Info: Helle Tallo

09.02.2014

Tartu Maratoni avatud raja sõit
TervisPlussi 13. Tartu Maratoni Naistesõit
3. Tartu Teatemaraton
Info: www.tartumaraton.ee

12.02.2014

Kääriku
Otepää valla suusapäevakud III etapp (KL
distants)
Otepää vald / Karupesa Team, Tanel Ojaste,
info@karupesateam.ee, 512 5893

14.02.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esinevad Ivar Hansen ja Anneli Ott
Info: www.pyhajarve.com

15.02.2014

16.02.2014

16.02.2014

Pilkuse seltsimajas kell 12.00
Kirbuturg. Teema – kodused leivad
Korraldab Pilkuse külaselts, 5382 3446 Reet

16.02.2014

19.02.2014

Otepää
Otepää valla suusapäevakud IV etapp
Otepää vald / Karupesa Team, Tanel Ojaste,
info@karupesateam.ee, 512 5893

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00 20.02.2014
esineb ansambel Bassein
Otepää Gümnaasiumi aulas
Info: www.pyhajarve.com

21.02.2014

Tehvandi Spordikeskuses
Eesti Ettevõtete Talimängud

28.02.2014 ja 01.03.2014

Info: www.pyhajarve.com

Ööklubi Comeback
Eesti Ettevõtete Talimängud 2014 ametlikud
järelpeod
Dj-d Erlend Aav & Arno Kukk

22.02.2014

Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

Info: www.pyhajarve.com

MÄRTS

22.02.2014

Otepää valla MV talipüügis

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Saatanlik Naine

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel C´est La Vie

Ööklubi Comeback
„Comeback WinterLive vol.7“
OTT LEPLAND & BAND Dj Vaido Pannel
Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

22.-23.02.2014

Tehvandi Spordikeskus
Scandinavian Cup murdmaasuusatamises

22.-23.02.2014

Väike Munamägi
Valgamaa meistrivõistlused
01.02.2014
SK Väike Munamägi
Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00 Peeter Siim, siimpeeter@gmail.com, 513
esineb ansambel Svips
4877
Info 5197 4916 Merike

Korraldab: Eesti Firmaspordi Liit www.firmasport.
ee

09.02.2014

Info: www.tartumaraton.ee

Pilkuse seltsimajas
Fruktodisaini koolitus
Kuupäev täpsustamisel!

Täispilet 14 €. Sooduspilet: 11 € (õpilased, pensionärid,
ISIC Student/Scholar ja ITIC Teacher kaardi omanikud).
Piletid müügil Piletilevis ja enne algust kohapeal

Korraldab: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee

43. Tartu Maraton

VEEBRUAR

28.02-02.03.2014

Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00 20.00 esineb Raen Väikene
esineb ansambel Privil
Info: www.pyhajarve.com
Info: www.pyhajarve.com

Ootamatu ettepanek / Vana Baskini Teater
Mängivad: Helgi Sallo, Raivo Trass, Raivo Mets,
Veljo Reinik.

Klubi Vops
Aivo Meema, aivomeema@gmail.com 506 7240

Tehvandi
Otepää Mängud laskesuusatamine,
Zahkna Team auhinnavõistlus
Oti Spordiklubi, Ants Orasson, 509 4421

01.03.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis
kell 20.00 esineb ansambel Svips
Info: www.pyhajarve.com

Otepää spordihoone
Ilu ja rühmvõimlemine – Otepää lahtised
meistrivõistlused

07.03.2014

VK Rütmika Võimlemiskool, Lea Kriibi, lea@kroonu.
tartu.ee, 5647 7619

Info: www.pyhajarve.com

22.02.2014

Tehvandi Spordikeskus
Eesti meistrivõistlused – absoluutklass suusahüpped
Korraldaja Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee

23.02.2014

Tehvandi Spordikeskus
Eesti meistrivõistlused – absoluutklass kahevõistlus
Korraldaja Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee

23.02.2014

Ööklubi Comeback
Eesti Vabariigi sünnipäev!
„Comeback WinterLive vol.8“
SINGER VINGER
Dj Arno Kukk
Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

24.02.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis
kell 20.00 esineb ansambel Günf

08.03.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis
kell 20.00 esineb ansambel Bassein
Info: www.pyhajarve.com

08.03.2014

Väike Munamägi
Noorte Alpisari V etapp/ Eesti noorte MV
SK Väike Munamägi
Peeter Siim, siimpeeter@gmail.com, 513
4877

09.03.2014

Kääriku
20. Kekkose suusasõit
SA Tehvandi SK, Kristjan Karis, kristjan@tehvandi.ee

09.-14.03.2014

Koolinoorte murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlused Otepääl.
www.koolisport.ee

Tehvandi Spordikeskus
ETV-Swedbank noortesari murdmaasuusatamises

14.03.2014

Karupesa Team
Tanel Ojaste, info@karupesateam.ee, 512 583

Info: www.pyhajarve.com

24.02.2014

J.Hurda petankiväljakul
K.Tigase mäelstusvõistlus „Otepää talv“
segatriod.
Valgamaa Veteranide Selts
Tõnu Ainsoo, tonu.ainsoo@gmail.com, 523
3299

24.02.2014

Tehvandi Spordikeskus
Eesti meistrivõistlused jun, M18, meeskondlikud suusahüpped
Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee

28.02.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb Ivar Hansen
Info: www.pyhajarve.com

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell
20.00 esineb Raen Väikene

15.03.2014

Käärikul
Murdmaasuusatamine - MS Suusahunt
Eesti Suusaliit, www.suusahunt.ee

15.03.2014

Kuutsemägi
Eesti MV lumelauakrossis
Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee

15.03.2014

Ööklubi Comeback
Ööklubi Comeback – 20 aastat!
„Comeback WinterLive vol.9“
KOIT TOOME & BAND
Dj-d Arno Kukk & Vaido Pannel
Info: http://www.comeback.ee/
https://www.facebook.com/clubcomeback

järgneb 8. lk.
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15.03.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Endri ja Restart
Info: www.pyhajarve.com

16.03.2014

Pilkuse seltsimajas kell 12.00
Kirbuturg. Teema – meepäev
Korraldab Pilkuse külaselts, 5382 3446 Reet

16.03.2014

Matkapäevad 2014
Otepää valla matkapäevad II matk
Tehvandi matkarada. Tehvandi staadion-Hüppemäe maandusnõlv
Otepää vald, Helle Tallo

Otepääl mälumäng
Paarismängu karikasari VII etapp
Eesti Mälumängu Liit, Kadri Steinbach, info@kilb.ee

22.03.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel MTJ
Info: www.pyhajarve.com

23.03.2014

Otepää
Kahevõistlus EMV paarissprint
Eesti Suusaliit, Otepää SK
Silver Eljand, 553 4172, info@suusaliit.ee

23.03.2014

Otepää/Apteekrimägi
Eesti MV meeskondlikud suusuahüpped

Otepää valla suusapäevakud V etapp (vaba
distants)

Eesti Suusaliit, Otepää SK
Silver Eljand, 553 4172, info@suusaliit.ee

Otepää vald / Karupesa Team
Tanel Ojaste info@karupesateam.ee 512 5893

28.03.2014

21.03.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Günf

Info: www.pyhajarve.com

29.03.2014

22.03.2014

Tehvandi Spordikeskus
Noortesari Piletilevi karikas III etapp laskesuusatamine
ELSF, www.biathlon.ee

22.03.2014

Otepää/Apteekrimägi
Suusahüpped/kahevõistlus Eesti MV MN1014,
harrastajad, ESL karikasari finaal

Otepää Gümnaasiumi saalis lastelavastus „SUSS-SEPAD“.
Lavastus on mõeldud eelkõige lasteaia ja algkooli (1.-3. kl) lastele ning kestab umbes 35
minutit. Pilet 2 €. Info: 5804 3215

22.03.2014

19.03.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Taas

21. jaanuaril kell 9.30

20. detsember 2013

Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee, Otepää SK
Silver Eljand 553 4172, info@suusaliit.ee

Info: www.pyhajarve.com

Apteekrimägi
Otepää Mängud, suusahüpped/kahevõistlus
Otepää Spordiklubi, Silver Eljand, 553 4172

29.03.2014

Pühajärve Spa & Puhkekeskuse pubis kell 20.00
esineb ansambel Saatanlik Naine
Info: www.pyhajarve.com

31.03.2014

Väike-Munamägi
Otepää Mängud mäesuusatamine
MSK Väike-Munamägi, Peeter Siim, siimpeeter@gmail.
com, 513 4877

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

PUKA
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www.puka.ee

Jõulutervitus
Puka valla
rahvale!
Küünlasära jõuluajal soojendagu südameid,
Olgu õnne teie majas, hingerahu kõigis meis.
Sumedates talveöödes loitku
kirgas tähevalgus,
toogu armastust ja rõõmu
saabuv uue aasta algus.

Kaunist jõuluaega ja
rõõmuküllast 2014. aastat!
Puka Vallavalitsus
Puka Vallavolikogu

Puka valla sportlased said autasusid
Valgamaa Kultuurkapitali ekspertgrupi
preemiad

Valgamaa Spordiliit autasustas maakonna
2013. aasta edukamaid sportlasi

Mati Plaat – elutööpreemia. Oma aastatepikkuse tööga on ta aidanud kaasa noorte igakülgsele
arenemisele spordi valdkonnas. 1998. aastast korvpallitreenerina juhendab ta Puka Keskkoolis tüdrukute ja poiste korvpallitreeninguid. Tema juhendamisel on aastaid Puka Keskkooli õpilased olnud
maakonnas korvpallis esirinnas.
Timo Laks – preemia lootustandvale noorele,
Eesti koondise liikmena võitis ta 5. oktoobril maailmameistrivõistlustel tuletõrjespordis Lõuna-Koreas
meeskondlikul alal mootorpumbaga hargnemises
hõbemedali. Timo on osalenud järjepidevalt Baltimaade meistrivõistlustel ja maailmameistrivõistlustel tuletõrjespordis. Lisaks muidugi Eestis korraldatavatel võistlustel: Eesti meistrivõistlustel, karikavõistluste etappidel ja talvistel sisevõistlustel.

Puka vallast said autasud:

Täiskasvanud õppijate foorum Aakres

10. detsembril said Aakre rahvamajas kokku enda
täiendamisest huvitatud täiskasvanud. Sarnaseid
kokkusaamisi on korraldatud juba mitu aastat üle
Eesti, Puka vallas toimus see teist korda.
Kokkusaamise vormiks on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsatsiooni Andrase poolt ellu
kutsutud täiskasvanud õppijate foorum ehk TÕF,
mille eesmärk on „anda õppijatele võimalus esitada
omapoolseid ettepanekuid ja vahetada kogemusi
selle üle, kuidas õppijad ise saaksid täiskasvanuharidust toetada ning tulevikus koostööd teha”.
Töisel õhtupoolikul tuli kokku pea 20 inimest,
keda ühendas huvi jagada kogemusi täiskasvanud
õppijana ning soov julgustada üksteist uuesti
õppima. Foorumile omaselt toimus ka arutelu
gruppides, kus püüdsime sõnastada tööhõivega

seotud probleemid Puka vallas ning leida võimalusi neid lahendada. Nagu selgus, tuntakse kõige
rohkem puudust juuksuritest-iluteenindajaist, pottseppadest ja korstnapühkijaist ning söögiteenuse
pakkujaist.
Lisaks püüdsime selgitada välja ühised soovid
koolituste osas, millest võiksid Aakre ja Puka inimesed huvitatud olla. Nii loodame tasapisi pakkuda
huvilistele arvutiõpetust, õpetada lilleseadet ja keeli
ning teha kokandus- ja käsitööringi.
Kokkusaamine lõpes tõdemusega, et selliseid
foorumeid võiks tulevikus korrata ning taolised
jutuajamised on väga vajalikud ning julgustavad.
Täname kõiki osalejaid!
KATRIN UFFERT ja KERSTI SALUJÕE
Aakre külaseltsist
ANNE PERLOV Pritsumehe Maridest

MTÜ Aakre külaselts kutsub

27. detsembril kell 20.30

AASTALÕPUPEOLE
Muusikat teevad ja õhtut juhivad

EDUARDAS JA MERIKE

Avatud baar
Sissepääs 1-eurone loteriipilet
Lisainfo ja laudade broneerimine
Sirle Lüüs (5348 0229)

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Puka õpilased Tartus
Taaderandi Talistetel

Puka lapsed külastasid Jurmala veeparki
Puka valla lapsed käisid 29. novembril Riia loomaaias ning Jurmala veepargis. Kokku osales projektis 40 last.
Esimesena külastati Riia loomaaeda. Tore oli
järgida haruldasi loomi. Seejärel külastati Jurmala
Veeparki. Rõõmu ja tegevust jätkuks neljaks
tunniks. Seejärel alustati tagasisõitu koju. Tagasiteel käidi LIDOS jõulukaunistusi imetlemas.
Lastele väga meeldis sõit.
Bussisõidul pakuti lastele limonaadi ja pirukaid.
Maitsvad pirukad küpsetas eelmisel päeval Lea
Madisso ja limonaadi muretses Triin Tensing.

Parim naissportlane – Aili Popp. Ta on edukalt
võistelnud mitmeid aastaid nii Eestis ja kui ka väljaspool Eestit. 2013. aastal lasketulemused: Eesti
meistrivõistlused: Eesti meister kombilaskmises (kombineeritud jahipraktiline laskmine, mis
koosneb haavli ja vindi laskmisest) Eesti meister
jooksva põdra (JP4) laskmises. Ungaris Euroopa
meistrivõistlused kombilaskmises – 3. koht.
Parim tehnikasportlane – Timo Laks. Eesti
koondise liige.
Naisveteranidest teine – Ene Aigro. On edukalt
võistelnud Eestis ja väljaspool Eestit. 2013. aasta
parimad tulemused suusatamises: Eesti veteranide meistrivõistlustel 3 km II koht; Itaalias veteranide maailmavõistlused IV koht.
Parim veteranide võistkond – Korvpalliklubi
RIBI. EMV korvpallis seenioritele 40+ kuldmedal hooajal 2012/13, World Masters Games Torino
2013 Seeniorid 40+ kuldmedal - Tarmo Areng,
Elmo Kaart, Allan Kuljus, Indrek Leppik, Toomas
Liivak, Priit Lokutshievski, Priit Punga, Raul
Suurorg, Kuuno Toming, Andrus Renter, Andreas
Kaasik, Priit Saaron.
Tüdrukute A-klassis kolmas koht – Anna-Liisa
Kärson. Mäesuustamine Osaleb Eestis, Lätis ja
Soomes mäesuusatamisvõistlustel, 2013. aasta
parim tulemus Eesti noorte MV-l esikohad slaalomis, suurslaalomis ja ülisuurslaalomis.
Üllatajana – Laura Melk. Parimad tulemused
2013. aastal – Valgamaa koolinoorte 2013. aasta
individuaal-võistkondlikud
meistrivõistlused
õhupüssist laskmises: T 8.-9. klassi arvestuses I
koht, võistkonna koosseisus I koht; Eesti Koolispordi Liidu laskevõistlusel I koht, võistkonna koosseisus III koht.

Selline tore sõit sai toimuda tänu toetajatele:
Tarmo Uffert, AS Kiilung; OÜ Neiveland, AS
Jumek, OÜ Päikesepõld, Raivo Nurmetu, AS
Kimar, OÜ T.E.D.E.R, AS Bacula, AS Techne,
OÜ Triblet, Puka Vallavalitsus ja OÜ Ahkom
Tooted.
Veepargi külastamise mõttele tuli lapsevanem
Triin Tensing. See kinnitab veelkord, et meil kõigil
on võimalus teha head ja muuta meid ümbritsevat
keskkonda paremaks ja lapsesõbralikumaks.
Aitäh kõigile toetajatele ja osalejatele.
Lapsevanemad

Meie väikseim kakuline Pukas
Kuna värbkaku saakloomad ja linnud on peamiselt päevase eluviisiga, siis võib erinevalt paljudest teistest kakulistest värbkakku
näha päeval toimetamas. Kõige
aktviisemad on värbkakud vahetult pärast päikeseloojangut ja
enne päikesetõusu.
Seegi pilt on võetud üsna
hämaras, kui värbkaku asukoha
reetsid teised väikesed linnud,
kes pikeerisid kisades okste vahel,
harakad kisasid kõigest kõrist.
Värbkakk istus vapralt oksal,
hoidis oma saaki ja ei lasknud end
kellelgi häirida.

Laupäeval, 30. novembril osalesid Puka Keskkooli kolmanda klassi õpilased Annabel Hobolainen,
Romi Teorein, Kelli Katriine Kõiv, Jaako Possul,
Ardo Petersmann, Kalev Markus Koort ja Eero
Puiestee Tartus Tiigi Seltsimajas Tartu linna ja Tartumaa pärimuspäeval Taaderandi Talisted.
Üritus toimus juba VIII korda ja on kujunenud
mõnusaks kohtumispaigaks folklooriga tegelevatele õpilastele ja õpetajatele. Selle aasta teemaks olid
päike, kuu, tähed ja loomise lood.
Päev algas loomislaulu laulmise ja vastavasisulise multifilmi vaatamisega. Puka lapsed osalesid
talistetel esimest korda. Esitatav kava kandis pealkirja „Kuust ja muust“ ning sisaldas uskumusi kuu
kohta, muistendeid „Kuutõrvajad“ ja „Vaeslaps
kuu peal“, Helme kihelkonna regilaulu „Mis ma
anna veerijalle“ ja laulumängu „Noor kukk tuli
meile“.
Lisaks Puka noortele osalesid pärimuspäeval
kollektiivid „Jauramid“, „Kaval Käsi“ ja „Taevastiib“ Tartust ning Kambja, Uhti ja Unipiha folkloorirühmad. Pärast etteasteid said õpilased rahvamänge mängida ja meisterdada.
Oli väga meeleolukas ja huvitav päev.
MARTIINA VIIL, õpilaste juhendaja pärimuspäeval

Teade
Jõulud juba teel ja kommipakid ootel! Jõulude
eel on päkapikkudel kibekiire tööaeg, seetõttu
jätsid nad koduste laste ning 80aastaste ja
vanemate kommipakid vallavalitsuse sotsiaalosakonda hoiule.
Pakkide väljastamine alates 19. novembrist.
Info tel. 7669415; 7669414 Marika ja Airin.

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
12. detsembril
Kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks 5 ja vallavalitsuse koosseisu vallavanem Heikki Kadaja ja neli liiget: Airin Hermann, Marika Uibo, Aare Jaama, Sirje
Ilja.
Kehtestati Puka valla eelarvestrateegia 2013 – 2017,
mis on koostatud eelseisva nelja eelarveaasta kohta arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
Kinnitati Puka valla 2013. aasta lisaeelarve, lisaeelarve koostamise vajadus tulenes peamiselt haridusasutuste kütmise ja elektriga varustamisega seonduvast.
Lisaeelarve vastuvõtmise teeb võimalikuks tulumaksu
planeeritust suurem laekumine. Lisavahendeid on saadud ka laenuintresside madala taseme tõttu laenu tasumisel tekkinud kokkuhoiust. Kulud on suunatud Puka
Keskkooli, Aakre Lasteaed-Algkool ja Puka Vallavalitsuse
hoonete küttekuludeks ning elamumajanduses rajatiste
korrastamisega seotud kulutusteks.
AS Kagu Teed kaevandas maavara Puka vallas
Rebaste külas eramaal paiknevas Helmi-Aakre IV liivakarjääris. Maapõueseaduse järgi tuleb maavaravaru
kaevandamisega rikutud maa korrastada enne kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. Karjäärile antud luba on
kehtivusajaga 01.07.2016. Maavara kaevandamise loas
on määratud korrastatava maa kasutamise otstarbeks
metsamaa. Volikogu otsustas nõustuda Keskkonnaameti
poolt ASile Kagu Teed Puka vallas asuva Helmi-Aakre IV
liivakarjääri korrastamistingimuste väljastamisega.
Kinnitati alatiste komisjonide koosseis:
- eelarve- ja majanduskomisjon koosseisus: esimees
Ahti Everst ja liikmed Aleksander Sven Esse, Heikki.
Kadaja, Diana Prii, Õnne Paimre, Nele Bend, Adu Kurg;
- haridus-, kultuuri-, spordi- ning noorsookomisjon
koosseisus: esimees Helgi Pung ja liikmed Agris Possul,
Jane Everst, Heikki Kadaja, Kaija Tamm ja Silver Laks.
- sotsiaal- ja tervishoiukomisjon koosseisus: esimees
Anu Uint ja liikmed Airin Hermann, Marika Uibo, Marika
Oksaar .
Puka aleviku Tööstuse tänava piirkonna vesivarustuse korraldamisest - toimus arutelu Puka aleviku
Tööstuse tänava elanike veega varustamise teemadel
vallavanema Heikki Kadaja, volikogu liikmete ning ASi
Gomab Mööbli juhatuse liikme Ulvi Üpraus ja Indrek
Kuhi ja Andrus Reima vahel. Osapooled selgitasid oma
seisukohti. Vallavanem Heikki Kadaja tegi ettepaneku
Tööstuse tänava elanike veega varustamiseks anda puurkaev ja pumbamaja Puka vallavalitsusele rendile. Gomab
Mööbli esindajad nõustusid sellega. Edasised küsimused
lahendatakse lepingu sõlmimise käigus.

Vabandus
Vee tagamiseks Tööstuse tänava
elanikele vabandan
AS Valga Gomab Mööbli ees.
Vallavanem Heikki Kadaja.

Hea taidleja ja peokülastaja!
Rahulikke jõule ja õnnelikku uut aastat!
Puka ja Aakre rahvamaja juhataja

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

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!

SÜNNID
Renar Petter

3. detsembril

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Kiripalve Jõuluvanale Sangastest!

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
05.12.2013
Valiti revisjonikomisjoni liikmeteks Lea Korbun ja Rando
Undrus.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni liikmeteks Marju Karavin,
Katrin Kõiv, Maire Murumaa, Ruth Muttik, Ivo Pill, Saima
Tell, Marina Varjun ja Hiie Vähi.
Kinnitati haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks Vete
Hainsoo, Marju Karavin, Tiina Kukk, Katrin Kõiv, Tuuli
Merimaa, Maire Murumaa, Aino Oja, Sille Roomets, Rando
Undrus, Kati Velner ja Hiie Vähi.
Kinnitati majanduskomisjoni liikmeteks Madis Kirsimäe,
Arvo Kõiv, Sulev Kõiv, Tuuli Merimaa, Raul Nämi, Venda
Vihmann ja Imre Õim.
Otsustati müüa Lauküla külas asuv Karjalauda kinnistu
kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 1966 eurot.
Otsustati müüa Lauküla külas asuv Ansi kinnistu kirjalikul
avalikul enampakkumisel alghinnaga 4000 eurot.
Otsustati müüa Lauküla külas asuv Looallika kinnistu kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 1752 eurot.
Otsustati müüa Lauküla külas asuv Kaose kinnistu kirjalikul
avalikul enampakkumisel alghinnaga 410 eurot.

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba Kalju Tiislerile Pringi külas asuval
Kullamäe kinnistul tiigi rajamiseks, Elektrilevi OÜle ehitusluba
Lauküla külas Ande Poemaja kinnistu – Sarapuu külas Lodjapuu
kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, komplektalajaamade,
jaotuskilpide ja liitumiskilpide ehitamiseks, Alina Maslovale
ehitusluba Kurevere külas asuval Tiigi kinnistul tiigi rajamiseks ja Heiti Tedrele ehitusluba Mägiste külas asuval Muru
kinnistul elamu püstitamiseks.
Nimetati mittetulundusühingu Valgamaa Partnerluskogu
Sangaste valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Kaido
Tamberg.
Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Rahuldati Virgo Roose hajaasustuse programmi toetuse
taotlus Kurevere külas asuvale Köstrimäe kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks.
Rahuldati Ivi Uibopuu hajaasustuse programmi toetuse
taotlus Ädu külas asuvale Mäeotsa kinnistule veesüsteemi ja
kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks.
Rahuldati Madis Kirsimäe hajaasustuse programmi toetuse
taotlus Tiidu külas asuvale Tiidumäe kinnistule veesüsteemi
ehitamiseks.
Rahuldati Siret Mettise hajaasustuse programmi toetuse
taotlus Tiidu külas asuvale Laane kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks.
Jäeti rahuldamata Andres Salumi hajaasustuse programmi
toetuse taotlus Risttee külas asuvale Puhkemaja kinnistule
juurdepääsutee ehitamiseks, kuna taotleja ei vasta hajaasustuse
programmis taotlejale esitatavale nõudele.
Jäeti rahuldamata Tiina Uibopuu hajaasustuse programmi
toetuse taotlus Mägiste külas asuvale Soo kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks, kuna taotleja ei vasta hajaasustuse
programmis taotlejale esitatavale nõudele.
Määrati novembrikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele
isikule kogusummas 1989,47 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse
saajale kogusummas 30 eurot. Jäeti rahuldamata kahe isiku
toimetulekutoetuse saamise avaldus, kuna seda ei esitatud
vallavalitsusele tähtaegselt.
Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused neljateistkümnele isikule kogusummas
437,12 eurot.
Määrati detsembrikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale
isikule kogusummas 153,44 eurot.
Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 640 eurot.
Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolmesaja
kahekümne ühele valla vanaduspensionärile kogusummas
562,86 eurot ning kingipakist koosnev jõulutoetus kahesaja
kolmekümne neljale lapsele kogusummas 409,50 eurot.
Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

Meie vana, kes sa elad Lapimaal ja käid talvel siia
meile hooajatööle. Pühitsetud olgu Sinu nimi ja
Sina ning Su kingid tulgu rõõmu ja rohkusega.
Sinu luuleiharus saagu rohkelt rahuldatud meie
värsside läbi ning tundkem sellest headmeelt vastastikku!
Meie homseidki rõõme anna meile tunda juba
tänapäeval!
Ja anna lahkelt ära meile need meile mõeldud
pakid, nagu me vahel üksteiselegi kinke teeme.
Ära saada meid kiusatusse sms-laenude ja järelmaksude läbi!
Päästa ära meid tarbimishullusest ja kuldvasikaga võidujooksust!
Sest Sinu päralt on jõuluvõim ja võluvägi, mida
(veel) pole purenud eurodirektiiv.
Ja veel...
Kui sa tuled, siis tee nii, et lastega pered ei peaks
leppima toetusrahaga, mis loomade varjupaiga
päevarahalegi kõvasti alla jääb. Ja et laste kasvatamist ikka tema tõelise tähtsuse järgi võetakse.
Siis tee veel nii ka, et meie inimene kogu aeg ei
muretseks homse pärast! Noh, ... et ta üldse muretseks vähem asjade pärast, mida ta muuta ei saa või
mida muuta polekski vaja. Ja et polekski põhjust
eriti muretseda! Et pigem ollaks rõõmsas mures selle
üle, et homme pole millegi üle muretseda.
Ja ära unusta toomast oskust hinnata ka seda,

Kirjalik enampakkumine
kinnistute müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku
avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
1) Lauküla külas asuv Karjalauda kinnistu (kinnistu registriosa nr 2591040, katastritunnus
72402:003:0076, pindala 19 660 m2, sihtotstarve
tootmismaa) Pakkumise alghind 1966 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 196 eurot.
2) Lauküla külas asuv Ansi kinnistu (kinnistu registriosa nr 2598340, katastritunnus
72402:003:0077, pindala 10 625 m2, sihtotstarve
tootmismaa) Pakkumise alghind 4000 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 400 eurot.
3) Lauküla külas asuv Looallika kinnistu (kinnistu registriosa nr 2384340, katastritunnus
72402:003:0019, pindala 17 517 m2, sihtotstarve
elamumaa) Pakkumise alghind 1752 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 175 eurot.
4) Lauküla külas asuv Kaose kinnistu (kinnistu registriosa nr 2272540, katastritunnus
72402:003:1680, pindala 4104 m2, sihtotstarve
elamumaa). Pakkumise alghind 410 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 40 eurot.
Pakkumine peab olema laekunud Sangaste

Siim Oja

Tekkinud on mõte, et meil, eakatel härradel
oleks tore iga kuu üks kord omavahel kokku
saada. Vahetaksime elumõtteid, kuulaksime
vestlusi meid huvitavatel teemadel ja veedaksime mõnusalt koos pealelõunase aja. Huvi
korral organiseeriksime oma „Seeniorklubi“.
Ootame Teid meie esimesele kohtumisele
9. jaanuaril 2014. a. kell 12.00 Sangaste
Seltsimajas. Koos saame juba planeerida
tulevasi kokkusaamisi.
Et saaksime Teile ette valmistada
toreda tee-kohvilaua, palume oma tulekust ette teatada telefonil 76 68 040.

5. detsembril

Tänu!
Heade sponsorite toel saab Sangaste valla
pensionäride ühendus „Härmalõng“
pidada rahulikke jõule.
Täname toetuse eest ja soovime kauneid talvepühi
Sangaste Vallavalitsusele, OÜle Kesa-Agro ja
Venda Vihmannile, AS Grüne Fee Eesti töökale
perele Luunjas ja Pille Pokkile, Keeni Põhikoolile
ja Diana Sarapuule ning Michael Pfahlerile.
Meile kõigile häid jõule ja kaunist uut aastat!
SVPÜ „Härmalõng“ juhatus

Vallavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste
alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 7. jaanuariks 2014. a kell 14:00 kinnises ümbrikus märgusõnaga vastavalt “Karjalauda kinnistu”, “Ansi
kinnistu” “Looallika kinnistu” või “Kaose kinnistu”.
Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja
kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel,
tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta
ning pakutav ostusumma.
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt
6. jaanuariks 2014. a Sangaste Vallavalitsuse
arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas.
Makse selgitusse märkida vastavalt “Karjalauda kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha” “Ansi
kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha” “Looallika
kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha” või “Kaose
kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.
Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses
7. jaanuaril 2014. a kell 14.15.
Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või kinnitamata
jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
Müüdava vara eest tasutav summa peab olema
laekunud müüja arveldusarvele 10202000578003
SEB Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja
riigilõivu tasub ostja.

Väga austatud 60aastased
ja vanemad MEHED!

Loodame väga teid kõiki näha!
Peatse kohtumiseni, härrased!
Korralduskomisjon

SÜNNID

mis meil juba olemas on. Vähenda tühivingujate ja
anonüümiliste mustajate ridu. Too elujanu ja optimismust, sest seda on medele tõeste vaja!
Meie põllumehele too toeka saagi lootust ning
tahet oma tänuväärse ametiga edasi minna!
Vähenda neil bürokraatiakoormat ja paberimajanduse viirust.
Ettevõtjale too mõtteid, mida võiks meiemail
veel ette võtta. Samuti anna talle inimlikke krediite, õppinud ja häid töötajaid, kellele ta siis hääd
palka maksta saab. Tõsta tööviljakust ja kahanda
nende oma raha eest paljunevat parasiitbürokraatia armeed! Et ikka TALSE tõuseks ja vererõhk
langeks!
Arstidele anna ette üha tervemaid haigeid ja haigetele arste, kelle ravi tapab vaid haigusetekitajaid. Jaga
arstidele ja õdedele väljateenitud väärikust advokaadiusku pseudopõdejate kiuste. Austust ja usaldust
haiglase umbusu asemele!
Vanaemadele ja vanaisadele too juurde teadmist,
kui tähtsad ja olulised nad oma lastele ja lastelastele
on. Too järeltulijatele ka rohkem aega neil külas käia
ja koos asju teha. Õpeta nooremaid austama kogemust ja vanust, sest siis saate sinnamaani jõudes ise
sama vastu!
Lastele too selliseid häid ja kasulikke asju, mis
lastele endale ka meeldivad! Too nende vanematele
aega lastega koos olla. Anna papadele-mammadele
sellist elu, et pinge ja stress ununeks ning puhas rõõ-

Jumalateenistused EELK
Sangaste kirikus
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

mukuld oma perest ja lastest sõelale jääks!
Anna kõigile meile midagi, mis meid üllataks ja
rõõmustaks: olgu see siis suurem või vähem, kallim
või odavam! Anna meile osasaamine jõulurõõmust! Ole ise suur osa sellest!
Ühesõnaga: tuua võid kõike, mis rõõmsaks
teeb! Ainult sellist ei tohi tuua, mille ühe rõõm teise
kurvaks teeb. Ehk siis ei saa teha nii, et lubad igale
naisele kainet meest ja igale mehele pudelit viina!
Siin lähevad rõõmud omavahel sõlme ja liidetud
rõõmu asemel võib tekkida teine aine!
Muidugi, raha võid Sa siiakanti tuua niipalju, kui
saan kannab! Ja ikka pressitult, et rohkem mahuks
ja see jubaTallinna kohal laiali ei lendaks!
Aga eelkõige tule ise ja too jõulud kaasa!
Hea kogukond ja kõik kaasteelised siin elurajal! Et teie igaühe personaalsed jõulud kosutust annaks ja koonduks üheks suureks ühiseks
rahurõõmsaks jõulutundeks! Ilu ja rahu teile, teie
peredele, kodudele, lemmikloomadele ja lemmikmõtetele! Olgem üksteisega jõulus ja muidu!
Ühtlasi soovin kõigile oma ja naaberkogukondade väärikatele liikmetele Sangaste vallavalitsuse
ja vallavolikogu poolt rikast ja rõkkavat aastavahetamist ning hästi soovisõbralikku uut aastat!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

VALGAMAA EDUKAD SPORDIS
AASTAL 2013
Parimate selgitamiseks esitasid Valgamaa
spordiklubid ja Valgamaa omavalitsused omi
sportlasi, treenereid, spordiktiviste ja spordiperekonna. Valiku tegi Valgamaa Spordiliidu
juhatus.
Meesveteranidest sai kolmanda koha Mati
Raudsepp (Sangaste Spordiklubi, Sangaste
vald, sumomaadlus).

Sangaste valla jõulukingitused 2013. aastal
Merle Tombak (pildil) pälvis kultuurkapitali maakondliku aastapreemia Kultuuripärl
2013 omakandi pärimuse väärtustamise
eest.
Valgamaa ekspertgrupi aastapreemia kultuuri valdkonnas sai Sangaste tantsurühma
Kõvvera Kõdara juhendaja Tiina Kukk.

Täname Anneli Puksovit,
kelle abiga sai seltsimaja ja
vallamaja kauniks tehtud!
Sangaste Seltsimaja
Täname Marjana ja Kalmer Lehepuud
kauni talvepildi eest!
Sangaste Vallavalitsus

Nagu varasematelgi aastatel, kingib Sangaste
vald kommipaki kõigile valla hingekirjas olevatele lastele alates sünnist kuni põhikooli lõpuni (st.
9. klass kaasa arvatud). Kodused lapsed, lasteaialapsed, 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 jõulupidudele minna.
Sangaste vald kingib tänavu kõigile valla hingekirjas olevatele vanaduspensionäridele kommipaki. 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

KUULUTUSED

Mapomets OÜ:

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu, 51978500

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

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107
Müüa saematerjali. Terrassi-/põranda- ja voodrilauda. Transpordi
võimalus. Kuulutus ei aegu. Tel.
5258911

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

OÜ NIKPO teeb keskküttesüsteemid, maaküttesüsteemid, santehnilised 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 raamatupidamisteenust ja konsultatsioone. Lisainfo www.viher.ee telefonil 5292181,
anu@viher.ee.

ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

OMANIKU JÄRELVALVE

metsa- ja põllumaad.

EhitusEST OÜ

tel. 50 72 544

506 7848

www.erametsa.ee

ehitusest@gmail.com

Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Tasuta kodumasinate äravedu. Tel.
5386 9008

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

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Ostan vanu spordimärke. 5395
8295, Madis

Märg kask 50 cm 30.- Märg kask 30
cm 33.- Märg kase jääk/ klotsid 1.5
rm 30.- 56972037
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Tordid, koogid, küpsised nii
magusad kui soolased.
Vastavalt Teie soovile ja maitsele.
Tellimiseks helistada tel. 5231425
või kirjutada info@tordimeister.ee

Õnnitleme 15. sünniaastal
Edgari trahteri peret!

***
...On rahunemise aeg. Esimese lume värske lõhn seguneb
Piparkoogi maitsega, mille üks rosinasilmne päkapikk
eile sussi sisse poetas...

Soovime õnne, tegutsemistahet, edu, kodumaise eelistamist ja
külastajate suurepärast teenindamist.

...Uinuvatelt puudelt langeb kergeid helbeid...
metsas on vaikne ... kogu loodus puhkab...

***

***
...Sellisel ajal on soov oma lähedastele silma vaadata ja .....

Tänu Irjale ja Anule!
EAST OR WEST HOME IS BEST
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

***

Kui soovid oma sõpra rõõmustada sel ilusal ajal armsa
kingitusega, võid talle pakkuda hoolitsust Otepää Tervisetoas.

Teeme klassikalist, aroomi-, lümfi-, mee- ja vana-eesti massaaži.
Paneme ripsmeid ka.

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

Rõõmustagu Teie kõigi süda, et aastalõpu
nägu säraks.

Kingituse poetame sõbra sussi sisse kinkekaardi kujul.
Kinkekaarte jagab Sinule sobiva anni eest
päkapikk Pille, tel. 58053779

Kõike paremat uueks hobuseaastaks meile
ja Teile.

Ostan korteri Otepääl, 12000 eur,
tel 5036037

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
Parima hinnaga
soojustusmaterjalid.
Kauple endale
paras hind
5574079!

Olen oma blogisse kirjutanud
mõned luuletused ja
avaldanud omi mõtteid
Meie Isa palve, igaviku ja
surma kohta. Mis on elu
mõte? Miks jõulud ja Jeesuse
sünd, mitte jõuluvana ja
päkapikud?
kristlikelu.blogspot.com,
tel 55954828
Laine Peterson

DETSEMBRIKUU ÜRITUSED

Nuustaku Pubis:
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
- ....

TECHNE TÖÖKODA
Alates 1. jaanuarist võetakse Eestis kasutusele

uued majapidamisgaasi balloonid.
Vanad (punased) balloonid saab ümber vahetada
Techne Töökoda

ehitusmaterjalide kauplustes Otepääl ja Pukas.
Gaasi tellimine ja hinnainfo tel 7668291.

Sügav kaastunne Mare Raidile

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

EMA

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

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

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line
hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
reakuulutuse rida (26 tähemärki)
2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega
6,00 EUR;
kuulutus fotoga
8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Armast töökat memmekest
iluloojat mälestavad endised
töökaaslased Otepää Kooperatiivi
päevilt ja avaldavad siirast kaastunnet poeg Arnole ja tütardele.

Avaldame siirast kaastunnet
Marikale abikaasa

EINO SOIDRA
Mälestame kauaaegset
majanaabrit.
Avaldame kaastunnet Marikale ja
lastele.
KÜ Munamäe

Südamlik kaastunne Marika
Soidrale

EINO SOIDRA

ABIKAASA

surma puhul.

kaotuse puhul.

Jaanus Raidal ja valimisliit Otepää

Lasteaed Pähklike sajajalgsete
rühm

Töökaaslased Otepää Lasteaia
Pähklikesemajast

Südamlik kaastunne Mare Raidile
armsa

Igavikuteele lahkus kallis õde

Südamlik kaastunne Ene Vainulale
tütrepoja

surma puhul.

1 lk
1/2lk
1/3 lk
1/4 lk
1/8 lk
1/12 lk
1/24 lk
1/48 lk

AINO PRANS

17.08.1923 – 02.12.2013

ÕNNELA SEPPA

09.03.1930-05.12.2013

ARGO VISNAPUU
11.08.1965 – 16.12.2013

EMA
kaotuse puhul.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

HILDA REISBERG
19.01.1930 - 4.12.2013

Mälestab vend Olev perega

SIMMO
kaotuse puhul
Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust

AINO PRANS
Armsaid radu Sa enam ei käi,
kodutare Sind leinama jäi.

Südamlik kaastunne lastele
peredega.
Marju ja Silvia

Siiras kaastunne Kalev Arno
perele ema

ILMI KASEVÄLI

AINO PRANS

Südamlik kaastunne Kattile perega
õe kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Erika, Ester, Maire

Perekond Vilde, V.Kuus, J.Vaks,
Heljo ja Hilja

Südamlik kaastunne Marekile kalli
isa

VIKTOR PLAADO
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi 67. lend

MITMESUGUST
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Sihtasutused Tehvandi Spordikeskus
ja Tartumaa Tervisespordikeskus
ühinevad
Vabariigi Valitsus otsustas 12. detsembril volitada kultuuriminister
Urve Tiidust allkirjastama riigi poolt SA Tartumaa Tervisespordikeskuse ja SA Tehvandi Spordikeskuse ühendamise üheks sihtasutuseks. Kultuuriministeerium on liitumist puudutava leppe algataja,
asutajateks on ka Otepää vald ja Eesti Suusaliit.
Kahe sihtasutuse ühendamisel haka-takse Tehvandi spordikeskust,
selle all tegutsevat Kääriku spordikeskust ja Tartumaa tervisespordikeskust juhtima ühtsetel alustel. ”Üksteisele lähedal asuvate keskuste liitmisel tekib võimalus kolme keskuse tegevust ühiselt suunata,
kasutada paremini masinaparki ja teadmiste pagasit. Võimalik on
pakkuda kvaliteetsemat teenust ning vähendada dubleerimist nii
teenuste, personali kui tegevuste puhul. Sellele aitavad kaasa ühtne
turundus, raamatupidamine ja investeeringuplaanid,” märkis asekantsler Tõnu Seil.
Sihtasutused pakuvad täna võimalusi võistluste korraldamiseks,
treenimiseks ning tegutsevad ka harrastusspordi ja aktiivse puhkuse
keskustena. Tehvandi spordikeskus on tuntud kui rahvusvaheliselt
tunnustatud keskus professionaalsetele sportlastele ja spordiorganisatsioonidele. Seal on ka kõige kaasaegsemad tingimused võistluste
läbiviimiseks. Sama sihtasutuse all tegutsev Kääriku spordikeskuses
on aga parimad treeningvõimalused. Tartumaa tervisespordikeskus
pakub spordisõpradele harrastus- ning aktiivse puhkuse veetmise
võimalusi.
Sihtasutuste ühendamisel moodustatakse Tartumaa spordikeskuse juurde investeerimisnõukoda, kuhu kuuluvad lisaks Tehvandi
esindajale Elva külje all Rõngu vallas asuva spordikeskuse asutajad.
Nõukoda hakkab paika panema sihtasutuse edasisi plaane ja visioone. Kindlasti arutatakse nõukojas läbi laskespordiga tegelemise võimalused. Sihtasutusega Tartumaa Tervisespordikeskus seotud vara
ja kohustused annab sihtasutus pärast ühinemist üle SAle Tehvandi
Spordikeskus. Uus sihtasutus alustab esialgse plaani järgi tööd 2014.
aasta algusest.
OT

Otepää valla Aukodaniku nimetusele
kandidaatide esitamine
Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla Aukodaniku nimetusele.
Aukodaniku nimetus on Otepää valla kõrgeim autasu, mis antakse
füüsilisele isikule auavaldusena Otepää vallale osutatud väljapaistvate
teenete eest. Tiitliga käib koos Otepää Aumedal, mis on valmistatud
hõbedast. Otepää Aukodanikku premeeritakse rahalise auhinnaga,
mille summa ühtib väljaandmise aja aastaarvuga. Aukodaniku nimetuse ja Otepää Aumedali andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetusega kaasnev Otepää Aumedal antakse üle Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
Avaldused Aukodaniku põhjenduste ja elulooliste andmetega tuleb
esitada 10. jaanuariks 2014 Otepää vallavalitsusele postiaadressil:
Lipuväljak 13, 67405, Otepää, või e-posti teel vald@otepaa.ee.
Täiendav info ja avalduste vorm Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee rubriigis Otepää vald – Otepää tunnustab.

Soovime kõigile kaunist jõulurahu!

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 milliseid laule lauldakse, saad näha ja kuulda pühapäeval, 22. detsembril
kell 13.00 Otepää kesklinnas kuuse juures.

Otepää valla suusapäevakud
Käesoleval talvel viiakse läbi Otepääl ja Käärikul suusapäevakud, mis
toimuvad kokku viie kolmapäeva õhtul.
Tegu on niiöelda iga-mehe-võistlusega, kuhu oodatakse sõitma
kõiki suusasõpru olenemata vanusest ja tasemest. Startida võib nii
uhkes üksinduses kui ka koos kaaslastega. Registreerimine toimub
kohapeal ja start on avatud kella 16.30–18.00. Sõit on valgustatud
ja tähistatud radadel, kus distantsi pikkus jääb olenevalt vanusest
0,5–10 km vahele.
NB! Sõltuvalt ilmastikuoludest võivad distantsid muutuda, selleks
tuleb iga etapi eel vastavat infot jälgida Karupesa Teami kodulehelt
(www.karupesateam.ee). Ühel korral toimub ka sprindietapp. Medaliarvestust peetakse üheksas eri vanuseklassis (M ja N eraldi) ja
selleks tuleb osaleda vähemalt neljal etapil. Pikem võistlusjuhend
suusapäevakute 2014. kohta on leitav Karupesa Teami kodulehelt
(www.karupesateam.ee) või (www.suusaliit.ee), kuhu ilmuvad pärast etappe ka päevakute protokollid.
Lisaks suusasõidule on huvilistel võimalik esitada igal etapil küsimusi suusatehnika algõpetuse ja suuskade määrimise kohta Karupesa Teami treenerile Tanel Ojastele.

Etappide toimumisajad ja -kohad:

Märka ja toeta abivajavat last!
„Kodutut last võib juba ette pidada kadunud inimeseks. Laps, kes on
jäetud iseenda hoolde, on teataval viisil määratud ja jäetud mingi saatusliku, avalike pahede üleujutuse meelevalda, mis hävitab temas au ja
südametunnistuse.“
Victor Hugo „Hüljatud“, III, 1, 6. Tlk. I. Pau, P. Viires, I. Pullman
Igal lapsel on õigus turvalisele lapsepõlvele, täiskasvanu hoolele ja
armastusele, ea- ja võimetekohasele arengule, haridusele ja puhkusele. Vanemal on õigus riigi ja ühiskonna toele ja abile lapse eest hoolitsemisel.
Hoolitsemine tähendab lapse kasvatamist, lapse järele valvamist,
lapse viibimiskoha määramist, lapse esindamist ja muul viisil lapse
igakülgse heaolu eest hoolitsemist. Kuigi vanematel on õigus ja kohustus hoolitseda oma laste eest, puuduvad mõnel emal ja isal selleks
vanemlikud oskused. Lapsed võivad jääda piisava tähelepanuta, järelvalveta, emotsionaalse toeta või halvemal juhul hooletusse, mis võrdub
lapse jaoks vägivallaga.
Ka laps, kes ei ole otseses hädaohus, võib olla abi vajav. Näiteks laps,
kes elab üksi, on kodust ära jooksnud, ei täida koolikohustust, veedab
päevi ilma järelvalveta vms. Lapse abi ja kaitseta jäämise eest vastutab igaüks, kes märkab lapse abivajadust, kuid ei anna sellest teada.
Abivajavast lapsest tuleks teatada kindlasti kas politseile või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale. Neil inimestel on seaduse järgi
ülesanne sekkuda ja abistada ning sealjuures pole vaja karta naabri
pahameelt või isikuandmete väärkasutamist. Abi vajavast lapsest teatamine on alati põhjendatud. Pole vaja peljata nagu see oleks kuidagi
peret süüdistav või last häbistav. Kui teatad abivajavast lapsest, võid
jääda anonüümseks.
Keegi ei tohi jääda oma murega üksi – ei laps ega vanem!
Üleriigiline tasuta lasteabi telefon: 116111.
Sinu omavalitsuse lastekaitsespetsialist: Katre-Liis Treufeldt, tel:
766 4826

08.01.
15.01.
12.02.
19.02.
19.03.

Tehvandi
Kääriku
Kääriku
Tehvandi
Tehvandi

1–7,5 km
1–7,5 km
1–7,5 km
0,3–1 km
1–7,5 km

klassikadistantsid
vabatehnikadistantsid
klassikadistantsid
vabatehnika sprindid
vabatehnikadistantsid

Päevakutest osavõtt on kõigile tasuta ning pärast sõitu ootab osalejaid soe tee!
Suusapäevakud saavad teoks tänu Karupesa Teami, Otepää valla
ja Tehvandi Spordikeskuse koostööle.
Kaunist suusailma ja rohket osavõttu soovides
TANEL OJASTE, 5125893,
HARALD LAIDRE, 58865315

Otepää mälumängumeeskond
pääses superliiga finaali
7. detsembril toimus Tõrva gümnaasiumis vabariiklik mälumängusari
„Maakilb“, kus Otepää mälumängumeeskond näitas head vormi.
Tõrvas võistlesid mälumängurid Tartu-, Valga-, Võru-, Põlva- ja
Jõgevamaalt. Otepää mälumängurid saavutasid Tõrvas osavõistluse
võidu. Eelnevalt oldi võisteldud Räpinas, ning kahe vooru kokkuvõttes on Otepää mälumängurid superliiga tabelis auväärsel kuuendal kohal. Talvepealinna mõttesportlased osalevad superliiga finaalis
15. märtsil Järvamaal. Sinna pääseb 18 parimat meeskonda üle Eesti.
Otepää mälumängumeeskonda kuuluvad: Kaido Mägi, Kadri Steinbach, Meelis Lill, Indrek Paavle, mänginud on ka Heivi Truu ja Urmas
Kuldmaa.
Tõrvas läks hästi Valgamaa võistkondadest ka Puka esindusel, kes
saavutas regioonis kolmanda koha nii teises voorus kui eelvoorude
kokkuvõttes. Veel osalesid maakonnast Valga, Tõrva, Tsirguliina ja
Palupera võistkonnad.
MONIKA OTROKOVA

Allikas: MTÜ Oma Pere

Head ja edukat Uut Aastat!
Otepää IRL
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Otepää Vallavalitsuses saab tööd

planeerimisspetsialist
(lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja)

Töö kirjeldus:
peamisteks tööülesanneteks on detailplaneeringute menetlemise
korraldamine ja keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute
teostamine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus (arhitektuuri või maastikuarhitektuuri alane);
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt ühe võõrkeele oskus
suhtustasandil;
• hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimisvõime;
• iseseisvus ja algatusvõime;
• teadmised planeeringute menetlemisprotsessist ja vastavast seadusandlusest;
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

Kasuks tuleb:
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea suhtlemisoskus;
• hea pingetaluvus.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Töökoha asukoht:

Otepää, täiskohaga tööaeg.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 17. jaanuar 2014. a
oma sooviavaldus, CV, palgasoov ja motivatsioonikiri aadressile:
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile:
vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035.

SA Otepää Turism otsib oma
meeskonda juhatajat
Sihtasutuse tegevuse eesmärk on koordineerida Otepää valla ja piirkonna turismialast arendustööd, st. tegeleda piirkonna siseriikliku
ja rahvusvahelise marketingi, turismitoodete arendusega, piirkonna
maine kujundamisega ning turismialase informatsiooni kogumise,
analüüsi ja levitamisega.
Juhataja tööülesannete hulka kuulub tegevuse pikaajaline planeerimine, strateegia ja eesmärkide püstitamine, turismiinfokeskuse operatiivne juhtimine ja turismialase koostöö koordineerimine.
Juhataja on vastutav asutuse tööprotsesside ja ressursside kasutamise optimeerimise eest, eelarve planeerimise ja täitmise eest.
Eeldused kandidaadile:
* eelnev kogemus turismivaldkonnas
* kasuks tuleb kõrgharidus (soovitavalt turismi- või majandusalane)
* väga hea suhtlemisoskus
* teadmised turismi- ja majandusvaldkonnast ning EV kehtivatest
õigusaktidest
* inglise ja soovitavalt vene või saksa või soome keele oskus
* pingetaluvus
* otsustus- ja vastutusvõime
* iseseisev mõtlemine
* algatusvõime
* arvutikasutusoskus, sh sotsiaalmeedia kasutusoskus
* esinduslikkus
Pakume:
* huvitavat ja vaheldusrikast tööd
* sõbralikke, mõistvaid ja teotahtelisi kolleege
* eneseteostuse võimalust
Tööaeg: täistööaeg, palgatöö (põhipalk).
Elulookirjeldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata
hiljemalt 03. jaanuariks 2014 kell 15.00 aadressil: Lipuväljak 13, 670405
Otepää, Valgamaa või e-posti aadressil: personal@otepaa.ee.
Täiendav info: 5034233.

