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Palupera vallavolikogu
ja vallavalitsus

Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek
Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb...
Rahulikke Jõulupühi ja edukat Uut Aastat!
Soovib Puka Vallavalitsus
Otepääl toimunud konverentsil
OTEPÄÄ vald – 15 aastat ühinenud omavalitsust
said ühele pildile Otepääd juhtinud vallavanemad.
Vasakult: Kuldar Veere, Aivar
Nigol, Riho Raave, Kalev Laul,
Jaanus Raidal, Meelis Mälberg,
Andres Visnapuu.

Armas oma Kogukond ja head naabrid!
Soovime Teile hingelisi ja rahulikke jõule ning
särtsakat aastavahetamist!
Et saaks tulla HEA UUS AASTA meile kõigile!
Sangaste Vallavalitsus ja Vallavolikogu
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Sillamäe haridustöötajad külastasid Otepääd

Otepää Vallavalitsuses
15.12.2014
• Kehtestati Otepää Gümnaasiumi teenuste hinnad.
• Määrati Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 12 asuva
katastriüksuse (katastritunnus 55601:003:1420) sihtotstarbeks 100% elamumaa (001;E).
• Väljastati Margus Ulstile projekteerimistingimused
Kääriku külas Pülme maaüksusel tiigi ehitusprojekti
koostamiseks.
• Väljastati Romek Lutsule kirjalik nõusolek Pedajamäe külas Lutsu maaüksusel ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 120242375) tehnosüsteemide muutmiseks.
• Väljastati Eesti Vabariigile ehitusluba Otepää külas ja
Pilkuse külas Köstrimäe-Tõikamäe sidetrassi rajamiseks.
• Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää külas ja
Pilkuse külas Köstrimäe-Tõikamäe jalg- ja jalgrattatee
rajamiseks.
• Väljastati Kristi Alevile ehitusluba Pühajärve külas
Aasa maaüksusel ehitise (Aasa kinnistu liitumine ühisveevärgiga) püstitamiseks.
• Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele kasutusluba Nüpli külas Metsajärve maaüksusel asuva
ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood
220287877) kasutuselevõtuks.
• Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele kasutusluba Pühajärve külas Aakre metskond 57 maaüksusel asuva ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri
kood 220287877) kasutuselevõtuks.
• Väljastati AS-ile Eesti Telekom kasutusluba Nüpli
külas Olümpiakeskus Tehvandi//Valga mnt 12 maaüksusel asuva sidekanalisatsiooni trassi (ehitisregistri kood
220712243) kasutuselevõtuks.
• Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest järgmised kuus isikut.
• Kinnitati lihthanke „Avalik liinivedu Otepää vallasisesel bussiliinil“ tulemused. Tunnistada pakkujad AS
GoBus (registrikood 10085032) ja osaühing ESNO
Otepää (registrikood 10695552) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS-i GoBus ja osaühing ESNO Otepää
poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise
kriteeriumitest (madalaim liinikilomeetri maksumus)
tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS-i GoBus
poolt esitatud pakkumus summas 0,78 eurot/km ilma
käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
• Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175,
aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 19. detsembril 2014. a ajavahemikul kell 22:50
- 24:00 Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puhkekeskuse
territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
• Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika
(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 22.
detsember 2014. a kell 23:30 kuni 23. detsember 2014. a
kell 01:30 Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1d territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
• Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika
(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 31.
detsember 2014. a kell 24:00 kuni 1. jaanuar 2015. a kell
00:10 Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1d territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
• Määrati ühekordne toetus kuuele isikule kogusummas 232 eurot.
• Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas
768 eurot.
• Kanti ajalehe „Otepää Teataja“ toimetuses maha üks
riiul, summas 17,58 eurot.
• Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 14 ühikut
väheväärtuslikku vara, kokku summas 1229,16 eurot.
• Otsustati lõpetada arvates 1. detsembrist 2014. a
EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜ (registrikood 12655732, aadress Riia tn 4 Tartu linn 51004)
reklaamimaksu maksmise kohustus seoses paigaldatud
reklaami kõrvaldamisega.
08.12.2014
•Peeti võimalikuks jagada Truuta külas asuv Rehemäe
katastriüksus (katastritunnus 63602:003:0751) kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala
2,9478 ha) kohanimeks Rehemäe, koha-aadressiks
Rehemäe, Truuta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa
(011;M); 1.2 katastriüksuse (pindala 1,8636 ha) kohanimeks Murimäe, koha-aadressiks Murimäe, Truuta küla,
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
• Väljastati aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu ehitusluba Pühajärve külas Sõjatamme maaüksusel ehitise
(Pühajärve puhkekeskuse veekeskus ja hotellikorpus,

3. detsembril külastasid Sillamäe haridusasutuste
juhid ja haridusega tegelevad spetsialistid ning aselinnapea Eevi Paasmäe Otepääd.
Külalisi võtsid vastu volikogu esimees Jaanus
Raidal ja vallavanem Kalev Laul. Haridustöötajad
tutvusid oma kolleegide tööga Otepääl – külastati
Pühajärve Põhikooli, Otepää Gümnaasiumit ning
Otepää Lasteaeda. Hiljem tutvuti Tehvandi Spordikeskuse ja Otepää Talispordimuuseumiga.

Sillamäe aselinnapea Eevi Paasmäe ütles, et kohtumine otepäälastega oli südamlik. „Sain kinnitust,
et meie – Sillamäe – pingutused, mured, rõõmud
on sarnased ja samased nagu mujalgi,“ ütles Eevi
Paasmäe. „Koolides ja lasteaias oli sisukas vastuvõtt ja saime nii mõnegi uue mõtte ja idee tegevuseks ja koostööks.“
Monika Otrokova

USA saatkonna töötajad külastasid Otepääd
11. detsembril külastasid USA Eesti saatkonna
pressi- ja kultuuriatašee Bradley Hurst ning meediaspetsialist Mairis Tuisk Valgamaa külastuse
raames ka Otepääd.
Otepääl kohtuti vallavolikogu esimehe Jaanus
Raidali ja vallavanema Kalev Lauliga, külastati
Otepää liputuba, Otepää Gümnaasiumit, Tehvandi
Spordikeskust, Talispordimuuseumit ja Kuutsemäe
puhkekeskust.
Bradley Hursti muljed Otepääst olid väga head.
Tema sõnul oli huvitav teada saada Otepää seosest
Eesti lipu looga, huvipakkuvad olid ka Tehvandi

Spordikeskuse ja Kuutsemäe Puhkekeskuse võimalused. Otepää gümnaasiumis tutvustas Bradley
Hurst noortele Ameerikas edasiõppimise võimalusi. USA saatkonna töötajate külaskäik gümnaasiumisse tekitas elevust ning noortel oli võimalus
esitada küsimusi Ameerika kohta.
Saatkonna töötajad käisid Arula külalistemaja, kus peremees on ameeriklane. Bradley Hurst
sõnas, et oli meeldivalt üllatunud teada saades, et
ka Otepääl on ameeriklasi.
Monika Otrokova

Otepää Vallavalitsus annab teada,
et alates 1. jaanuar 2015 suurenevad vajaduspõhise peretoetuse summad. Vajaduspõhise peretoetuse
suurus ühe lapsetoetust saava lapsega perele tõuseb 45 euroni kuus ning kahe ja enama lapsetoetust saava
lapsega perele 90 euroni kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse kalkulaatori leiab lehelt http://www.sm.ee/et/perehuvitised.
Toetuse saamiseks tuleb täita avaldus Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas, täiendav info : 7664826.
Otepää Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Janika Külaots

Otepää Vallavalitsuses töötab
uus arendusnõunik
Otepää Vallavalitsuses saab tööd

koduhooldustöötaja
Töö kirjeldus:

Eakatele ja erivajadusega tööealistele inimestele
koduhooldusteenuse osutamine.

Nõuded kandidaadile:

• eesti keele oskus kõrgtasemel,
• laitmatu renomee,
• iseseisvus, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne,
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime, meeskonnatöö oskused,
• B-kategooria juhiload ja isikliku auto kasutamise
võimalus.

Kasuks tuleb:
• hooldustöötaja kutseharidus või eelnev
kogemus hoolekande vallas.
Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd,
• koolitus- ja arenemisvõimalusi,
• sõbralikku toetavat kollektiivi.
Kandideerimiseks palume hiljemalt 29.12.2014.a saata
CV, avalduse koos palgasooviga, haridust tõendava dokumendi koopia: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405
OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 303.

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

Alates 1. detsembrist 2014
on Otepää Vallavalitsuses tööl
arendusnõunik
Aado Altmets.
Aado Altmets
on
lõpetanud
Tallinna 1.Keskkooli (praegune
Gustav Adolfi
Gümnaasium)
ja Tartu Ülikooli
ajaloo eriala 1995. aastal. Ta on töötanud Haridusministeeriumis ministeeriumi Tallinnast Tartusse
üleviimise projektijuhina, OÜs Hendrikson & Ko
ning viimastel aastatel konsultandina erinevates
valdkondades. Aado Altmets on teinud erinevaid
projekte ka Valgamaal – Barclay de Tolly mausoleumi külastuskeskuse arendamine, projektid
Sangastes, Tõllistes ja Tõrvas.
Arendusnõuniku tööülesanneteks on valla arendusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine, valla põhiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning valla arengukava väljatöötamise
ja täiendamise koordineerimine, arengukavast
tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine koostöös vallaelanikega.
Kontaktandmed: e-post: Aado.Altmets@
otepaa.ee tel. 766 4807, 503 9529; kabinet nr 213.

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress
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ehitisregistri kood 120076005) rekonstrueerimiseks.
• Väljastati aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu
ehitusluba Pühajärve külas Sõjatamme maaüksusel
ehitise (parkla, ehitisregistri kood 220245866)
rekonstrueerimiseks.
• Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile
projekteerimistingimused Otepää vallasiseses
linnas Pärna tn 7 kinnistu peakaitse suurendamise elektriprojekti koostamiseks.
• Väljastati Peeter Einale kasutusluba Pilkuse külas
Uus-Puuraku maaüksusel asuva ehitise tehnosüsteemi (imbväljak, ehitisregistri kood 220711423) kasutuselevõtuks.
• Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest
viis isikut.
• Kinnitati lihthanke „Elektrienergia ostmine
aastaks 2015“ tulemused. Tunnistati pakkujad Eesti
Energia Aktsiaselts (10421629), Elektrimüügi AS
(12320632), Imatra Elekter Aktsiaselts (10224137),
Nordic Power Management OÜ (11504072) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise
tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim teenustasu hind MWh kohta elektrienergia müümisel börsi
hinnaga) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja
Elektrimüügi AS poolt esitatud pakkumus summas
0,54 eurot MWh kohta ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus.
• Otsustati anda Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 80086033, aadress Pirita tee
12 Tallinn) luba paigaldada ajavahemikuks 1. detsember 2014. a – 4. veebruar 2015. a spordivõistluse „IBU Open European Championships Biathlon
Otepää 2015“ reklaamplakatid Otepää vallasiseses
linnas riigimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste ja
riigimaantee nr 71 Rõngu-Otepää-Kanepi ristmikule olemasolevatele reklaami eksponeerimiseks
mõeldud asukohtadele.
• Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 1 ühik väheväärtuslikku vara, summas 997,02 eurot. • Kanti
Otepää Gümnaasiumi õpilaskodus maha 6 ühikut
väheväärtuslikku vara, kokku summas 298,79 eurot.
• Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 40 ühikut
väheväärtuslikku vara, kokku summas 7601,09 eurot.
Nimetati mittetulundusühingus Eesti-Läti Instituut Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Kalev Laul.

SÜNNID
Mia Luiv

30. novembril

Terevisioon tuleb
Otepääle
ERRi hommikuprogramm „Terevisioon“ on traditsiooni kohaselt teinud oma aasta viimased
saated väljaspool stuudiot. Sellel aastal tuleb
„Terevisioon“ külla Otepääle. „Terevisioon“ läheb otse-eetrisse 23. detsembril 2014 algusega
kell 6.55 Otepää Keskväljaku kuuse alt.
Kui oled huvitatud selles, kuidas telesaade
otse-eetrisse läheb ning soovid ka ise osaleda
talvise miljöö loomises, siis oled oodatud 23.
detsembril kell 6.55 Otepää Keskväljakule! Võimalusel võta uisud-kelgud-suusad kaasa!
Otepää Winterplace teenused saate salvestamise ajal tasuta!
Monika Otrokova

Muutatus ohtlike jäätmete
vastuvõtu korras alates
15.12.2014
Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada,
et ta on Valga maakonna elanik (st. isiku rahvastikuregistrijärgse elukohana on registreeritud Valga maakonna kohaliku omavalitsuse
üksus).
Rohkem kui 10 kg kaaluva ohtlike jäätmete koguse üleandmiseks on nõutav eelregistreerimine telefonil 766 4805 või e-mail
urmas.kuldmaa@otepaa.ee.
Järgmisel aastal on kavas koostöös Valgamaa Omavalitsuste Liiduga korraldada kampaania korras ohtlikke jäätmete kogumisi.

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 9. jaanuaril.

19. detsember 2014

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Austatud otepäälane ja lehelugeja!

J

älle on üks aasta mööda läinud ning aeg
on hakata tegema kokkuvõtteid mööduvast aastast.
Vaatamata poliitilistele tõmbetuultele on
Otepää elu siiski edasi arenenud. Tänu Ugandi
Meelelahutus OÜle on saanud korda Linnamäe org, käima on läinud talvine kogupereatraktsioon „Winterplace“. Usun, et uuel tegijal
läheb hästi ning sellest võidab nii otepäälane,
külastaja ja ettevõtja.
Ilmaolud on viimastel aastatel Otepääl olnud
heitlikud. Mulle ei meenugi, et oleks olnud nii,
nagu eelmisel aastal – talve ja lund praktiliselt
ei olnudki. Loodan, et aastad pole vennad ja
2015. aastal tuleb lumerohke talv. Tänu lumekahuritele on kõik olulised vabaajakeskused
kui ka spordikeskused talveks valmis, seda isegi
siis, kui kiuslik ilmataat talve kinni peab.

O

tepääl on täna seis, kus volikogus ei ole
ei opositsiooni ega koalitsiooni, vaid
toimib laiapõhjaline koalitsioon. Seda
soovisid nii VL Otepää Kodanik kui ka Reformierakond. Antud poliitiline mudel pole midagi
uut, ka varasematel aastatel on seda Otepääl rakendatud.
Otepää omavalitsusel on tänavu möödumas
kaks sümboolset juubelit. 25 aastat tagasi 1989.
aasta detsembris nimetati Otepää RSN täietavkomitee ümber Otepää linnavalitsuseks ja volikoguks ning algas Otepää IMO elluviimisprotsess. Sellest sündiski Otepää omavalitsus. Juba
tookord toimis volikogu laiapõhjaliselt, polnud
ei opositsiooni ega koalitsiooni, kuna leiti, et

tähtis on koostöö ja Otepää areng. Siit võib
tõmmata paralleeli tänasele Otepää olukorrale – täna on Otepää vallavolikogu sooviks, et
Otepää areneks ning kodanike heaolu muutuks
paremaks.
Meil tuleb pingutada, et kõik olulised objektid Otepääl saaks Euroopa Liidu fondidest
rahastatud, kuna 2015-2020 on viimane võimalus Euroopa raha toel arendada Otepääd edasi.
15 aastat tagasi, aastal 1999, otsustasid
Otepää linn ja Pühajärve vald leivad ühte
kappi panna. Eelnevalt toimus hulk nõupidamisi ja koosolekuid ning 1999. aasta kohalikel
valimistel valitigi ühine volikogu, kus hakkasid
Otepääd esindama 17 volinikku. Ühinemine oli
möödapääsmatu, kuna väike Otepää linn ning
Pühajärve vald eraldiseisvatena poleks olnud
jätkusuutlikud.
ui vaadata uuringuid, siis on Otepää vald
omavalitsute võimekuse pingereas stabiilselt hoidnud esikohta Valgamaal ja
üleriigiliselt kuni 5000 elanikuga omavalitsuste
seas. Riik on panustanud SA Tehvandi Spordikeskusesse, Euroopa Liidu fondide toel oleme
renoveerinud Otepää Gümnaasiumit, Otepää
muusikakooli, Pühajärve põhikooli, Otepää
keskväljakut, Pühajärve randa, Otepää tervisekeskust jne. Samas ei saa jääda olemasolevaga rahule, kuna elu areneb edasi ja ees ootavad
uued väljakutsed.
Ees ootab Otepää lasteaia ehitus ja arendamine, Otepää kultuurikeskuse renoveerimine,
lastele mänguväljakute, kergliiklusteede ehitamine, Otepää Tervisekeskuse ja hooldekodu,

K

kultuuriüritused

Kääriku Spordikeskuse, SA Tehvand Spordikeskuse arendamine, Otepää pastoraadi lipukeskuseks kujundamine, Otepää soojamajanduse ajakohastumine, jne. Kõike ei jõua üles
lugedagi.
Aeg näitab, kas suudame vallavolikogu ja
vallavalitsusega koostöös seda kõike ka ellu
viia. Usun, et see kõik on hea koostöö korral
teostatav.
Väga oluline on Otepääle ka uute töökohtade loomine. Olen isiklikult panustamas, et
leida investeeringuid. Läbirääkimised ning
vastastikkused kompamised potentsiaalsete
investoritega juba käivad. Otepää vineeritehas
UPM-Kymmene on oma tegevust laiendamas,
selle tulemusena peaks Otepääle lisanduma
40 uut töökohta. Tean mitmeidki ettevõtjaid,
kes samuti otsivad uusi ideid ning arenguid, et
oma ettevõtlust laiendada Otepääle. Siinkohal
tahaksingi tunnustada Otepää Golfi restorani
mr Jakobit, kes on Otepää kesklinnas avamas
uut kohvikut ja seda juba lähiajal.
oliitikas tegutsedes ei saa öelda: „Mina
tahan!“, vaid see peab olema seotud
avaliku ja üldsuse huvidega. Siit johtuvalt on vaja teha vastastikku kompromisse ning
koostööd, et võidaksid arengutest lähtuvalt kõik
otepäälased, nii noored kui vanad, nii ettevõtjad
kui ka ettevõtlikud kodanikud.
Head lähenevat jõuluaega, vana-aasta lõppu
ning tegusat uut kitse aastat.

P

Otepää Vallavolikogu esimees
Jaanus Raidal

E

Otepäälased olid lahked – toitu koguti rohkem
kui paarikümnele kohalikule puudustkannatavatele perele, kus kasvab kokku pea seitsekümmend last.
Toidupangaga tegelejaid kimbutas kohalike
vabatahtlike vähesus, aga kuna taoline aktsioon
toimus esimest korda, siis loodavad organiseerijad, et järgmine kord on juba rohkem abikäsi.
Margo Meri sõnutsi on jõulupakid komplekteeritud ja veel sel nädalal jõuavad need abiva-

jajateni. ”Ma olen väga liigutatud kohalike inimeste lahkusest!
Neid oli vähe, kes toetamata mööda astusid.
Suur aitäh kõigile!” ütles Margo Meri.
Toidupank plaanib edaspidi toidukogumispäevad teha Otepääl traditsiooniliseks, kõik
vabatahtlikud on oodatud, jälgige infot!
Monika Otrokova

Otepää-Kääriku-Otepää liin on uuest aastast kõigile tasuta
Otepää Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Otepää vallasisestel bussiliinidel vedaja leidmiseks. Riigihankele esitas parima pakkumuse AS
GoBus.
Hanke ettevalmistamise käigus läbiviidud analüüsist selgus, et otstarbekas on teha vallasiseses bussitranspordis mõned muudatused. Piletimüügi viimase kaheksa kuu aruanne näitas, et liini Otepää-Vidrike-Anne-Otepää, mis väljus kaks korda nädalas, kasutas keskmiselt vaid kaks
inimest.
Seetõttu jätkab alates 01.01.2015. aastast Otepää vallasisest sõitjate
vedu ainult liin nr 73 Otepää-Kääriku-Otepää. Liin on töös esmaspäevast
reedeni (v.a riigipühad) väljumistega kell 6.0 ja 17.15 ning teisipäeval ja
reedel (v.a riigipühad) väljumisega kell 10.00 (sama graafik mis siiamaa-

Otepää valla
kommipakid ja
eakate jõulumesi
Koduste pisipõnnide, teistes omavalitsustes
õppivate Otepää valla laste (kuni 6. klassini, k.a) päkapikkude kommipakid ootavad
Teid Otepää vallavalitsuses, kabinetis nr 223.
Kommipakid saavad kõik Otepää valla lapsed
sünnist kuuenda klassini. Ootame lapsevanemaid võimalusel pakile järele 15. detsembrist
kuni 20. jaanuarini. Info: 766 4826.
Otepää valla 80aastaste ja vanemate eakate
jõulumesi ootab eakaid valla sotsiaalteenistuses alates 10. detsembrist 2014. Info: 766 4825;
5303 3032.
Kaunist jõuluaega soovides
Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus

ni). Liini kasutamine on ärajäävate vedude arvelt reisijatele TASUTA.
Lisaks vallasisesele liinile väljub alates 01.01.2015 www.peatus.ee
andmetel Otepäält Käärikule buss kell 11.35 (liin nr 71 Tartu - Kambja
- Pangodi - Kääriku – Otepää, käigus esmaspäevast pühapäevani), kell
11.50 (liin nr 112, Tallinn - Tartu - Otepää - Kääriku - Sangaste – Antsla,
käigus esmaspäevast pühapäevani), kell 13.30 (liin nr 71 Otepää - Kääriku
- Pangodi – Kambja – Tartu, käigus esmaspäevast pühapäevani).
Senine vallasisene bussiliinigraafik kehtib kuni 31.12.2014, uus graafik
Otepää valla kodulehel alates 02.01.2014.

Tänavu kogub Jõulutunnel annetusi abi
vajavate laste huvitegevuse toetamiseks.
MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab
televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole
olnud võimalust huvitegevuses osaleda või
kes vajavad selleks lisatoetust.
Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda
kasvatavad vanavanemad või kes on pärit
lasterikastest peredest või on muul moel
ebavõrdses olukorras. Annetused aitavad
tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks
vajalikke vahendeid. MTÜ Lastekaitse Liit
soovib, et toetusest saaksid osa Eestimaa
kõigi piirkondade lapsed. Parim viis viia
kogutud toetus lasteni on teha seda kohalike
omavalitsuste kaudu. Kui tead peret (või on
just Sinu pere sellises olukorras) kus lapsed
väga sooviksid osa võtta huvialaringidest või
jätkata seal käimist, aga pole võimalik raske
majandusliku olukorra tõttu, anna nendest
või endast teada Otepää
Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile numbril
7664826 või
janika.kulaots@otepaa.ee.

Vaba sissepääs.

21. dets. kell 11-15.00
Otepää Keskväljakul TALVETURG.
Tantsib FeelingGood. Toimub Fotojaht (Otepää ANK). Eakate
jõukatsumine Talvepensionär 2014 (Otepää Pensionäride
Ühendus). Laadasupp (Otepää Naisselts). Ponisõit. Üks
sõiduring 2 eurot. Otepää mängud 60. Linnaorienteerumine.
Marumägi jõulukuuse all.
kell 14.00 Keskväljakul JÕULUVANADE
KOKKUTULEK. Info: Valdur Sepp, seppvaldur@gmail.com
kell 15-01.02 Keskväljakul algab sea grillimine lahtisel
tulel. Siga valmib talve alguseks kell 01.02. Grillmeister Tamo Märss.
kell 16.00 Raekoja saalis Otepää vanamuusikaansambli kontsert.
kell 16.00 Otepää mängud 60 raames võistlused laskmises Tehvandi uuel laskesuusastaadionil „Volikogu versus
Vallavalitsus“.
kell 00.40 Keskväljakul tule ja valguse etendus
„VALGE TALV“ (Tuleteater Kelfirius).
kell 01.02 Otepää Talvepealinnaks kuulutamine.
Keskväljakul. Osalevad teemapealinnade esindused, grillsea
degusteerimine. Otepää naiskodukaitsjad pakuvad kuuma
glögi. Ilutulestik.
28. dets. kell 17.00 Otepää Palveränduri kirikus kontsert
sarjast „Hingemuusika“. Oksana Sinkova (flööt), Tatjana
Lepnurm (harf). Kavas aastalõpu meeleolus muusikat. Vaba
sissepääs.

13. veebr. kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Rakvere Teatri
etendus „Armastus tööpostil“. Lüüriline komöödia. Lavastaja
Peeter Tammearu. Osades Tiina Mälberg, Velvo Väli, Anneli
Rahkema, Erni Kask, Saara Kadak ja Marin Mägi-Efert. Pilet
13/11 eurot. Sooduspilet kehtib õpilastele ja pensionäridele.

22. veebr.
VI Euroopa Saunamaraton Otepääl.
23. veebr. kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Eesti Vabariigi
97. aastapäevale pühendatud kontsert „Georg Otsa laulud“.
Esitavad Kadri Kipper (sopran, RO Estonia), Jassi Zahharov
(bariton, RO Estonia), Tarmo Eespere (klaver, RO Estonia).
Tasuta. Korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös Eesti Kontserdiga.
Toetavad Eesti Kultuurkapital, Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää vald.

Toidupank oli Otepääl edukas
esti Toidupank korraldas möödunud
nädalalõpul, 12.-13. detsembril, suure
üle-eestilise toidukogumisaktsiooni.
Esimest korda toimusid toidukogumispäevad
ka Otepääl, kesklinna Konsumis.
Otepää päevade algatajad ja suuresti ka läbiviijad olid Valga Toidupangast, kohalikke vabatahtlikke juhendas Otepää Palveränduri koguduse pastor Margo Meri.
Mõlemad kogumispäevad õnnestusid igati.

20. dets. kell 14.00 Otepää Gümnaasiumi saalis eakate jõulukontsert. Esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste. Kohvilaud.

Monika Otrokova

SPORDIüritused
Otepää valla suusapäevakud 2015
7. jaan.
21. jaan.
11. veebr.
25. veebr.
11. märts

Tehvandi
Kääriku 		
Tehvandi
Tehvandi
Kääriku 		

(UISK)
(KLASSIKA)
(SPRINT - UISK)
(KLASSIKA)
(UISK)

Koolieelse ettevalmistuse rühm
alustab Otepää Gümnaasiumis
jaanuaris 2015.
Lastega tegeleb õpetaja Tiie Jaaniste.
Kokkusaamine lastevanematele on 5. jaanuaril kell 18
kabinetis U202.
Täpsem info kooli veebilehel www.nuustaku.edu.ee.

Otepää Gümnaasiumi spordihoone
SAUN
on külastajatele avatud neljapäeviti kell 15.00-20.00 (naised)
ja reedeti kell 15.00-20.00 (mehed).

Otepää
Palveränduri
kogudus kutsub
kõiki külla
24. detsembril kell 16 Püha jõuluõhtu jumalateenistus.
25. detsembril kell 16 Avatud jõulupidu.
28. detsembril kell 11 Aastalõpu jumalateenistus.
Kell 17 Hingemuusika kontsert.
4. jaanuaril kell 11 Uusaasta jumalateenistus.
Asume Pärna 15, Otepää.
Rõõmurikkaid jõulupühi ja uut algavat aastat!

Aasta viimastel nädalatel on saunaajad järgmised:
22. detsember kell 15.00 – 20.00 (naised)
23. detsember kell 15.00 – 20.00 (mehed)
29. detsember kell 15.00 – 20.00 (naised)
30. detsember kell 15.00 – 20.00 (mehed)

Otepää Gümnaasiumi SPORDIHOONE
on suletud
24., 25., 26. ja 31. detsembril 2014 ning 1. jaanuaril 2015.
21. detsembril kell 1200 toimub Pilkuse Külamajas

KIRBUTURG – JÕULULAAT
Müügil jõulukaubad, käsitööd, ehted.
Jõululaat pakub ka jõulutoite, verivorsti, küüliku liha jne.
Võta kaasa ka sina oma huvitavad jõulutoidud ja käsitöö
ja tule uudista, osta, müü, vaheta.
Ootame rohket osavõttu.
Kohamaksu ei ole.
Kohv müüjatele tasuta.
MTÜ Pilkuse Külaselts
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post palupera@palupera.ee

PALUPERA

19. detsember 2014

www.palupera.ee

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
16.12.2014 korraldati:
• Nõuni Purjeklubi tutvustas oma plaane – Lõuna-Eesti
Purjetamis- ja veehariduskeskuse loomine ja arendamine Nõunis.
• Kehtestati Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskiri.
• Kinnitati Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030. Arendamise kava,
lisad ja joonised on kättesaadavad tööajal Palupera vallavalitsuses ja avalikustatud Palupera valla veebilehel
www.palupera.ee.
• Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korra II lugemine.
• Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade II
lugemine.
• Kinnitati Palupera valla 2014. aasta II lisaeelarve.
• Muud küsimused: teavitati vajadusest esitada märtsikuuks 2015. a uus rahvakohtuniku kandidaat; anti infot
reservfondi vahendite kasutamisest novembrikuus; teavitati Keskkonnaameti kaevandamisloa andmise keeldumise otsuse eelnõust OÜ VEVASI´le Nõuni liivakarjääris; anti infot Nõuni raamatukogu juhataja-sotsiaaltöötaja tööst, osaletud õppepäevadest/kursustest, arutati
probleemistikku ja edasisi töökorralduslikke võimalikke
lahendeid; vallavalitsusel tagada ülevaade vallas asuvate
täidetavate mahutite, tuletõrje veevõtukohtade olukorrast ja edasistest vajalikest toimingutest jm.

Palupera Vallavalitsuse istungil
9.12.2014 korraldati:
• Rahuldati Janne Hallika taotlus muuta projekti
“Vana-Kasemäe kinnistule puurkaevu rajamine” ajalist
kestust. Projekti uueks kestuseks lugeda 1.08.20141.04.2015. Aruande esitamise tähtaeg on 1.05.2015.
• Rahuldati Rain Komlevi taotlus muuta projekti “Vahemetsa kinnistule puurkaevu rajamine” ajalist
kestust. Projekti uueks kestuseks lugeda 1.08.20141.06.2015. Aruande esitamise tähtaeg on 1.07.2015.
• Jagati Pastaku külas Suurearu kinnistu kolmeks
eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusteks: Suurearu 13,68 ha, Arumetsa 11,4 ha ja Arupõllu
12,34 ha.
• Väljastati projekteerimistingimused A.P-le Päidla
külas Näkineiu kinnistule ja Nõuni järve kinnistule
ulatuva ujuvsilla projekteerimiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused M.O-le Päidla
külas Liisukääru kinnistule planeeritava spordiväljaku
projekteerimiseks.
• Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest määrati Nõuni külas Nõuni maakultuurimaja
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Maakultuurimaja, Nõuni biopuhasti katastriüksuse uueks lähiaadressiks Reoveepuhasti, Nõuni biotiigi katastriüksuse
uueks lähiaadressiks Biotiigi, Nõuni külaraamatukogu
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Külaraamatukogu,
Nõuni puurkaevu katastriüksuse uueks lähiaadressiks
Keskuse puurkaev, Nõuni reservpuurkaevu katastriüksuse uueks lähiaadressiks Tüki puurkaev, Nõuni
veevõtu katastriüksuse uueks lähiaadressiks Veevõtu;
Päidla külas Uuemaja imbväljaku katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Imbväljaku; Hellenurme külas Hellenurme viilhalli katastriüksuse uueks lähiaadressiks Palliplatsi ja Palupera külas Palupera puurkaevu katastriüksuse
uueks lähiaadressiks Puurkaevu.
• Kinnitati Neeruti külas õigusvastaselt võõrandatud
Ronni 11 talu 50,227 ha maa maksumuse määramise akt
summas 18217 eurot ja määrati õigustatud subjektidele tagastamata jääva Ronni 11 talu made 5,697 ha eest
kompensatsioon summas 2066 eurot. Konfiskeeritud
taluhoonete maksumuseks kinnitati 2879 eurot (kompensatsioon sellest 50%). Jagati kahe õigustatud subjekti vahel vastavalt nende osadele kinnitatud kompensatsioonid: F.T-le kokku 2786 eurot ja V.R-le 720 eurot.
• Määrati kümnele perele detsembrikuu vajaduspõhist
peretoetust kogusummas 163,03 eurot.
• Maksta riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist toetust kahele puudega lapsega
perele järgnevalt: ühele perele lapse teraapiaks 32 eurot
ja teisele perele toimetuleku korraldamiseks 293,94
eurot.
• Määrati kahele majanduslikesse raskustesse sattunud
perele ühekordne toetus 20 eurot kummalegi, kolmele
paljulapselisele perele jõulutoetust kogusummas 200
eurot (10 eurot laps) ja kolmele puudega last kasvatavale perele toetust kogusummas 60 eurot (igale perele
20 eurot).
16.12.2014 korraldati:
• Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks
ajalise kestusega 1.01.15 – 31.12.15, kuna kinnistut
kasutatakse vaid suvilana.

• Kiideti heaks ja kinnitati Marek Merilo
hajaasustuse programmi projekti “Nõuni külas
Kaseoru kaevuvee kvaliteedi parandamine” aruanne.
Marek Merilo arvelduskontole kanda toetusest lõplik

Meeleolukas jõulupidu pakkus igaühele
armast jõulurõõmu
6. detsembri ennelõunal vurasid
autod
vanaemade-vanaisadaga Nõuni kultuurimajja, et koos
pidada maha meeleolukas jõulupidu. Jällenägemisrõõm täitis
südameid: kuidas sul läheb,
kuidas tervisega on ... need sõnad
kõlasid siin, seal. Igale osalejale
tõi loosinumber kingituse, kellele
lihtsama, kellele suurema, kellele
kodusema. „Mesilased“ saatsid
kõigile, kel aastaid üle seitsmekümne, meepurgi (vallapoolne

kingitus). Kaunilt kaetud kohvilaud, maitsvad suupisted, tuledesäras jõulukuusk – kõik tekitas
mõnusalt koduse ja armsa tunde.
Eeskava alustas noorem põlvkond ehk lapsed. Temperamentsed lustlikud tantsud tuletasid meelde meie endi ammust
noorust. Tantsurühmade „Pääsusilmad“ ja „Oikuimaru“ tantsulust
ning „Lõbusate leskede“ kõlav
lauluviis pani südame põksuma.
Külalised Savernast tõid küla-

kostiks tantsulusti ning koos õpiti
ja tantsiti mitu vahvat seltskonnatantsu. Aga kui kaks tublit
lõõtsameest Asso Int ja Martin
Müller laval kohad sisse võtsid,
laulis kaasa terve saal ja tantsupõrand täitus tansijatega. Hetkeks
ununes vanadus ja „noorus on
ilus aeg“, püsis veel mitmeid päevi
hinges. Aitäh kõigile!
„Mesilase“ meepurgisaaja
piduline

Väike tagasivaade möödalipsanud
advendiaega ja pilk tulevikku
Kolm advendiküünalt on süüdatud, piparkooke – küpsetatud, kaunistatud, söödud, glögi –
joodud, kuused – tuppa toodud,
kaunistatud, päkapikud – meisterdatud, sussi seest komm – leitud,
esimene ja ainuke lumememm –
tehtud, jõuluvana – nähtud ja nii
edasi ja nii edasi.
Aga teine advent oli eriliselt

armas, sest siis tõi Tartu Teater
meie valla lastele Nõuni kultuurimajja külakostiks imevahva
etenduse „Pöial Liisi“. Nii mõnigi
pisike särasilm ja suuremat sorti
issi unustas end kaunisse muinasjutumaailma. Aitäh sulle, meie
kodukandi Tess ja su sõbrad!
Jõuluvana, see sõna toob kaasa
emotsiooni ja meelestläinud luu-

letuse või julge laulujoru, aga
ikkagi kingipaki ka. Ees on veel
ootamas jõuludisko, koolivaheaeg
ja koosoldud aeg koos pere ja sõpradega. Ja ootame lund, parasjagu
palju lund.
Kaunist jõuluaega!
Marika Viks

Noortevolikogu kohtus osaluskogudega
9. novembril seadsid PVNK
liikmed sammud Tartu poole, et
kohtuda Tartu linna ja valla noortevolikoguga. Kohtumisel tutvuti
üksteise tegemistega, räägiti erinevatest projektidest ning jagati
oma kogemusi. Saadi palju häid
ideid ja mõtteid, mida nüüd teostama hakata. Tartu valla Noorte-

volikoguga saadi kokku Jääajakeskuses, kus peale jutuajamist
ka uudistamas käidi. Kohtumine
toimus projekti ”Palupera valla
Noortevolikogu koostöö arendamine” raames, mida toetavad
Eesti Noorteühenduste Liit ja
Palupera vald.
28. detsembril toimub sama

projekti raames aastalõpuball, kus
tänatakse ja tunnustatakse kõiki
tublisi noori ning koostööpartnereid. Samal sündmusel tutvustab
PVNK ka oma logo. Logokonkurssi võitis Palupera valla noor
Paul Poderat.
Projektimeeskonna liige
Kersti Voolaid

Palupera põhikooli õpilastel on
väga hea meel, et inimesed võtsid meie hoolekogu üleskutset
kuulda ja laenasid meie ajutisse
jõusaali oma jõumasinaid.
Suur tänu Kalev Lõhmus ja Airin
Hermann. Proua Hermann kinkis
oma stepperi koolile.
Aitäh kõigi laste ja õpetajate
poolt!

AMETLIK INFO
summa 35,22 eurot.
• Muudeti Palupera vallavalitsuse korralduses nr
2-2/122 (13.06.2014) “Nõuni külas Nõuni algkooli kinnistu planeeringu projekteerimine” eduka
pakkumuse maksumust, mis jääb 3300 eurot käibemaksuta (end 3300 eurot käibemaksuga), kuna
töövõtja pole käibemaksukohuslane.
• Muudeti Miti külas Paluveski kinnistul asuva
peahoone kasutusotstarvet järgnevalt: muu lühiajalise majutuse hoone 50% ja muu haridus- või teadushoone 50%.
• Väljastati projekteerimistingimused E.M-le
Nõuni külas Virbso kinnistul asuva puhkekoha varjualuse rekonstrueerimiseks.
• Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside
korrastamisest määrati Pastaku külas Kirmi 1
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Rombi, Kirmi
2 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kirmi põld,
Kirmi ärikoht katastriüksuse uueks lähiaadressiks
Kivita; Nõuni külas Nõuni bussijaam katastriüksuse uueks lähiaadressiks Tüki bussijaam; Astuvere külas Vastse-Simona 1 katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Vastse-Simona ja Vastse-Simona 2
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Vastse-Simona.
• Määrati ühele majanduslikesse raskustesse
sattunud perele ühekordne toetus 20 eurot, üks
matusetoetus 130 eurot, üheksale paljulapselisele
perele jõulutoetused kogusummas 390 eurot (10
eurot laps), hüvitis ühele isikule meditsiinilise abivahendi rendiks 33 eurot ja ühele lapsevanemale
hüvitis lapsele prillide ostuks summas 38,52 eurot.
• Määrati ühele perele riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist toetus toimetuleku korraldamiseks summas 30 eurot.

Palupera valla jõulukingitused
Kommipakk kingitakse kõigile valla lastele sünnist kuni põhikooli lõpuni. Kodused lapsed ja
mujal koolides käivad lapsed, kes pole lasteaia
(Otepää ja Hellenurme) ega kooli (Palupera
Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi) nimekirjas
saavad oma pakid kätte Hellenurmes (Palupera
Vallavalitsus telefon 767 9502) või Nõuni raamatukogus (telefon 765 7333) tööajal.
70a. ja vanematele eakatele on sel aastal
kingiks purk mett. Kes ei osalenud jõulupeol
ja kinki veel saanud ei ole, palume tulla Hellenurmes Palupera Vallavalitsusse või Nõunis
raamatukokku järele. Võimalus ka helistada
eelmainitud numbritel.
Jõulukinke jagame kuni 1. veebruarini 2014.

PALUPERA NOORTE
AASTALÕPUBALL
Nõuni Kultuurimajas
28. detsembril kell 18.00
Noorte ja koostööpartnerite tänamine
Jõuluvana (kaasa võtta 3 EUR loosipakk)
Tantsuõpetaja ja bänd
PVNK tegevusaasta tagasivaade ning
uute ideede kogumine
Dresscode: Pidulik
NB! Avatud kohvilaud!
Transport: Palupera-Hellenurme-Nõuni
Anna oma tulekust teada
triinu.rannala@gmail.com 22. detsembrini
Ürituse lisainfo leiad facebookist!

KULTUURIKALENDER
JÕULUKUUL Nõunis
21. detsember kell 18

JÕULUDISKO. DJ Bobo.
27. detsember

VANA AASTA LÕPUPIDU.
Tantsuks mängib ansambel Švips.
28. detsember kell 18

PALUPERA NOORTE
AASTALÕPUBALL.
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Otepää MK tuleb taas!

S

uusatamise maailmakarika etapp on tagasi
Otepääl. Eesti suurim talvine tippspordisündmus toimub 16.–18. jaanuaril ning
pakub pinevat võistlus- ja värvikat kõrvalprogrammi. Pärast kolmeaastast vaheaega näeb Tehvandi
radadel taas maailma suusatippe, kellega pistavad
rinda Eesti parimad.
Sündmuse peakorraldaja Jaak Mae sõnul
peetakse sportlik lahing seekord esmakordselt
sprindi vormis. „Võrreldes distantsivõistlusega
on see pealtvaataja seisukohast kindlasti intensiivsem ja vaheldusrikkam. Võistlusrada asub
Tehvandi suusastaadioni vahetus läheduses ning
sportlased on sagedamini pealtvaatajate vaateväljas,“ selgitab Mae. Otepääl selgitatakse parim nii
individuaalses kui ka võistkondlikus sprindis.
Tippsportlased libisevad lumele laupäeval ja
pühapäeval ning publik on oodatud nii staadioni
tribüünidele kui ka metsavahele suusatajaid ergutama ning talvepealinnale kohast elavat meeleolu looma. Eestlased aitab suurimast 30-meetrise
kõrgustevahega tõusust teistest kiiremini üles
koduseinte või siis antud juhul kodumetsade ja
fännide häälekas toetus!
Lisaks tippspordile pakub Otepää maailmakarika etapp ka vaheldusrikast kõrvalprogrammi, mis algab juba reedel, 16. jaanuari hommikul
Tartu Maratoni 55. juubeli Tartu – Kääriku suusasõiduga. Reede õhtu sisutavad avatseremoo-

nia ja sprindivõistlus hooldemeeskondadele ning
Audentese karikavõistlus suusahüpetes.
Laupäeval saab peale meeste ja naiste sprindivõistlusel kiireimatel selgitamist asuda ise suusarajale ning võtta osa Tartu Maratoni 55. juubeli
retrosõidust või minna vaatama hulljulgeid trikke
Eesti meistrivõistlused freestyle ja lumelaua big
air-is. Viimasest võtab seejuures osa üks maailma
noorim suusakuulsus Kelly Sildaru. Alles jäänud
energiat aitavad laupäeva õhtul kulutada mitmed
erinevad peosaalid.
Pühapäeval tähistatakse Otepääl ülemaailmset
FIS World Snow Day’d ning toimuvad lastesõidud. Kohal on Suusabussid ja MaruMägi. Tippsuusatajate meeskondliku mõõduvõtu vahele saab
keset päeva kaasa elada ambitsioonikate harrastajate sprindivõistlusele. Stardivad mitmed tuntud
näod ja kuulsad nimed, keda igapäevaselt lumisel
võistlusrajal ei kohta. Oodata on nii üllatajaid,
ettearvamatuid eneseületusi ning silmapaistvat
võistluslikkust.
Seega võib julgelt väita, et Otepää MK on tagasi
oma täies hiilguses. Talvine tippsport, ülevad meeleolud ning hoogne kõrvalprogramm on suurepäraseks põhjuseks veeta tore nädalavahetus meie
talvepealinnas.
Rohkem infot veebist www.owc.ee.
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides üle Eesti:
www.piletilevi.ee.

Ajakava:
Reede, 16. jaanuar
9.00
19.00
19.00
20.00
22.00

Tartu Maratoni 55. juubeli suusasõit		
Tartu-Kääriku (55 km)
Sprindivõistlus hooldemeeskondadele ja avatseremoonia Tehvandi staadion
After Ski Oti pubis 		
Oti Pubi
Audentese KV suusahüpetes
Tehvandi K90 hüppemägi
Ametlik suusapidu klubis Comeback

Laupäev, 17. jaanuar
10.00 NAISED sprindi kvalifikatsioon KL 1,2 km KL
		
MEHED sprindi kvalifikatsioon KL 1,5 km KL
12.00 NAISED sprint ¼ finaal (5x6)
		
MEHED sprint ¼ finaal (5x6)
		
NAISED sprint ½ finaal (2x6)
		
MEHED sprint ½ finaal (2x6)
		
NAISED sprint finaal (1x6)
		
MEHED sprint finaal (1x6)
14.00 – 19.00
Sky Plus suusapiduSky Plus telk
15.00 Eesti MV freestyle ja lumelaua Big Airis Kelly Sildaru osavõtul
Väike-Munamägi
16.00 Tartu Maratoni 55. juubeli retrosõit Tehvandi-Servamägi-Tehvandi
(6,5 km)
19.00 After Ski Oti pubis

21.00
22.00

Ametlik afterparty klubis Comeback klubi Comeback
Tartu Maratoni „Pidu suusabaasis“ Kääriku Spordikeskus

Pühapäev, 18. jaanuar / FIS World Snow Day
10.30-11.30
FIS World Snow Day Tartu Maratoni lastesõidud
			
kuni 3 km)
Suusabussid ja MaruMägi
10.30 NAISED team sprindi kvalifikatsioon V
1,2 km V
		
MEHED team sprindi kvalifikatsioon V
1,5 km V
12.30 Harrastajate MK (team sprint)
1,5 km V
13.00 NAISED team sprint finaal V
1,2 km V
		
MEHED team sprint finaal V 1,2 km V

Tartu Maratoni rajal (500 m

Otepää Downhill Snow Battle
31. jaanuaril, kuu viimasel laupäeval on kõik oodatud nautima esmakordset tantsuvõistlust Otepää
Linnamäe orus, kus saab kaasa lüüa ka eksklusiivsele lumest võistlusareeni ehitamisele.
Võimsale sündmusele antakse stardipauk lumeareeni ehitamisega ning erinevate lõbusate
vahevõistlustega. Pärast talvist einestamist algab tantsuvõistlus, kus saab omavahel mõõtu võtta nii
individuaalselt kui ka viieliikmelise grupiga. “Hip hop 1 vs 1” kategooria eelvoorus on osalejatel
aega 30 sekundit, et näidata oma suurepäraseid tantsuoskusi Linnamäe järsust nõlvast üles liikudes. “All style crew battle” kategoorias osalevad grupid esitavad eelvoorus Linnamäe nõlvalt alla
tantsides eelnevalt kodus koostatud minutilise kava. Mõlemas stiilis pääsevad edasi vaid kaheksa
parimat osalejat, kes lähevad edaspidi vastamisi tasapinnale ehitatud areenil.
Võistluse vahepausidel esinevad rahvale JJ-Street tantuskooli Otepää ja Tartu grupid ühiskavaga ning tantsimas saab näha ka säravaid kohtunikke.
Suurejooneline tantsuvõistlus on kõigile tasuta ning suunatud kogu perele. Positiivseid emotsioone leiavad nii pisipõnnid kui ka vanavanemad ning aega saab veeta sooja tee ja suurepärase
seltskonnaga. Korraldustiim garanteerib külastajatele, et meelepärast tegevust leidub kõigile ning
igaüks lahkub ürituselt naeratus näol!

Ajakava:
11.00-11.05
Ehitustiimidesse jagamine
11.05-13.05
Ehitamine
13.05-14.35
Söögipaus ja võistlusele registreerimine
14.35-14.40
Võistluse avasõnad
14.40-16.10
Eelvoorud:
“Hip hop 1 vs 1”
“All style crew battle”
16.10-16.20
Vahevõistlused
16.20-17.00
Veeranfinaalid
17.00-17.10
JJ-Street Tartu ja Otepää ühiskava “Monopoly”
17.10-17.45
Poolfinaalid
17.45-17.55
Kohtunike esinemised
17.55-18.10
Finaalid
18.10-18.15
Autasustamine
18.15-18.30
Tänamine ja ühispilt

Rohkem infot leiab ürituse facebooki lehelt:
https://www.facebook.com/events/868396306545931/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regula
Otepää Downhill Snow Battlet toetavad Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon, Otepää Winterplace, Otepää Kultuurikeskus, Otepää Gümnaasium, Valgamaa Kaitseliit, Otepää Avatud noortekeskus ja MTÜ Urban Style
Lisainfo: ürituse peakorraldaja Maali Pruul, tel 5331 2894, e-post maalipruul@gmail.com.
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Otepää piirkonna sündmuste
w w w.otep aa.e e
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

detsember
19.12.2014
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - ansambel Bassein
Info: www.pyhajarve.com
20.12.2014
Tehvandi Spordikeskuses
Otepää mängud 60 raames laskesuusavõistlus
Korraldab: Oti spordiklubi
Info: 50 94 421
20.12.2014
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel PERFEKT
Info: www.nuustaku.ee
20.12.2014
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - ansambel Bassein
Info: www.pyhajarve.com
20.12.2014
Otepää Gümnaasiumis kell 14.00
Eakate jõulukontsert. Esinevad IVO LINNA ja
ANTTI KAMMISTE.
Kontsert on tasuta.
Korraldab Otepää Kultuurikeskus
Info: 765 5212
20.12.2014
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis” kell
20.00 Jaanis Kill ja Kristjan Rudanovski
Info: www.clubhotel.ee
21.12.2014
Pilkuse külamaja kell 12.00
Kirbuturg – teema jõulud
Info: 5382 3446 Reet
21.12.2014
Talvepealinna avamispidustused.
Talve astronoomiline algus 22.12.2014 kell 1.02
Kell 11-15 Otepää Keskväljakul talveturg. Tantsib FeelingGood. Toimub Fotojaht (Otepää
ANK). Eakate jõukatsumine Talvepensionär
2014 (Otepää Pensionäride Ühendus). Laadasupp (Otepää Naisselts). Ponisõit. Üks sõiduring 2 eurot. Otepää mängud 60. Linnaorienteerumine. Marumägi jõulukuuse all.
kell 13.00 Esinevad Otepää isetegevuskollektiivid Relami, Nuustaku Naisrahvatantsurühm, eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm
ja Otepää linetantsijad.
kell 14.00 Jõuluvanade kokkutulek
Keskväljakul
kell 15.00-01.02 Keskväljakul algab sea
grillimine lahtisel tulel.
Siga valmib talve alguseks kell 01.02. Grillmeistriks on Tarmo Märss.
kell 16.00 Raekoja saalis Otepää vanamuusikaansambli kontsert.
kell 16.00 Otepää mängud 60 raames
võistlused laskmises Tehvandi uuel laskesuusastaadionil „Volikogu versus Vallavalitsus“
22.12.2014
kell 00.40 Keskväljakul tule ja valguse etendus
„VALGE TALV“. Tuleteater Kelfirius.
kell 01.02 Otepää Talvepealinnaks kuulutamine Keskväljakul.
Osalevad teemapealinnade esindused, grillsea
degusteerimine. Otepää naiskodukaitsjad pakuvad kuuma glögi. Ilutulestik.Info: 765 5212
26.12.2014
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - ansambel Qvalda
Info: www.pyhajarve.com

27.12.2014
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - ansambel Anne Loho
Info: www.pyhajarve.com
27.12.2014
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
kell 20.00
Margit Tali
Info: www.clubhotel.ee
27.12.2014
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel K-2
Info: www.nuustaku.ee
28.12.2014
Otepää Palveränduri kirikus kell 17.00
Kontsert sarjast „Hingemuusika“.
Oksana Sinkova (flööt), Tatjana Lepnurm
(harf). Kavas aastalõpu meeleolus muusikat.
Vaba sissepääs.
31.12.2014
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Raen Väikene
Info: www.pyhajarve.com
31.12.2014
Ööklubis Comeback
New Year Special
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
31.12.2014
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Aastavahetuse eriprogramm
Info: www.clubhotel.ee

JAANUAR
02.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Irena ja Ivar Hansen
Info: www.pyhajarve.com
03.01.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
03.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - ansambel Svips
Info: www.pyhajarve.com
03.01.2015
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel IRENA & Ivar Hansen
Info: www.nuustaku.ee
07.01.2015
Tehvandi
Otepää valla suusapäevakud 2015
09.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Perfekt
Info: www.pyhajarve.com
09.01.2015
Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive vol.2: Ansambel Smilers,
Dj-d Raigo Brauer & Robert Pihelgas
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
10.01.2014
II Suusahullude Maraton kell 18.00
Tehvandi 2,7km pikkusel valgustatud rajal

13 või 30 km klassikalises tehnikas
Klassikalise muusika saatel!
Info: www.suusahullud.ee
10.01.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
10.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Günf
Info: www.pyhajarve.com
10.01.2015
Nuustaku Pubi-Külalistemaja kell 20.00
Ansambel MEELIS BAND
Info: www.nuustaku.ee
10.01.2015
Ööklubis Comeback
Suusahullude Maratoni ametlik järelpidu:
DJ Andi Raig
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
16.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Toomas Krall
Info: www.pyhajarve.com
16.-17.01.2015
Ööklubis Comeback
Klubikarikas 2015: Otepää MK ametlikud
peod,
Dj-d Sven Arusoo, Arno Kukk, Robert Pihelgas & Vaido Pannel
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
16.01.2015
Suusatamine
Tartu-Kääriku Suusamatk (Tartu Maratoni
55. juubeli auks)
55km Tartu-Kääriku
Info: www.tartumaraton.ee
17.01.2015
Otepää, Tehvandi
Tartu Maratoni 55. juubel
Retrosõit: Tehvandi-Matu-Tehvandi 6,5 km
Pidu suusabaasis
Kääriku spordikeskuses
Info: www.tartumaraton.ee
17.01.2015
Nuustaku Pubi-Külalistemaja kell 20.00
Ansambel SVIPS
Info: www.nuustaku.ee
17.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Meelis Band
Info: www.pyhajarve.com
17.-18.01.2015
Rahvusvaheline murdmaasuusatamise FIS
maailmakarika Otepää etapp
Murdmaasuusatamise individuaalne klassikasprint ja vabatehnika sprinditeade.
Korraldab: Eesti Suusaliit
Info: www.suusaliit.ee
18.01.2015
Suusatamine
World Snow Day lastesõit 500 m-3 km
Tehvandi
Info: www.tartumaraton.ee
21.01.2015
Kääriku
Otepää valla suusapäevakud 2015

23.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.00
Elav muusika - Taas
Info: www.pyhajarve.com
24.01.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
24.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.00
Elav muusika - Privil
Info: www.pyhajarve.com
24.01.2015
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel K-2
Info: www.nuustaku.ee
24.01.2015
Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive vol.3: Ansambel
Terminaator, Dj Erlend Aav
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
25.01.-04.02.2015
Tehvandi spordikeskuses
IBU Open European Championship Biathlon
Otepää 2015
Ülevaadet ja infot võistluste kohta saab läbi
teleülekannete partneri ERR-i, meediapartneri
Postimehe ja raadiopartneri Ring FM-i kaudu.
Lisainfot leiab võistluste ametlikult kodulehelt
otepaa.biathlon.ee.
Kõiki võistlusi saab vaadata mugavalt veebiülekande kaudu. ERR-i otseülekande vahendusel näeb sprindi- ja viitstardiga võistlusi
ETV-s ja Eurospordis.
Otepää kuplite vahele on oodata 30 riigi esindajaid ligi 300 sportlasega.
Korraldab: Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon
Info: www.biathlon.ee
30.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
kell 20.00
Elav muusika - Raen Väikene
Info: www.pyhajarve.com
30.01.2015
Ööklubis Comeback
EM Laskesuusatamises ametlikud peod: Sky
Plus @ The Club,
Dj-d Andi Raig & Sven Arusoo
Lisainfo:www. comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
31.01.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.00
Elav muusika - Saatanlik Naine
Info: www.pyhajarve.com
31.01.2015
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel NÖÖP
Info: www.nuustaku.ee
31.01.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
31.01.2015
Otepää Winterplace ”Otepää Downhill Snow
Battle”
Esmakordne tantsuvõistlus Otepää Linnamäe
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kalender 20. dets. – 31. märts
w w w.otep aa.e e
orus, kus saab kaasa lüüa ka eksklusiivsele
lumest võistlusareeni ehitamisele.
Kõigile tasuta!
Otepää Downhill Snow Battlet toetavad Eesti
Laskesuusatamise Föderatsioon, Otepää Winterplace, Otepää Kultuurikeskus, Otepää Gümnaasium, Valgamaa Kaitseliit, Otepää Avatud
noortekeskus ja MTÜ Urban Style.
Lisainfo: ürituse peakorraldaja Maali Pruul, tel
5331 2894, e-post maalipruul@gmail.com.
https://www.facebook.com/events/868396306545931/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regula

VEEBRUAR
06.02.2015
Pühajärve
Eesti III Talveöölaulupidu Otepääl kell 20.00
Veebruari esimesel reedel leiab aset traditsiooniline Talveöölaulupidu.
Otepääl toimuv Eesti Talveöölaulupidu 2015
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.
Korraldab: MTÜ Otepää Üritused
Info: www.facebook.com/OtepaaEvents
06.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
kell 20.00
Elav muusika - Perfekt
Info: www.pyhajarve.com
07.02.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
07.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Privil
Info: www.pyhajarve.com
07.02.2015
Nuustaku Pubi-Külalistemaja kell 20.00
Ansambel SVIPS
Info: www.nuustaku.ee
07.02.2015
Otepää
Otepää Rahvasprint
Info: Facebook.com/rahvasprint
07.02.2015
Ööklubis Comeback
Retro FM esitleb: Tõeline Talveretro,
ansambel APELSIN, Dj Arno Kukk
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
08.02.2015
Otepää, Tehvandi
4. Tartu Teatemaraton
Teatemaraton kuulub Tartu Maratoni programmi
olles suurepäraseks soojenduseks nädal enne
Tartu Maratoni. Tartu Teatemaraton sõidetakse
neljaliikmeliste meeskondades, mis tähendab
seda, et 63 km on jagatud nelja erineva pikkustega vahetustesse.
Tartu Teatemaraton ootab rajal nii ettevõtteid,
perekondi, sõpruskondi kui muid kollektiive, kes
soovivad üheskoos midagi põnevat ette võtta.
63 km ja 31 km Tartu Maratoni rada (Otepää-Elva)
Info: www.tartumaraton.ee

08.02.2015
Suusatamine
43. Tartu Maratoni Avatud Rada 63 km ja 31
km ja 16 km
Tartu Maratoni rada (Otepää-Elva)
Info: www.tartumaraton.ee
11.02.2015
Tehvandi
Otepää valla suusapäevakud 2015
13.02.2015
Otepää Gümnaasium kell 19.00
Rakvere Teatri etendus ”Armastus tööpostil”
Info: http://www.rakvereteater.ee/teater/
lavastus/armastus-toopostil/
13.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.00
Elav muusika - Bassein
Info: www.pyhajarve.com
14.02.2015
Suusatamine
43. Tartu Maratoni lastesõidud
500 m - 4,5 km
Tartus Tähtvere Spordipargis
Info: www.tartumaraton.ee
14.02.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
14.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.00
Elav muusika - Günf
Info: www.pyhajarve.com
14.02.2015
Ööklubis Comeback
Jägermeister esitleb: Oranž Laupäeva
järelpidu, ansambel Põhja-Tallinn,
Dj-d Kermo Hert & Ahto Kruusman
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
15.02.2015
Otepää
43. Tartu Maraton
Tartu Maraton on Ida-Euroopa suurim omataoline ning selle rada peavad asjatundjad
üheks kaunimaks ja huvitavamaks kogu
maailmas. Meeleolukas spordipidu toob igal
aastal kokku ligikaudu 10 000 osalejat. Täiskasvanutel on võimalus valida 63 ja 31 km
pikkuse distantsi vahel ning nooremate pereliikmete seas on populaarsed lastesõidud.
Tartu Maraton kuulub rahvusvahelisse pikamaasuusatajate sarja Worldloppet.
63 km ja 31 km
Tartu Maratoni rada (Otepää-Elva)
Info: www.tartumaraton.ee
16.02.2015
Otepää
Kammermuusikapäev
20.02.2015
Otepää Gümnaasium kell 18.00
Valga maavanem Margus Lepiku ja VOL
esimehe Agu Kabritsa Vabariigi aastapäeva
vastuvõtt.
Info: Kaja Mõts, Kaja.Mots@valgamv.ee
20.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell
20.00
Elav muusika - Taas
Info: www.pyhajarve.com

21.02.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
21.02.2015
Nuustaku Pubi-Külalistemaja kell 20.00
Ansambel MEELIS – BAND
Info: www.nuustaku.ee
21.02.2015
Ööklubis Comeback
Külas on Venus Club: Suusabaasis on Tantsupidu, Showbaarmenid, Dj-d Vaido Pannel & Raigo
Brauer.
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
21.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
kell 20.00
Elav muusika - Irena ja Ivar Hansen
Info: www.pyhajarve.com
22.02.2015
Otepää Saunamaraton
Saunamaratonil on registreerunud võistkondadel eesmärgiks läbida 6 tunni jooksul
võimalikult palju Otepää piirkonna saunu.
Info: www.otepaa.ee
23.02.2015
Otepää Gümnaasiumi saalis Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus. Georg Otsa laulud.
Esitavad: Kadri Kipper (sopran, RO Estonia),
Jassi Zahharov (bariton, RO Estonia), Tarmo
Eespere (klaver, RO Estonia).
Korraldab Otepää Kultuurikeskus
Info: 765 5212
25.02.2015
Tehvandi
Otepää valla suusapäevakud 2015
27.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
kell 20.00
Elav muusika - Raen Väikene
Info: www.pyhajarve.com
28.02.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
28.02.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis kell 20.00
Elav muusika - Svips
Info: www.pyhajarve.com
28.02.2015
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel K – 2
Info: www.nuustaku.ee
28.02.2015
Ööklubis Comeback
Comeback WinterLive vol.6: Ott Lepland & Band,Dj-d Andi Raig & Robert Pihelgas.
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback

MÄRTS
06.-08.03.2015
Otepää
Eesti Ettevõtete Talimängud Talispartakiaad ´15

06.-07.03.2015
Ööklubis Comeback
Talispartakiaad ´15 ametlikud järelpeod: Dj-d
Erlend Aav, Robert Pihelgas & Arno Kukk.
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
07.03.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
07.03.2015
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel MEELIS BAND
Info: www.nuustaku.ee
08.03.2015
Kääriku
Kekkose 20. suusasõit.
Talviseks traditsiooniks saanud suusaüritus
toimub juba 21. korda Kääriku Spordikeskuses 14 km pikkusel Kekkose suusarajal
klassikalises stiilis.
Kekkose rada on oma nime saanud Soome
presidendi Urho Kaleva Kekkoneni järgi, kes
külastas 1964. aasta märtsikuus toimunud
legendaarse Eesti visiidi ajal ka Käärikut.
President matkas tol korral 17 kilomeetrisel
suusarajal ning veetis õhtu Kääriku Spordibaasis. Seda külaskäiku meenutab peale
suusaradade veel kuulus Kekkose saun, mis
alati peale võistlust suusatajate käsutuses on.
Info: www.kaariku.com
11.03.2015
Kääriku
Otepää valla suusapäevakud 2015
14.03.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
14.03.2015
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel SVIPS
Info: www.nuustaku.ee
21.03.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
21.03.2015
Nuustaku Pubi -Külalistemaja kell 20.00
Ansambel NÖÖP
Info: www.nuustaku.ee
21.03.2015
Ööklubis Comeback
21 aastat pausideta pidu!: Klubi sünnipäev,
Koit Toome & Band jt. Dj-d Vaido Pannel,
Robert Pihelgas & Arno Kukk.
Lisainfo: www.comeback.ee
www.facebook.com/clubcomeback
28.03.2015
GMP Clubhotel ”Pühajärve Restoranis”
Elavmuusika - jälgi infot!
Info: www.clubhotel.ee
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KUUTSEMÄE PUHKEKESKUS
Arula küla, Otepää vald
e-mail: info@kuutsemae.ee
tel: 766 9007 või 5647 1197
koduleht: www.kuutsemae.ee
Paljudele eestlastele on Kuutsemäe tuntud eelkõige talvel, Eesti ühe suurema ja kompaktsema mäespordikeskusena, mille ajalugu algas juba
70-ndatel aastatel. Tänaseks on Kuutsemäe Puhkekeskus oma jätkusuutlikkust tõestanud ja alates
1991. aastast ainuke pidevalt tegutsev mäesuusa- ja
lumelauakeskus Eestis.
Kuutsemäe Puhkekeskuse võimalused:
7 erinevate raskusastmetega ja valgustatud laskumisnõlva;
lastenõlv lastele ja algajatele;
kaks lumelaua- ja suusaparki;
ainukesena Eestis on siin BagJump atraktsioon;
suusa- ja lumelauakoolitus;
nädalavahetustel TASUTA Sadolini
suusakool lastele;

majutus külalistemaja tubades ja puhkemajades,
majutuskohti kokku 87;
toitlustust Kuutse – Tõnni trahteris;
mäesuusa- ja lumelaualaenutus;
suurepärane paik ettevõtte talve- või suvepäevade
korraldamiseks.
Kuutsemäe Puhkekeskus on meeldiv ja atraktiivne
koht aktiivse puhkuse veetjatele aastaringselt. Tule ja
veendu selles ise. Täpsem info meie tegevuse ja ürituste kohta meie kodulehel www.kuutsemae.ee või
tel. 766 9007.
Kohtumiseni Kuutsemäe lumistel nõlvadel!

Andu Puhkekeskus – Aasta läbi avatud
On ju vahest nii, et tahaks põgeneda linnamürast, lahti rebida end igapäevastest tegemistest ja kohustustest või välja astuda oma harjumuspärasest mundrist. Vahel tahaks ju lihtsalt olla.
Olete lahkesti palutud osa saama talvistest puhkamisvõimalustest, nautima oma pereliikmete seltsi,
arutama mõttekaaslastega maailmamuutmise plaane või rõõmsalt pidutsema suure sõpruskonnaga.
Meie vana rehetare palkide vahel on mõnus kaminatule paistel maitsta Andu Ampsu, pakume nii
talurahva tugevat toidulauda kui saksarahva peenemaid piduroogasid.
Kas mäletate, kui vahva oli lapsepõlves karusselliga sõita? Teie mäletate, meil on! Kui ilmaolud vähegi
lubavad, seame tiigijääle karusselli. Ka siis kui lumeolusid napib, oleme külaliste jaoks pakkunud „taliturgutuse“ paketti, mis koosneb aktiivsetest tegevustest meie õuealal ja mõnusast rammestavast saunaõhtust. Kes õues mässata ei soovi, saavad osa meie poolt pakutavatest teenustest “ise ilu tegija.“ Oma
käega valmistatud praktilised esemed koju kaasa viimiseks pole kellelegi ületamatuks takistuseks jäänud.
Osaleme aktiivselt ka saunamaratoni vastuvõtjatena, sel puhul pakume osalejatele soodsa hinnaga
võimalust puhata ja jõudu koguda nii saunamaratoni eel kui järel. Saunamaratonist osa saamine on meie
talvine lemmiksündmus. Eelmise aasta diskotelk osutus hästi populaarseks, meeleolu aitas üleval hoida
Konguta segakoor ning Rõngu noorte vabatahtlike abiga küpsetasime 1500 pirukat. Küllap mõtleme
sellelgi korral midagi vahvat välja.
Ootame külalisi heal meelel meie juurde tähistama peresündmusi, vajadusel abistame nii korralduspoole kui pidude läbiviimisega.
Pakettide täpsem info peatselt meie kodulehel. Uudistama kutsume ka meie FB lehekülge ja vastame
meeleldi lisaküsimustele ka telefoni teel – oleme Aasta Läbi Avatud.
Heade soovidega,
Andu Puhkekeskuse pere
www.andu.ee +372 5013435

Foto: Valju Aloel

Otepääl toimub talve keskpaigas kolmas
Eesti Talveöölaulupidu
Pühajärve laululaval toimub juba kolmandat korda
talveöölaulupidu. Sellel korral kogunetakse üheskoos laulma 6. veebruaril kell 20.00. Laulupeol tuleb
ettekandmisele 16 armastatud talveteemalist laulu.
Otepääd tuntakse eelkõige erinevate sportimisvõimaluste tõttu – talve saabudes omistatakse
linnale talvepealinna tiitel, suvel meelitavad siia
künklikud metsarajad ja järved. Pakkudes maalilisi hetki nii kalastajatele kui rannaelu nautijatele.
Talvel saab linnast tõeline talisportlaste paradiis
– siin leidub sportimisvõimalusi suusa- ja lumelauasõpradele, aga ka motospordi harrastajatele,
snowtuubijatele, kelgutajatele või lihtsalt lumise
maastiku nautijatele.
Uue aasta veebruari esimesel reedel pakutakse
aga sportimisele pisut vaheldust. Aset leiab traditsiooniline Talveöölaulupidu. Omalaadne laulupidu
kooride ja publiku osavõtul rikastab talvise perioodi ühisüritusi.
Eesti kolmanda Talveöölaulupeo kavas on kuusteist talveöölaulupeole omast armastatud laulu.
Talveöölaulupeo korraldajate Margit Tali ja Merle
Soonbergi sõnul lähtuti laulude valimisel sellest, et
valdav enamus inimestest teab ja oskab neid kaasa
laulda. Üritus on suunatud kõikidele muusikahuvi-

listele ja lihtne repertuaarivalik on väga oluline, et
igapäevaselt laulmisega mittetegelevaid inimesi julgustada tulema ja laulurõõmust osa saama.
Talveöölaulupeo korraldajad Siim Kalda ja
Margus Mäll möönavad, et ürituse vastu on suur
huvi ning sel aastal oodatakse laulma üle tuhande
inimese. Eelmistel aastatel talvepealinnas Otepääl
toimunud talveöölaulupidudel on samuti lustinud
umbes 1000 inimest.
Ka sellel aastal alustatakse laulupidu rongkäiguga
Pühajärve rannaparklast mööda küünaldega palistatud teed Pühajärve laululavani. Eelnevatel aastatel
on osa võtnud ca 20 koori koos 400 lauljaga, laululusti on olnud jagamas üle pooletuhande pealtvaataja. Julgemad osalised on saanud aga talvist laulupidu
nautida kuumas kümblustünnis.
Talveöölaulupeole on oodatud muusikahuvilised üle Eesti. Korraldajad kutsuvad kõiki huvilisi
üritusel kaasa lööma. Lisainformatsioon on leitav
facebook.com/talvelaulupidu. Talveöölaulupidu on
kõigile tasuta.
Otepää Üritused MTÜ
info@talvelaulupidu.ee
+37258181718

Head Saunamaratoni sõbrad!
Euroopa Saunamaraton Otepääl toimub
22. veebruaril 2015 algusega kell 12.00 Kääriku Spordikeskuses. 4-liikmeliste võistkondade registreerumine kestab 22.01.-10.02.2015 e-posti teel: saun@otepaa.ee.
Auhinnad:
peaauhind kümblustünn (läbimõõt 1,7 m) OÜ-lt Lemmikmees.
Ainult naistest koosnevale võistkonnale peaauhind kümblustünn (läbimõõt 1,6 m) OÜ-lt Stylewood.
Jälgige palun reklaami ja tutvuge reeglitega!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Järjekordne aasta on taas möödunud kui tuuleiil
2014. aasta saadab ära oma viimaseid päevi ja
inimesed on järjest rohkem häälestunud jõuluaja lainele. Tegelikult on see tore aeg, sest ehitud
kuused ja kaunistused teevad kodukandi kaunimaks ning see aitab kaasa jõulutunde tekkimisele
meie hinges.
Ka meie vallas on järjest rohkem märgata jõulukaunistusi. Võin öelda oma kogemustest, et kui
vallamaja koridoris kuusepuu üles seati ja elektriküünlad süüdati või kodus lastega jõulupuud
ehtides tekkis hinge tõesti teine tunne.
See kõik on vajalik, et me selles kiires maailmas
võtaks korraks aja maha ja mõtleks, mis on elus
tegelikult oluline. Vahel unustame suures tegutsemise tuhinas ära enda ümber inimesed ja teinekord jäävad tähelepanuta ka lähedased. Nüüd
on aeg mõelda tehtule ja muuta seda, mis vajab
muutmist.
Proovin koos teiega meenutada peagi lõppevat
2014. aastat Puka vallas.
Aasta üks esimesi märkimisväärseid tegemisi
oli Võrtsjärve talimängudel osalemine. Talvistel
mängudel osalevad ainult lapsed ja seekordsed
mängud tegi eriliseks lume puudumine. Enamik
alasid asendati jooksude ja teiste suvisemate
aladega, kuid tervikuna säilis positiivne ja optimistlik meeleolu.
Jätkasime ka oma kõikide teiste suuremate traditsiooniliste üritustega nagu vallapäev ja
kevadlaat mai lõpus, jaanipäevaüritused juunis,
öölaulupidu ja kergejõustikuvõistlus augustis ning
sügislaat oktoobris. Käesolev aasta oli ka laulu-

peo ja tantsupeo aasta Tallinnas ja sellest pääses
osa võtma meie valla segakoor U-tuur ja ühine
Puka, Tõlliste ja Sangaste valdade segakoor.
Möödunud nädalavahetusel toimus ülevabariigilise mälumänguturniiri Maakilb Ugandi regiooni
teine eelvoor.
Kõige suurem üritus oli meile Võrtsjärve suvemängude korraldamine 28. juunil. Selle ettevalmistused algasid juba aasta alguses. Olen juba
varasemalt Otepää Teatajas tänanud kõiki korraldajaid, kuid teen seda siin veelkord, sest selliste suuremahuliste ürituste korraldamine ei ole
kerge ülesanne. Paistab, et saime hästi hakkama,
kuna tagasiside on olnud ainult positiivne.
Investeeringutest on olulisim Tööstuse tn
puurkaevu ja kanalisatsiooni ning veetrasside
rajamine. Vaatamata mõningate poliitikute tõsisele vastu töötamisele kavandame lähipäevadel
hakata inimestele vett tootma uuest puurkaevust.
Kindlasti ei jää aga inimesed veeta nagu on üritatud hirmutada.
Esitatud on taas projekt noortekeskusele
eraldatud ruumide remondiks Puka Keskkooli
vanemas õppekorpuses ja ootame rahastamise
vastust. Noortekeskusele on eraldatud ka 2015.
aasta riigi eelarvest raha inventari soetamiseks.
Loodame, et peagi saavad noored oma oodatud
paiga, kus koos tegutseda.
Esitasime projekti Pukka kergliiklustee rajamiseks. Tee on kavandatud Pukamõisa teeristi ja Puka keskkooli ning raudteejaama vahele.
Esimeses järgus tahame rajada tee Pukamõisa ja

aleviku vahele. Loodame, et projekt rahastatakse,
sest selleks on palju energiat panustatud.
Puka sauna remont on peaaegu lõpetatud ja
saun peaks olema palju soojem. Ebameeldiva
üllatusena tuli ehitajale sauna akende tarne venimine, kuid nüüdseks on ka see mure lahendatud.
Sauna remonti toetati riigi eelarvest.
Kindlasti väärib märkimist Puka Keskkooli edu
ja tunnustus riigieksamite hea sooritamise eest.
Head meelt tegid ka kaks kuldmedaliga keskkooli lõpetajat. Arvan, et meie koolis on palju head ja
seda oleks vaja rohkem märgata. Ärge unustage
ka vahel õpetajat tunnustada.
Maakondlikku tunnustust jagati meie aktiivsetele inimestele. Maris Kärson tõi aasta ema tiitli
seekord Puka valda. Tunnustust pälvisid tublid
sportlased Anna-Liisa Kärson, Timo Laks, Aili
Popp. Sangastes tunnustati külaaktiviste ja segakoor U- tuur pälvis preemia muusikali Viimane
Puka pritsimees ehk Taskud....täis lavale toomise
eest. Preemia sai ka MTÜ Pritsumehe Marid
aktiivsuse eest kogukonna arendamisel ja aktiivse
käsitööalase tegevuse eest.
Kokkuvõtteks arvan, et meil on mille üle
rõõmu tunda. Tänan inimesi, kes on otsustanud
panna käed külge ja aidata. Uskuge sellest on
palju rohkem abi kui aktiivsest kritiseerimisest.
Kaunist jõuluaega teile kõigile ja ilusat aastavahetust ning pisut ette rutates head ja edukat uut
aastat!
Vallavanem Heikki Kadaja

Aakre kooli ja lasteaia jõulukuu tegemised
Aakre kooli ja lasteaia jõulueelsed tegemised
algasid juba detsembri alguses. Igal hilissügisel
meenutame koos vanade asjade tähtsust lugude
jutustajana. Selleaastase vana-asja näituse lõpetamisel rändasime kiviaega. Sissejuhatuseks pajatas
õpetaja Merle Kiissa kuidas elati kiviajal. Lapsevanem Reelika Laks rääkis kiviaegsetest tööriistadest ja näitas šamaanitrummi, mida iga laps
ka proovida sai. Kui Reelika ise trummi lõi, tuli
nii mõnelgi kananahk ihule. Saime teada, mis
on loits ja selle vägi. Järgnevalt said lapsed ise
kiviaja elu proovida: luust valmistatud nõelaga
nahka õmmelda, kivikildudega puuoksi raiuda
ja kivide vahel teradest jahu jahvatada. Poest
saadava jahuga seda muidugi võrrelda ei saanud.
Kõik tegevused olid küllaltki rasked, kuid lapsed
toimetasid ennastunustavalt. Meie võimla maakividest müürid meenutavad ise justkui kiviaega, nii
et sisseelamine polnudki kuigi raske.
Jõulumaade külastamine on meil järgmine traditsioon, mis alati elevust pakub. Lasteaed sõitis
seekord Põlva Talurahvamuuseumisse Karilatsis.

Muusikal

“Viimane Puka pritsimees
ehk
Taskud ...täis”
Konguta rahvamajas
28. detsembril kell 17.00.

Et lahendada müsteerium nõialuua ümber, tegid
lapsed kaardiga jõuluretke läbi metsa, tuuleveski, vankrikuuri ja nõia eluaseme. Lõpuks kohtuti
koolimajas koolipreiliga, kus koos otsiti vastust
küsimusele – miks on jõulud nii imelised? Eks
selle üle ongi vaja vahel mõtiskleda.
Koolilapsed sõitsid jõulumaale Palamusele.
Jõuluprogrammis “Jõulud Paunveres” ei saanud
üle ega ümber Oskar Lutsust ja “Kevadest”, kuid
ikka jõuluteemalises võtmes. Vastu tuligi meile
kellamees Lible, kellega koos käisime veskis,
kirikus ja valasime õnnetina. Koolimajas meisterdasime mälestuseks kaelaehte, kirjutasime sulega
ja möllasime jõuluhane ja -sokuga õlgedel. Peale
sooja tee ja jõulusaia söömist ootas väike lõbusõit
hobusega külateel.
Teisipäeval toimus koolimajas meie ühine
heategevuslik jõululaat. Müüja müüsid õhinaga,
ostjad ostsid usinasti, nii et varsti olid letid tühjad.
Igaüks leidis midagi suupärast ja üht-teist põnevat
kingikotti. Lettidel oli nii soolaseid kui magusaid
küpsetisi, meisterdusi, käsitööd, ehteid, jõulu-

Läbi sätendava õhu, üle karge lume,
pisikene ingel paljajalu tuleb.
Süda soe ja särasilmil külma ta ei taju,kannab küünlaleeki läbi valge saju.

Ilusaid pühi ja õnnelikku uut aastat!
Soovib oma taidlejatele, ringijuhtidele, peolistele ja kogu kogukonnale
Helgi rahvamajast

Pilet 5 eurot.

MTÜ Aakre külaselts kutsub:
27. detsembril kell 20.00

Aakre küla aastalõpupidu
ansambliga KukePrillid.
Stiil: pidulik peakate
Üllatusesinejad
Sissepääs 5 eurot (kuni 15-aastased tasuta)
Laudade broneerimine: Sirle tel. 53480229.
Sündmust rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Liina ja Vahur Kersna
esitlevad
pühapäeval,
21. detsembril kell 13
Puka Rahvamajas

raamatut ”Ei jäta elamata”.

kaarte ja palju muud. Kellel aega oli, sai ostetut
maitsta hubases jõulukohvikus. Et selline tore
üritus saaks toimuda, on vaja lapsevanemate abi,
nõu ja jõudu. Südame all on siiani soe tunne laste
jutust, kuidas nende isad õhtul hilja mässasid küpsetada või vanaema tegi juba nädalaid enne peenemat näputööd. Sest muidu teevad ju kõike seda
põhiliselt emad. Väga meeldiv kui isad ja teised
sugulased kampa löövad!
Siinkohal kasutamegi võimalust öelda suur
tänu kõigile lapsevanematele abi ja toetuse eest.
Eriline tänu veel neile, kes leidsid aega ka laadale
müüma appi tulla, sest sellisel kiirel ajal on iga
abikäsi teretulnud.
Artikli ilmumise ajaks on peetud ka jõulupeod
oma näidendite, laulude ja tantsudega ning kätte
saadud tunnistused. Võime rõõmsal meelel jõule
ootama jääda.
Rahulikke pühi kõigile!

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
11. detsembril
• Kibena külas asuva Toome maaüksuse koosseisust
mõõdeti välja teed, otsustati võtta need tasuta valla
omandisse: Ebumäe - Kibena tee, pikkusega 342 m, sihtotstarbega transpordimaa ja Kroonimäe-Kibena tee,
pikkusega 227 m, sihtotstarbega transpordimaa.
• Kehtestati Musina ja Ala-Musina maaüksuste
detailplaneering ja Tööstuse tn 15 maaüksuse detailplaneeringu.
• Rahvakohtuniku kandidaatideks valiti Kaire Pedajas
ja Silver Laks.
• Eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti
Juhan Matsar.
• Alatiste komisjonide esimehed andsid ülevaate
2014. aastal tehtud tööst.

Puka Vallavalitsuses
• Väljastati ehitusluba tööprojektile „EST-SIDE-4“
Tõrva-Helme-Hummuli- Puka-Õru fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt“, tööde eesmärk on parandada elu- ja
ettevõtlustingimusi tõmbekeskustest eemal, luues elanikele ja ettevõtetele piirkonnas juurdepääsu eeldused
lihtsasti kättesaadava ning soodsa hinnaga internetiühendusele ja teistele telekommunikatsiooni teenustele.
• Kooskõlastati Keskkonnaprojekt OÜ poolt esitatud
projekt „Põru F3 rikete vähendamine“.
• Moodustati Puka Keskkooli hoolekogu koosseisus
Teiri Teder, Piret Vahi, Urmo Laikask, Reelika Hunt,
Iiris Valgepea, Ester Muni, Harri Irv ja Ana Vink.
• Tunnistati lihtsustatud korras korraldatud hankele
„Puka aleviku Tööstuse tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks korraldatava riigihanke
läbiviija leidmine“ edukaks OÜ Nortverk (registrikood
11201552) pakkumus.
• Väljastati ehitusluba Puka alevikus Tööstuse tn 15
puurkaevu rajamiseks ja veetöötlushoone ehitamiseks.
• OÜ Puka Vesi Nõukogu liikmeteks nimetati Kunnar
Vahi, Gennadi Hunt ja Juhan Matsar.
• Tunnistati lihtsustatud korras korraldatud hankele
„Puka Keskkooli õpilastele tahvelarvutite soetamine“
edukaks Eesti Telekom AS pakkumus.

Puka valla valimiskomisjonis
Peatati volikogu liikme Ahti Everst volitused
volikogu liikmena 1. jaanuarini 2016 ning määrati
asendusliikmeks sama erakonna valimisringkonnas kandideerinud kandidaat Juhan Matsar.

Detailplaneeringute kehtestamine

Aakre lasteaia ja kooli pere

„Jõulutunnel“
alustab toetuse
taotluste
vastuvõttu
Meil on rõõm teatada, et heategevusprogramm
“Jõulutunnel” on sel aastal ETV eetris juba 15.
korda.
Tänavu kogutakse annetusi abi vajavate laste
huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit
vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni,
kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses
osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest
peredest või on muul moel ebavõrdses olukorras. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või
hankida tegevusteks vajalikke vahendeid.
MTÜ Lastekaitse Liit soovib, et toetusest
saaksid osa Eestimaa kõigi piirkondade lapsed.
Alates 18.12.2014 on projekti kohta käiv informatsioon saadaval Lastekaitse Liidu kodulehel
www.lastekaitseliit.ee märksõnaga „Jõulutunnel“.
Täpsem teave ja põhjalikumad juhtnöörid
heategevusprojekti läbiviimiseks on kättesaadavad veebileheküljelt www.puka.ee.
Ilusat jõuluaega ja hingerahu südamesse soovib
Lastekaitse vanemspetsialist Marika Uibo

Puka Vallavolikogu 11. detsembri 2014 otsusega nr 18 kehtestati Musina ja Ala Musina kinnistute detailplaneering.
Ala asub Kibena külas, Musina kinnist pindala on 83343
m² ja Ala Musina kinnistu pindala on 47,12 ha. Detailplaneeringuga anti ehitusõigus Ala Musina kinnistule vabaloomapidamise lauda ehitamiseks ning Musina kinnistule
puhkemajade ehitamiseks ning sportimisväljaku, tiigi, seikluspargi rajamiseks.
Puka Vallavolikogu 11. detsembri 2014 otsusega nr 19 kehtestati Puka aleviku Tööstuse tn 15 detailplaneering.
Planeeringuga anti ehitusõigus hoonestusala puurkaevu
pumpla ehitamiseks. Planeeringuga on leitud lahendus
kanalisatsiooni-, elektrivarustuse- ja sidevarustusega seotud
küsimustele, tuleohutuse tagamisele.
Piirkonnad, kus Musina ja Ala Musina ning Tööstuse tn
15 maaüksused asuvad, ei ole Otepää Looduspargi ega
Natuura 2000 alal. Puka valla üldplaneeringust lähtuvalt
ei ole nendele maa-aladele Eesti Vabariigi seadusandlusega ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid
kitsendusi ega piiranguid. Puka vallavalitsus otsustas jätta
algatamata keskkonnamõjude hindamise, sest detailplaneeringuga kavandatavad tegevused Musina, Ala Musina
ja Puka alevikus Tööstuse tn 15 maaüksustel ei too kaasa
vahetut või kaudset mõju keskkonnale ning ei too kaasa
pöördumatuid muudatusi.

Kuigatsi Külamajas
esmaspäeval, 22. detsembril kell 13.00
jõulueelne pärastlõuna ühises kohvilauas.
Aastalõpu maskiball Kuigatsi Külamajas
27. detsembril algusega kell 20.00.
Esinevad andekad inimesed, tantsumuusika
Ergolt. Piletid eelmüügis, tel. 514 2477.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
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19. detsember 2014

www.sangaste.ee

Elu ilu ja jõuluvõlu

Sangaste valla jõulukingitused
Sangaste vald kingib kommipaki kõigile valla hingekirjas olevatele vanaduspensionäridele. Pensionäride
kingitusi jagatakse valla eakate jõulupeol 7. detsembril
ja alates 8. detsembrist vallamajast selle lahtioleku
aegadel.
Kommipakk kingitakse ka kõigile valla lastele alates
sünnist kuni põhikooli lõpuni (st. 9. klass kaasa arvatud). Lasteaialapsed, Keeni Põhikooli õpilased ning
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased
kuni 6. klassini saavad jõulukingi kätte oma jõulupidudel. 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 õpivad mujal põhikoolides või
kelle lapsed ei saanud jõulupidudele minna.
Koduste laste jõulupidu otsustasime sel aastal pidada veidi teistmoodi. Kõik alla 7-aastased väikelapsed,
kes ei käi lasteaias või kooli ettevalmistusrühmas, on
oodatud koos vanematega Keeni Noortekeskusesse
neljapäeval, 18. detsembril kell 18.00. Koos mängitakse, istutakse kohvilauas ja kohal on ka päkapikud.
Jõulukingitusi jagatakse kuni 6. jaanuarini. Alates 7.
jaanuarist pakke enam ei väljastata.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikk

Sangaste valla sotsiaaltöö spetsialist on PUHKUSEL
11.12.2014 – 22.12.2014 (k.a.).
NB! Sel ajal ei väljastata ka sünni- või surmatunnistusi! Vajadusel pöörduge Valga Maavalitsuse poole.

Seoses töötaja puhkusega on
KEENI RAAMATUKOGU ja
SANGASTE RAAMATUKOGU
suletud 22.12.2014 - 02.01.2015.
Sangaste raamatukogu avatud 03.01.2015.
Keeni raamatukogu avatud 07.01.2015.

Sangaste valla omastehooldajate
aastalõpukohtumine
Kõik Sangaste valla OMASTEHOOLDAJAD on
oodatud Sangaste Seltsimajas teisipäeval,
30.12.2014 algusega kell 16.00.
Kõneleme oma elust ja tegemistest ning
valmistame koos midagi ilusat. Laua katame
ühiselt. Üritus on tasuta.
Lisainfo 52 47 930 (Pille Sikk).

26. detsembril kell 10.00

Ilmjärve kirikus
jõulu-jumalateenistus.

.
Teenima tuleb preester Andreas Põld

Jumalateenistused
EELK Sangaste

Püha Andrease kirikus jõuluajal
21. detsember kell 12.00 Neljas advent.
24. detsember kell 18.00 Püha Jõuluõhtu.
25. detsember kell 12.00 Esimene Jõulupüha.
26. detsember kell 12.00 Teine Jõulupüha.
28. detsember kell 12.00 Jumalateenistus.
31. detsember kell 18.00 Jumalateenistus.
Vana-aasta õhtu.
4. jaanuar kell 12.00 Jumalateenistus.
Kolmekuningapäev.

Ü

rgsus ja salapära. Lummavalt ürgne ja
salapäraselt muinasjutuline on jõuluaeg
oma sügavas olemuses. Justnagu mingi
kaugete aegade head energiat tänapäeva kandev ja
seda meile edasiandev avavus iidsest taevatagusest.
Kes meist ei oleks tunnetanud hetke teistsugusust jõuluajal, selle hingepugemist ja rahupaistet.
Nagu palsam, mis puudutab sind ja muudab rahu
sinu sees tähtsaimaks tundeks tunnetest selles
hetkes ja selles ruumis. Inimene on oma olemuselt mitmekesine ja vajab ajas erinevat. Üks on
aga meil kõigil sama: mingil hetkel vajame ühtemoodi rahuaistingut ja ilmaruumiga kokku sulamise tunnet. Üks sellistest võimsatest ühes tundmise aegadest ongi jõuluaeg.
Jõulud viivad meid paljusid mõneks ajaks
ühte rütmi ja ühte ruumi. Tulevad kokku pered,
sõbrad, lähedased kaugemalt ja lähedased lähemalt. Uuendatakse ühendust kadunukestega kalmistutel, leitakse enam aega teistele ja endalegi.
Jõulud on kvaliteetaeg eelkõige hingele ja inimlikkusele iseendas. Sisemised silmad avanevad, et
rohkem näha enda sees ja enda ümber. See aeg
on selleks antud, et saaksid silmad avada ja vaikselt vaadata. Tänapäeva sihitult kappavas maailmas tähendab see aeg ja see võimalus inimesele
väga-väga palju. Pikal reisil olles peatame vahel
auto, astume välja ja võtame selle hetke ümbrit-

sevaga olla. Elugi on ju üks omamoodi pikk
autosõit ajas ja ruumis kusagilt kuhugi...
Jõuluaeg on kui ohutussaareke tarbimisühiskonna magistraalide vahel. Koht kus peatuda, et
tormajajail minna lasta ja ka ise hetk jalga puhata.
See on aeg, kus saab sõprust uuendada omaenda
minaga ja ka teiste minadega meie ümber. See
on aeg, kus peab vähemalt üritama maha astuda
kiirusest peru-, heaks seljas püsimiseks niru- ja
muidu ka nagu natuke maru elutempo-kepphobuse seljast. Aeg maha ja hetk seisma, sest igaüks
on väärt seda pikemaksvenitatud hetke elu ilusamalt poolelt enesele ja omade jaoks.
Jõuluaeg on vaimule ja hingele nagu jõusööt.
See aeg on allikas neile, kelle vaim nõrkema
hakkab või hing värskenduse järgi huikab. Kes
niimoodi ja kes naamoodi, aga igale meist on
selles ajas retsept kusagil olemas praeguste ja
tulevate haiguste tarbeks ihus ja hinges. Otsi see
vaid üles! Ega siis jõuluaega pelgalt tähe all sõimesündinud lunastaja tõttu imede ajaks kutsuta!
Kõige hea leidmise ja sündimise jaoks parim aeg
on see olnud nii ennemuiste, kui ka eesseisvatel
aegadel. Jõuluaeg on ju imeaines.
Ehk siis, ma soovin et, Jõuluime ja elu ilus pool
jõuaks ruttu Sinuni!
Just Sinuni, Naine, kes Sa armastusega oma
lapsi kasvatad ja pahatihti iseennast täitsa ära

unustades neile pühendud, trotsides halli argipäeva ja elus ettetulevaid konarlikke olusid!
Just Sinuni, Mees, kes Sa oma pere- ja lähedaste nimel ohvreid tood ja vaeva näed, trotsides tihti ka oma töö eest alamakstust ja vahel ka
kodunt pooleldi sunnitud kaugelolemist!
Just Sinuni, Mees ja Naine, kes Sa ise töötad
palju ja annad ka teistele tööd!
Just Sinuni, Mees ja Naine, kes Sa ootad ja
otsid veel oma aega ja oma kutsumust!
Just Sinuni, Vanaema ja Vanaisa, kes Sa väljateenitud pensionipõlve kitsastest oludest hoolimata oma lapselapsi ja lapsi ikka toetad ja aitad
ja kellelt meil kõigil õppida on!
Meie Kõik, kes me oleme siin elus ja Universumis elukestval ekskursioonil, oleme sisenemas
jõuluaja võluaega Elu ilusamal küljel!
Armas Kogukond ja Meiega sidemes olijad!
Head naabrid ja omad Kagueestlased! Olgu see
eesseisev Jõuluvõlu ja jõuluilu Teile maksimaalselt hingesukelduv! Nautige omadega koosolemist ning lõpetage aasta suure Hurraaga ja kiitke
uut, mis Teile edukas on kohustatud tulema!
Rahuhõnguselisi jõule ja mürtsakat aastavahetamist!
Sangaste Vallavolikogu- ja Vallavalitsuse nimel:
Kaido Tamberg

Keeni kooli tegemised teisel veerandil
Edukad õppurid teisel veerandil:
1. klass: Karl Oskar Kängsepp, Kessu Otto,
Kerlin Poola, Kert Soom, Hugo Väärmaa,
2. klass: Kermo Juhkov, Annaliisa Kompus,
Kristofer Oja, Laur Mait Lehepuu, Kevin Aasala,
Joosep Hinn, Jaanika Lepp, Joonas Saar, Lauri
Tamm, Andrias Viks,
3. klass: Erik Jääger, Melina Luik, Romet
Aljas, Daaniel Gubal, Kerte Juhkov, Signe Kuus,
Renar Lepik, Dagmar Henriette Levin, Jorma
Otto, Henri Tamm,
4. klass: Argo Kaasik, Rasmus Linde, Marleen
Saar, Catharina Undrus,
5. klass: Geelika Elvet, Kristiina Linde, Larina
Pikulova,
6. klass: Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu,
Anette Luik, Anton Otrokov,
7. klass: Tambet Kuus, Ingeri Aer, Angela
Häälme, Sandra Lõokene, Margus Lääts,
8. klass: Janely Käärik, Sandra Linde, Laura
Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus, Grete Vällo,

9. klass: Keren Juhkov, Timea-Helen Teder.
Teisel veerandil käisid 6. klassi õpilased KIKi
projektiga looduslaagris Palupõhjas, juhendaja õpetaja Ringo Saar. Isadepäeva motoks oli „
Õnnelik on isa, kes oskab mängida nagu laps“.
Mängima tuli kuus isa, kes said osa kooli psühholoogi ettevalmistatud tegevustest. Õpilased
võtsid osa Tallinnas üritusest „Lahe koolipäev“.
Pidasime kooli sünnipäeva, kus abiks olid lapsevanemad. Külas käis Rakvere politseimuuseum
väga huvitava programmiga. Viies ja kuues klass
käisid õppekäigul Tartus, külastades ajaloolist
näitust ja kohtumaja. Edukalt esinesid õpilased
maakondlikul noorte etlejate võistlusel „Koidulauliku valgel“, juhendaja õpetaja Maire Roio.
Kooliks ettevalmistusrühma õpilase joonistus
„Mina märkan“ jõudis Valgamaalase kalendrisse,
juhendaja õpetaja Maie Vill.
Rahvastepalli võistkonnad osalesid maakonnavõistlustel, kus poisid saavutasid 2. koha ja esindasid maakonda piirkondlikel võistlustel, juhen-

daja õpetaja Gunnar Sarapuu. Tartus toimunud
spordiklubi Zen Jõuluturniiril judos saavutasid
õpilased 1. ja 2. koha, juhendaja õpetaja Riho
Lehiste. 8.- 9. klassi meeskond võitis maakonna
kodanikupäeva elektroonilise viktoriini, juhendaja Heya Lepa. Tublilt esinesid õpilased ka
vabariiklikul viktoriinil „Tunnen Euroopa Liitu“.
Kooliks ettevalmistusrühma ja algklasside õpilased käisid Võhmas küünlakojas, reisi organiseerisid klassijuhatajad. Pühajärve Haridusselts viis
läbi loengud ja praktilised tegevused 8. ja 9. klassile (ettevõtlikus ja jooga).
Kooli külastasid meie vilistlased, VeniVidiVici projekti eestvedajad. Nad tutvustasid projekti
kulgu ja välja antud raamatut „Üle silmapiiri“.
Jätkusid reedesed koolisisesed viktoriinid algklassidele ja vanematele. Detsembrikuu jooksul valmistuti jõuludeks, mis lõppes jõulupäevaga.
Ilusat jõuluaega ja meeldivat koolivaheaega.
Kohtume 5. jaanuaril 2015. aastal.
Direktor Diana Sarapuu

Jõuluaeg Sangastes
Rõõmus rahvas saabus teisel advendipühapäeval Sangaste seltsimajja
eakate jõulupeole, toob ju jõuluaeg
kõigile sära silmadesse ja rõõmu
südamesse.
Saalis ootas kaunilt kaetud
peolaud, muusikariistade juures
askeldas päkapikk…. Ja kõlaski
avalugu.
Seejärel tervitas peolisi Sangaste
VPÜ esinaine VAIKE TUISK. Sotsiaaltöö spetsialist PILLE SIKK oli
ainuke valla esindaja, kes sellel peol
kohal oli ja temalt siis tilluke tervitus,
kuigi rahvas ootas vallajuhte väga.
Kord aastas oleks ju võinud!
Muusikaline päkapikk, ristinimega
ARVU MELTSAS oli valmis pannud
süntesaatori ja lauliku. Vahelduseks võttis ta akordioni ja tuli rahva
keskele, et ühiselt laulda-tantsida. Ja
kergejalgne seltskond täitis tantsupõranda.
Ka jõulupraad verivorstidega ei
lasknud end kaua oodata. Tantsimise
ja maiustamise vahel jagati jõulupak-

ke. Aeg lendas märkamatult ja sõna
sai taas VAIKE TUISK, et öelda
TÄNU.
Kõigepealt MEERI BERG ja
MTÜ Bergi muuseum, samuti
VENDA VIHMAN, kes meid
toetab. Tänud ka Luunja aiandi
rahvale värvika köögivilja eest peolaual.
Juhatuse
liikmeid
RUTHI,
HELGET, ARVOT ja ILMET tänati
kingitustega. Kohalviibijate tänu
pälvis harrastusnäitleja ANNE, kes
ürituste korraldamisel abist ei keeldu.
Tänatud sai ka Sangaste seltsimaja perenaist RAILIT, kes meile alati
abikätt pakub ja muidugi toredat
päkapikku ARVUT.
Kohalolijate nimel tänas ELMAR
KIRT SVPÜ „Härmalõnga“ ja
VAIKET kordaläinud ürituse eest
ja Päkapiku lustaka laulu saatel me
koduteele asusimegi.

Soovime
õnnistatud
advendiaega,
rõõmsaid ning rahulisi Jõulupühi ja
kaunist aastavahetust!

SANGASTE SELTSIMAJAS

EELK Sangaste kogudus palub oma liikmetel,
kes seda lõppeval aastal veel teinud pole, tasuda
oma liikmeannetuse koguduse arvele: Swedbank,
arve number EE532200001120024871.

külas VAHUR KERSNA.

Liikmeannetuse suurus on vabatahtlik.

20.12.2014 kell 17.00

Raamatu ”Ei jäta elamata” esitlus.

SVPÜ juhatus
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KUULUTUSED
Asutuste peod ja juubelid ansambliga Kuppel. Tel. 5117 419

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Autode ost - 58395949
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu, 51978500
Metsakorraldamine, hindamine, nõustamine alates 1993. a.
5165071, aarne.suu@metsakorraldus.ee.

EhitusEST OÜ

506 7848
ehitusest@gmail.com

KUULUTUSED
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Nuustaku Pubi
Ootab oma kollektiivi
tööle

KLIENDITEENENDAJAT
Kontakt: veiko@nuustaku.ee
mob. 5299713
Veiko Võrk

Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 5093
453; 7654 300

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Teostame sõidukite:
• rehvivahetust,

Müün või annan üürile 4toalise
korteri Otepääl. Tel: 529 1651
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Aitan Teid kinnisvaraga
seotud küsimustes!

• keevitustöid,

Võtan müüki Teie kinnisvara!

• remonditöid.

Kinnisvara Otepääl ja
mujal Lõuna-Eestis.

Villiman OÜ,

Ohtlike puude raie & puude hooldustööd. 56 866 157

tel. 56837161

Kutseline maakler
Janek Moros, EKMK liige.
Tel. 529 4294
info@varaleidja.ee

2015. a jaanuarist üürile anda
2-toaline ahiküttega korter
Otepääl. 5648 9230
19.05.1974 - 20.11.2014

13.07.1940 - 12.12.2014

HELGE KÄÄR

LEHTA LOORENTS

Tunneme südamest kaasa Aime
Jalajasele kalli ema

Avaldame kaastunnet Aare Lillesele

Meie südamlik kaastunne Astale,
Reinule ja Indrekule perega

EVE KULL

Vahetan uue möbleeritud korteri
Tartus Karlova linnaosas maa või
talukoha vastu Otepää lähistel.
Võimalikud erinevad variandid. Tel:
59068972

ARELLA JOSTOVI
surma puhul.
Heiki, Heli, Evi, Kaja, Ene

Südamlik kaastunne Aitale poja

AGU KEEMU
kaotuse puhul.
Mälestab perek. Kikas

Igavesele unele lahkus meile
kõigile kallis

HELGE KÄÄR
Südamlik kaastunne Endlile, Raivo
ja Raido peredele.
Ema ja vend abikaasaga

Avaldame kaastunnet lähedastele

Norma Tederi
lahkumise puhul.
Ärasaatmine toimub 20.12.2014
Otepää leinamajas.
Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

Südamlik kaastunne Endlile,
Raidole ja Raivole peredega kalli
abikaasa, ema, vanaema ja ämma

LORENT LEHTSAAR
11.12.1974 - 2.12.2014

Sügav kaastunne Aime Jalajase
perele kalli

EMA,

vanaema ja vanavanaema
surma puhul.

LINDA SEKS

21.02.1924 - 12.11.2014

HELGE KÄÄRI

ILMAR LINDSAARE

surma puhul.
Töökaaslased Otepää
teedepiirkonnast

Mälestame kurbusega kauaaegset
ja lahket naabriprouat ning
avaldame kaastunnet Ehale kalli
ema

LAINE ROOLAAN`i

HELGE KÄÄRI

ja tunneme kaasa emale, abikaasale
ja vennale ning poegadele perega.

LAINE ROOLAANI

surma puhul.
Malle, Urve, Eda, Marju ja Ilse.

Vokaalansambel Relami ja ETKA
Otepää piirkonna liikmed.

kaotuse puhul.
Helju perega

HELGE KÄÄRI
kaotuse puhul.
Klassikaaslased gümnaasiumi
päevilt.

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Mälestame ja avaldame kaastunnet
omastele

HELGE KÄÄRI
surma puhul.
Elanikud korteriühistust Tehvandi

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu.

Südamlik kaastunne emale,
abikaasale, poegade peredele ja
venna perele

Me vaikselt langetame pea.

HELGE KÄÄRI

Tunneme südamest kaasa
omastele.

kaotuse puhul.
Koidula tütre perega

HELGE KÄÄR
Jõulurahus ja vaikuses,
oma mõtetes ja mälestustes
tuleme ikka ja jälle Su juurde.

Mälestavad Elvi, Salme, Helve,
Vaike, Õnne, Õie, Heli, Linda, Malle,
Kaarin, Anu, Eha, Leili.

kaotuse puhul.
Teiega koos leinavad Ellen ja Anneli
perega.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekild.

Su naerune nägu ja helge olek
jäävad igaveseks meie mälestustesse.

Sügav kaastunne Endelile perega
kalli abikaasa, ema ja vanaema

HELGE KÄÄRI

Helge Kääri
kaotuse puhul.
Vana-Otepää jahiselts

Mõnd kallist südant kaotasin,
mis järel nuttes leinasin,
aeg andis teised tagasi:
ei ema südant – iialgi!

Teatame kurbusega, et on lahkunud meile kallis
abikaasa, ema, vanaema ja ämm

HELGE KÄÄR

13.07.1940 - 12.12.2014
Omaksed

HELGE KÄÄRI

Siiras kaastunne Endlile, Raidole ja
Raivole kalli abikaasa ja ema

HELGE KÄÄRI

ILMAR LINDSAART

kaotuse puhul.

Hillari ja Hanno pere

Teatame sügava kurbusega ema,
vanaema, vanavanaema,
vanavanavanaema ja ämma

ILMAR LINDSAAR

LAINE ROOLAAN´i
surmast.
Lohutamatus leinas lapsed: Eha,
Jüri, Elle, Sirje ja Ülle peredega.

Siiras kaastunne Elle perele ja tema
lähedastele Ehale, Jürile, Sirjele ja
Üllele peredega kalli ema

Laine Roolaane

LAINE ROOLAANI

kaotuse puhul.

Mälestus püha –
Sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas…

Südamlik kaastunne Endlile,
Ellenile, Raivole ja Raidole perega.

Mälestame head
perekonnatuttavat ja sõpra

Maja nr 1 naabrid Nõunist

Südamlik kaastunne Sirjele ja
Merlele kalli ema ja vanaema

Tehvandi Spordikeskus

Mati, Marju, Silvia

Südamlik kaastunne Endlile, Raivo
perele ja Raido perele kalli
abikaasa, armsa ema ja alati
rõõmsameelse vanaema

Leiname suurepärast inimest ja
kolleegi ning avaldame kaastunnet
abikaasale ja poegade peredele
kalli
surma puhul.
Töökaaslased endisest Kaubamajast ja Otepää kaubakeskusest.

HELGE KÄÄR

Perekonnad Orav ja Lokk

Südamlik kaastunne abikaasale ja
poegade peredele.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb.

Südamlik kaastunne Raivole kalli
ema

kaotuse puhul.

Harry, Tiiu, Hele ja Enn.

Südamlik kaastunne Ellele perega
kalli ema, vanaema, vanavanaema
ja ämma

Mälestame

ema

23.03.1925 - 12.12.2014

HELGE KÄÄR
Sa võtsid lambist tule
ja süütasid taevasse tähe.

Mälestavad endised töökaaslased
Nurga poest – Luule, Urve, Ester
ja Tiina.
Kaastunne omastele

On mälestus helge ja puhas,
on mälestus sinust me jaoks.
Ei kunagi muutu see tuhaks,
ei iial me südamest kao…

Südamlik kaastunne sugulastele ja
sõpradele

HELGE KÄÄRI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Leinavad Laine ja Arno

Otepää Naisselts

Kallis

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Astale,
Reinule ja Indrekule kalli abikaasa ja
isa kaotuse puhul.
Perekond Teearu

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda.
Kuni viimaks rahuranda
lõppes Sinu rännutee.

Siiras kaastunne Astale, Reinule ja
Indrekule peredega kalli

ILMAR LINDSAARE
kaotuse puhul.

Valve ja Jüri

Naabripered Matt ja Täpsi

Mis tulema peab, see tuleb,
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Raidole perega
kalli ema, vanaema, ämma

HELGE KÄÄRI
kaotuse puhul.
Alar ja Jaan peredega

Saadab meid kajana Sinu hääl,
paelub veel hinge ta kõla…

HELGE KÄÄR
Mälestame ja avaldame
südamlikku kaastunnet Endlile ja
Ellenile peredega.
Rutt, Vilma, Silvi, Mare, Heinar,
Merike ja Peeter.

Vaikselt lahkusid,
mälestus jääb!

Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja sügistuultes murdus elujõud…

Mälestame kauaaegset armast
sõpra

HELGE KÄÄRI

Südamlik kaastunne abikaasa
Endlile, poegadele Raivole ja
Raidole peredega, emale ning vend
Agole perega.
Leinavad Laine, Lii ja Mati
peredega.

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

AINO RAHI
kaotuse puhul.
Mälestab perek. Kikas

Olid alati see,
kelle jaoks polnud
miski liig raske,
kelle käsi oli alati toeks.

HELGE KÄÄR
Sa olid nagu päike…

Südamlik kaastunne kõigile lähedastele.
Naela talu vanad ja noored Kastolatsist.

HELGE KÄÄR

13.07.1940 - 12.12.2014
Siiras kaastunne emale, abikaasale, vennale
ja poegadele perega.
Valusas leinas Lea ja ristipoeg Ragnari pere.

mitmesugust
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Jõulukuul teatrilainel

O

salen, järelikult olen olemas – selline oli kultuurpoliitika tunnuslause, mille sõnastas UNESCO peasekretär Fr. Mayor ligi paar
aastakümmet tagasi.

NÜÜD, 2014. aasta jõulukuu kolmandal päeval otsustasid otepäälased,
kes mäletavad rahvateatri loomist (1957) või olid kaasosalised järgnenud
50 aasta jooksul selle tegevuses, tulla kokku ammuse kombe jätkamiseks.
Otepääle tuldi lähedalt ja kaugemalt Kalju Ruuvenit sel päeval õnnitlema. Nüüd oli teatripapa 95. sünniaastapäev. Kõige kaugemast ajast, näiteringis osalemisest ja kultuurimaja valmimisest (1954) sai rääkida vanim
kokkusaanute keskel – Linda Napp. Meenutuste õhtu lõppes kalmistul
Kalju haual küünalde süütamisega. Teiste hulgas olid lavastajad järgmistest sugupõlvedest – Valdur Sepp ja Margus Möll.
6. detsembril ootas teatrihuvilisi Otepää gümnaasiumi saal. Gustav
Wulff Õis on eestindanud omal ajal lühikomöödia „Lambaliha“. Nüüd
oli elvalane Margus Möll leidnud ja teatrivankrit vedama rakendanud
kogemustega lavajõud (Kaja Sarvin ja Ene Prants), oma varasemate
tükkide osalisi (Aivar Pärli ja Ilmo Tamm) ning tänu laval ja elus särtsakaimale tegelasele Enele saanud esmarolli tegema täiesti uue näitleja
(Christin Hark).
Komöödiat „küpsetati“ kahe kuu jooksul kultuurimaja keldriruumis,
koolimajas tehti kaks lavaproovi, ühe ööga sai Margusel koduarvutis
loostatud ja trükitud Otepää Teatri 2014. aasta lavastuse häälekandja (1
lk teatrist ja Kalju Ruuvenist, 1 lk). G.W.Õis – 150 ja komöödia osatäitjaist. Samal õhtul jätkus meenutamisi kohvikus L.U.M.I.
Selline on UUE aja elutempo. Ja sündmuste kirevus. SAMAL ajal
tähistas Otepää-Vihti sõprussuhete üks algatajaid-hoidjaid Päivi Veikkolainen oma Otepää-kodus Soome iseseisvuspäeva.
Otepää raamatukogu lugemissaalis oli aga kolme nädala jooksul eksponeeritud palju trükiseid,(eesti ja soome k), vaadata fotosid pikalt teatriteelt.’
JÄRELKAJASID ja küsimusi jätkub järgmisessegi aastasse. Ajalugu
(ka fotod) on nüüd leitavad arvutimaailmast. Nii kinnitas teatri „pearoolimees“ Möll.
Otepää teatri kauane sõber Helju Keskpalu Valgast on läbisõitudel
märganud ühte pimedusse mattuvat maja, mille aknad on tema ajakirjanikutöö aegadel alati tuledes olnud. Nüüd aga juba üle aasta tumm ja
pime! Kui kaua veel, oli ka temal südamemure. Nii neilgi meie hulgast,
kes igatsevad koduselt koos käia ja milleski OSALISED olla. Võimalusi otsitakse kaugemalt. Rahvapillimängijad leidsid ruumid oma kokkutulekuks Nõunist, mainis Lille Tali. Oma pere- ja muusikatraditsioonide
hoidjana tuntuim siinmail.
Noorimaist osalenuist jäi lavalt silma Ilmo Tamm. Kuuldavasti käib
pealinnas Hirvo Surva kooris ja teeb omaealiste otepäälastega filme.
Miks mitte Otepääl? „Kodu ja Otepää oleks sellisteks osalusteks PARIM
PAIK,“ kõlas vastus.
AILI MIKS

Soovime kõigile kaunist jõulurahu!

Otepääle mõeldes

E

simene detsember möödus tavapäraselt tööpäevale omaselt
märkamatult. Eelmisel päeval
olid süüdatud Eestimaal I Advendituled. Ajakirjandus kajastas suhteliselt
tagasihoidlikult ka 90 aasta möödumist esimesest tõsisemast punaste riigivõimu haaramise katsest Eesti Vabariigis. Ja nagu olekski kõik, mis väärib
meenutamist. Tegemist on ju kolmenädalase möödanikuga ja palju sellel
inimlapsel ikka vaja meeles pidada ja
teada lähiminevikust, on ju niigi igal
ühel peatäis mõtteid ja kohustusi seotult aastalõpu saabumisega.
Kahjuks jäi paljudele märkamatuks üks oluline sündmus. Valga
maavanemaga koos allkirjastasime esimesel detsembril dokumendi, mis annab meile arengusuunad aastateks 2020. See on Valgamaa arengustrateegia 2020. Paljudel lugejatel tekib tekib õigustatud
küsimus, milleks veel üks riiulis tolmu koguv paberväljaanne, neid
on ju küllaga, on enne tehtud ja küllap tehakse ka pärast meid.
Oluline on selles dokumendis visioon. Esmakordselt on toodud
välja Valgamaa kui kolme tugeva tõmbekeskusega maakond.
OTEPÄÄ – TÕRVA – VALGA. Täna mõtleme ühe tõmbekeskusena Otepääd ja ümbruskonna valdasid. Puka, Palupera, Sangaste
ja Otepää. Kokku natuke üle 8000 elaniku, üks linn, 3 alevit, 66 küla.
Kui paljudele läheb korda Otepää tõmbekeskus? On ju samas

L

õime ettevõtte Pro Fiksum OÜ koos abikaasa Jaan Uiboga
2004. aastal. Ostsime Otepää Alajaamas kinnistu ning soetasime esmalt vajaminevad kasutatud seadmed ja inventari.
Alustasime puidust kaubaaluste ja saematerjali tootmisega.
Algus on ilmselt kõigile ettevõtjatele raske ja polnud meiegi selles
osas mingid erandid. Panustasime mõlemad firmasse pea kogu oma
aja ja energia. Vastutasuks võisime igal aastal aina enam rahul olla,
sest tasapisi hakkasid seatud eesmärgid täituma. Suutsime renoveerida ja laiendada tootmishooned, korda seada teed- ja laoplatsid.
Lisaks valmis büroohoone koos kaasaegsete personalile mõeldud
puhke- ning abiruumidega.
Meie tegevuste finantseerimisel on olnud suureks abiks mitmed
projektitoetused, mis aitasid uute seadmete soetamisel ning hoonete
korrastamisel.
Täna anname tööd keskmiselt kümnele inimesele. Meie poolt
pakutav töö ei ole mugavaimate ning kergemate seast ning seetõttu
pole personali leida alati just kõige lihtsam olnud. Vastutasuks oleme
püüdnud neile pakkuda häid olmetingimusi, võimalust süüa kohapeal sooja lõunat, pidada kohvi- ja teepause. Traditsiooniks on ühiste
tähtpäevade pidamine – jaanipäev, jõulud, firma aastapäev jms. Ehk
just seetõttu on enamikust töötajatest saanud justkui pereliikmed,

keda oleme püüdnud toetada ja aidata ka isiklikku laadi probleemide lahendamisel.
Ajapikku on meil abikaasa Jaaniga kujunenud välja omavaheline
mõtteline tööjaotus. Mina olen tegelenud ettevõtte igapäevase tootmistegevuse ja personaliteemade korraldamisega, Jaan toimetab
peamiselt ehituse-, tehnika-, transpordi- jms valdkonnaga. Oleme
mõlemad pannud sellesse töösse oma hinge ja südame ning see on
aidanud meil keerulisemad olukorrad kergemini üle elada. Pean end
õnnelikuks inimeseks, sest saan teha tööd, mis on samal ajal ka minu
hobi. Paljus just seepärast on saanud firmast justkui meie teine kodu,
kus veedame ka enamuse oma vabast ajast.
Minu kireks on olnud aiandusega tegelemine ning olen aastatega
saanud seda rahuldada, kujundades ettevõtte juurde haljastust. Tunnustuseks selle eest saime 2009. a Valgamaa „Parima tööstusmaastiku“ tiitli. Jaan pühendab palju aega Otepää Maarja Kogudusele,
olles selle juhatuse esimees. Samuti hoiab ja aitab ta korras hoida
Otepää kalmistuid ning toimetab Lipumuuseumis.
Meie peres kasvab tütar Janeli. Soovime mõlemad anda talle ellu
kaasa väärtused, mida ta hindaks ning aitaksid tal kasvada iseseisvaks, teisi väärtustavaks ning töökaks inimeseks.
Pro Fiksum OÜ tegevjuht Külli Uibo

17.-19. juulil Lõuna-Eestis toimunud tänavune Baltikumi suurim
autospordisündmus ja FIA ERC autoralli Euroopa meistrivõistluste
etapp auto24 Rally Estonia 2014 sai SA Lõuna-Eesti Turism poolt
korraldatud konkursil „Ehe Lõuna-Eesti 2014“ võidu parima turismisündmuse kategoorias.
Tänavu esmakordselt FIA ERC autoralli Euroopa meistrivõistluste etapi staatust omanud auto24 Rally Estonia pälvis ka FIA ERC
sarja parima ralli auhinna. Tunnustused Eestist ja Euroopast näitavad, et 2010. aastal esmakordselt toimunud Rally Estonia meeskond
on liikunud õiges suunas.
Sarnaselt eelmise aastaga kasutati ka tänavu mobiilipositsioneerigut, millega sai auto24 Rally Estonia kiiruskatsetest osa 21 200
inimest - 17 400 sise- ja 3800 välisturisti. Kui lisada juurde ka Tartus
ava- ja lõputseremooniast ning publikukatsest osa saanud inimeste
arv, saab kokku 30 000 inimest.
auto24 Rally Estonia tellitud Konjunktuuriinstituudi uuring
näitas, et sündmuse majanduslik mõju Lõuna-Eestile on 2,9 miljonit
eurot ja piirkonda jäetud lisakäibe suurus 3,4 miljonit eurot. Välisriikidest saabunud pealtvaatajate majanduslik mõju piirkonnale oli
970 900 eurot ja meeskonnaliikmetel 350 500 eurot.
Otsese mõju kõrval saab sellise mastaabiga sündmuse puhul
rääkida ka kaudsest mõjust, mis jõudis potentsiaalsete sihtturgudeni
läbi Europordi ja tema partnerite telekanalitel näidatud kokkuvõtete ja Eurospordi kanalitel olnud Lõuna-Eestit tutvustavate klippide.

Otepää Südameapteek kolib
suuremale pinnale

O

Südameapteegi turundusspetsialist Eda Sikk

Valgamaa Omavalitsusliidu esimees Agu Kabrits

auto24 Rally Estonia sai
väärika turismiauhinna

Otepää IRL

tepää Südameapteek kolib 2015. aasta alguses avaramale pinnale,
endise SEB Panga ruumidesse, aadressil Lipuväljak 11.
Senisest letitagusest apteegist saab avariiulitega apteek, kus
külastaja saab ise müügisaalis tervisetoodetega tutvuda. Täieneb ka
apteegi sortiment. „Peale kolimist soovime Otepää Südameapteegis
linlastele pakkuda veelgi kenamat ja mugavamat apteegikeskkonda ja
teenindust. Pakume laia valikut retseptiravimeid, käsimüügiravimeid
ning tervisetooteid – toidulisandeid ja apteegikosmeetikat.“ ütleb Otepää
Südameapteegi pikaajaline juhataja Siiri Sotnik. Jätkub ka ravimite valmistamine apteegis kohapeal. Vererõhu mõõtmine apteegis on kõikidele
tasuta.
Otepää Südameapteegi tuttav ja sõbralik kollektiiv jääb endiseks.
Apteekrid jätkavad ka peale kolimist tihedat koostööd perearstidega, et
pakkuda Otepää elanikele parimat abi ja nõu terviseküsimustes.
Otepää Südameapteek avab uues asukohas uksed hiljemalt uue aasta
jaanuari lõpus.
Südameapteek on kiiresti arenev apteegikett, mis ühendab 68 apteeki
üle Eesti ja annab tööd üle 300 töötajale. Organisatsiooni tugevaim alustala on kõrgelt haritud proviisorid ning farmatseudid. Südameapteegid
keskenduvad lisaks ravimite müügile ka tervisetoodete pakkumisele ja
tervisealasele nõustamisele, 28-s Südameapteegis osutatakse erinevaid
nõustamisteenuseid.

ka nende 66 küla ja 3 aleviku inimeste arvamust vaja teada. Usun,
et tean. Näiteks, juba esimesel kokkupuutel Puka inimestega, tuli
ilmsiks, et bussiühendus Otepääga on üks kord päevas. Millest me
siis räägime? Siit ka esmane järeldus, et on veel pikk tee käia, enne
kui jõuab see arusaam ja vajadus tõmbekeskusest tavakodanikeni. Jah tõesti omavalitsusjuhid suudavad omavahel koostööd teha.
Hea näitena on see, et suutsime juba eelseisva rahastamisperioodi
ühe suurema investeeringu, 9 miljonit eurot jagada vennalikult, just
arvestades kolme tõmbekeskust. Kuid mind jääb kummitama just
nende 66 küla ja 3 aleviku kogukondade arusaam ja reaalne võimalus tunda vajadust ühe tugeva tõmbekeskuse järgi. Kui see olukord
muutub ja tekib reaalne side keskusega, siis on see visioon igati
õigustatud.
Igatahes Tõrva – Helme ümbruses selle nimel töötatakse ja samuti
Valga linn oma ümbritseva nelja omavalitsusega on seda meelt. Ja
ka minu jõulusoovid on seotud sellega. Et Otepää, mis on ennast
tõestanud korduvalt, mitte kui ainult üks vallasisene väikelinn, vaid
kui juba maailmakaardil Eesti edumudeli parimaid näiteid, võib olla
vabalt üks kolmest maakonna tugevast tõmbekeskusest. Inimestel
peab olema lihtsalt vajadus ja võimalus jõuda Otepääle, kus on kõik
eluks vajalik kättesaadav. Ning ümbruskonna 66 küla ja 3 aleviku
kogukonnad tunnevad Otepääst, kui keskusest ainult rahulolu ja
heameelt.
Nende soovidega lõpetan ja soovin teile kõigile rahulikku ja
mõnusat jõuluaega ning kordaminekuid uuel aastal!

Osaühingul Pro Fiksum täitus 10 aastat

Head ja edukat Uut Aastat!
		

19. detsember 2014

auto24 Rally Estonia pressiesindaja Margus Kiiver

ÜRITUSED
Tehvandi Spordikeskus
pakub hooajalist tööd

Soovime kõigile

kokale.

häid jõule ja

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 67408 Otepää
vald või ylle@tehvandi.ee.

meeleolukat
aastavahetust!

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 553.

Soovib Edgari pere.

Nuustaku Pubis:
20.12.14 – kell 20.00 – ans. PERFEKT
21.12.14 – alates 14.00 RESERVEERITUD
27.12.14 – kell 20.00 – ans. K – 2
31.12.14 – alates 16.00 RESERVEERITUD
03.01.15 – kell 20.00 – ans. Irena & Ivar Hansen
10.01.15 – kell 20.00 – ans. MEELIS - BAND
17.01.15 – kell 20.00 – ans. SVIPS
24.01.15 – kell 20.00 – ans. K – 2
31.01.15 – kell 20.00 – ans. NÖÖP

