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Otepää saab 22. detsembri
hommikul taas talvepealinnaks
Ott Lepland ja Liis
Lemsalu laulavad
Otepääl sügise talveks
Talv algab Otepää Keskväljakul 22. detsembril 2015 kell 6.48. Otepää saab talvepealinnaks 19. korda.
Talvepealinna pidustused algavad
juba 20. detsembril kell 11.00 traditsioonilise talveturuga. Turgu juhib
Marika Viks, esinevad naisrahvatantsu rühm Nuustaku, eakate ansamblid
Laulurõõm ja Tantsurõõm, tantsukool
JJ-Street. Kavas on laadaloterii. Lapsed
kohtuvad Katre-Liisi ja lemmikponide-

ga. Laada korraldab Otepää Naisselts.
Kell 12.00 toimub Otepää Keskväljakul jõuluvanade kokkutulek. Linna saabuvad erinevate transpordivahenditega
jõuluvanad igast ilmakaarest. Kohata
võib tuletõrje, politsei, kiirabi, posti ja
Valdur Sepa jõuluvanasid. Jõuluvanadel on kaasas kommid headele lastele
ja vitsad ning õpetussõnad halbadele.
Kell 17.00 esineb eakatele Otepää
Gümnaasiumis Anne Velli. Kontserdi
lõpus austatakse ka ansamblit Relami
nende 35. tegevus- aasta puhul.
22. detsembril, talve alguse päeval,
kell 6.48 laulavad Ott Lepland ja Liis
Lemsalu Otepääl sügise talveks. Sügis-

Ilmub 2 korda KUUS!

PALUPERA
vald
PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

pealinn Narva loovutab valitsemissau
Otepääle ja pealinn Tallinn annab üle
tunnistuse, millega Otepää saab Talvepealinnaks. Hommikumeeleolu loob
Otepää valla pikaajaline hea koostööpartner raadio SkyPlus, kes on juba
palju aastaid aidanud viia Talvepealinna sõnumit üle Eesti ja raadio saatejuht
Vaido Pannel.
Otepää valla kultuurijuht Sirje
Ginter ütles, et pidustuste kava jätkub
tantsukooli JJ-Streeti esinemisega.
„Rütmikas kava noorte tantsukoolilt
JJ-Street annab talve tulekule erilise
särtsu,“ sõnas Sirje Ginter. „Kuum tee
ja 19 rosinatega kringlit, tuledesäras
väljak ja rõõmus talveootus teeb meele
rõõmsaks ning talve alguse helgeks.
Tooge kaasa hommikusi häid uudiseid
ja ärge unustage lund.“
Talvepealinna avaüritused korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös
Otepää Naisseltsi, jõuluvanade, Otepää
naiskodukaitse ja Otepää gümnaasiumiga. Toetab Otepää vald. Talvepealinna ametlik raadio on raadio SkyPlus.
NB! Seoses talveturuga on 20.12.2015
kella 9.00-16.00 liikluseks piiratud
Lipuväljaku tn Munamäe tn ristist kuni
Konsumi ristini. Otepää Keskväljak on
liikluseks suletud. Oti pubi esine on
liiklemiseks ja parkimiseks avatud.
Täiendav info: www.otepaa.ee.
Monika Otrokova

31. detsembril
2015
kell 00.00
Otepää
Keskväljakul
aastavahetuse
ilutulestik.

Selgusid Valgamaa aasta ettevõtted
Valgamaa kutseõppekeskuses toimunud aasta ettevõtjate tunnustamisel
ütles tänusõnu ka peaminister Taavi
Rõivas.
Selle konkursi eesmärk on tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma
maine ja aktiivse tegevusega on aidanud
kaasa maakonna arengule. Selgitati
parim tootmisettevõte, parim teenindusettevõte, parim uustulnuk ja ettevõtluse edendaja.
Parimaks tootmisettevõtteks valiti

Valgas asuv Atria Eesti AS. Tegemist on Lõuna-Eesti ühe suurima
tööandjaga. Parim teenindusettevõte on hoolekandeteenuseid pakkuv
MTÜ Paju Pansionaadid. „Ettevõtluse edendaja" tiitli sai Valgamaa Äriklubi kauaaegne president Hans Heinjärv.
Tiitel „Valgamaa parim uustulnuk“
anti kahele ettevõttele: Ugandi Meelelahutus OÜ „Otepää Winterplace“ ja
Helme Pansionaat ASile.
Otepää Winterplace tegevus on

mõjutanud positiivselt Otepää piirkonna arengut. Oma teenuseid on laiendanud sedavõrd, et tegevusi jätkub tervele
perele kogu päevaks.
Konkurss „Valgamaa ettevõtluse
auhind“ viidi läbi üheksandat korda
ning selle korraldajateks on Valga maavalitsus, SA Valgamaa arenguagentuur,
Valgamaa omavalitsuste liit ja MTÜ
Valgamaa partnerluskogu.
OT

Armas oma Kogukond ja head naabrid!
Soovime Teile rahulikke jõule ja
särtsakat aastavahetust!
HEAD UUT AASTAT meile kõigile!

			

Sangaste Vallavalitsus ja Vallavolikogu

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Peaminister külastas Otepääd

AMETLIK INFO

AMETLIK INFO

Otepää Vallavalitsuses

n

07.12.2015
n

Väljastati Maie Soole ehitusluba Pedajamäe

külas Ala-Marsina maaüksusel ehitise (puurkaev)
püstitamiseks.
n

Väljastati Oliver Kruudale ehitusluba Pühajärve

külas Neitsi maaüksusel ehitise (suvemaja) püstitamiseks.
n

Väljastati Marilin Adamsile ja Paul Adamsile

ehitusluba Vana-Otepää külas Turu-Järve maaüksusel ehitise (kõrvalhoone) rekonstrueerimiseks.
n

Väljastati Sokka Puhkekeskus Osaühingule ehi-

tusluba Vidrike külas Sokka maaüksusel ja Järvekalda maaüksusel ehitise (vaatetorn) püstitamiseks.
n

Väljastati OÜle Lemmik Mees ehitusluba Sihva

külas Aida maaüksusel ehitise (tootmiskorpus C)
püstitamiseks.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule

kogusummas 384 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse teine osa kahele isikule

Peaminister Taavi Rõivas oli 4. detsembril ringkäigul Valgamaal, et arutada kohalike ettevõtjate,
kooliõpilaste ning omavalitsusjuhtidega, kuidas
Valgamaal läbi ettevõtluse arendamise ning kohaliku halduse reformimise elu paremaks teha.
“Valgamaal on korraga nii tööpuudus kui ka
töökäte puudus,” nentis Rõivas Valgamaa kutseõppekesuses toimunud Valgamaa parimate
ettevõtjate auhinnagaalal. Peaministri sõnul võiks
olukorra üks lahendus olla ettevõtjate omavaheliste koostöövõimaluste leidmine oma meistrite
ja õpipoiste koolitamisel, oma toodete koos turundamine ja välisturgude kontaktide ning kogemuste jagamine.
Valgamaa omavalitsusjuhtidega arutas peaminister põhiliselt haldusreformiga seotud küsimusi.
Peaministri sõnul suhtuvad Valgamaa omavalitsused haldusreformi avatult ning plaanivad ise
initsiatiivi haarata. Tõenäoliselt jääb Valgamaale
kolm tugevat omavalitsust, tõmbekeskustega
Valgas, Otepääl ja Tõrvas.

Peaminister Rõivas külastas ka ettevõtet
UPM-Kymmene Otepää AS, mis on piirkonna üks
suurimaid tööandjaid. UPM-Kymmene Otepää
ekspordib ligi 95% toodangust. Rõivase sõnul
on ettevõte hea näide suurpärasest eksportettevõttest, kes plaanib lähiajal ka tootmist laiendada. “Mainimist väärib ka fakt, et UPM-Kymmene
Otepää teeb koostööd Maaülikooli ja Tehnikaülikooliga, et tootmise lisandväärtust ning efektiivsust teadusasutustega koostöös suurendada.”
Rõivas nendib, et Otepääl potentsiaal olla maailmatasemel sporditeenuste pakkuja. “Otepää on
selgelt Eesti kõige olulisem talispordi keskus,
arutasime SA Tehvandi juhtidega, kuidas rajada
Käärikule kaasaegne treeningbaas,” ütles Rõivas.
Rõivas külastas ka Tõikamäe radariposti ning
esines Otepää Gümnaasiumi kodanikuõpetuse
tunnis.

nidele järgmiselt:
Suvepää, koha-aadressiks Suvepää, Vana-Otepää küla,

Ave Tampere

se (pindala 5794 m²) kohanimeks Kasepää, koha-aadres-

kogusummas 284 eurot.
n

Määrati

ühekordne

ühele

isikule

Määrati ühele isikule tugiisiku teenus.

n

Moodustati hooldusvajaduse hindamise komis-

jon järgmises koosseisus: 1.1 Anneli Salumaa - komis-

Et oleks nii vaikne,
Et õnn kuuleks tulla…
Ja õnne nii palju,
Et hea oleks olla…

Otepää vald kingib igale oma valla 0-12aastasele lapsele jõuludeks ilusa kommipaki.

Pärnik; 1.5 Katre-Liis Treufeldt.
Kinnitati Sirje-Mai Reinlo hajaasustuse prog-

Jõuluvana toimetab need lasteni koolide,
lasteaedade ja Pipo Mängutoa jõulupidudel.

rammi lõpparuanne.
Lõpetati ühe isikuga Otepää linnas sõlmitud

eluruumi üürileping poolte kokkuleppel.
Anti Raido Käärile taksoveoluba taksoveo kor-

raldamiseks Otepää vallas.

märk 699BHT) kasutamiseks taksoveol.
Anti Raido Käärile taksoveo sõidukikaart

sõiduki Volkswagen Sharan (riiklik registreerimismärk 958BFL) kasutamiseks taksoveol.
n

Kodused lapsed, kes eelpool nimetatud jõulupidudel ei osale, saavad kommipakid kätte
Otepää Vallavalitsusest Lipuväljak 13,
II korruselt:

Anti Raido Käärile taksoveo sõidukikaart

sõiduki Volkswagen Sharan (riiklik registreerimisn

Anti Raido Käärile sõidukijuhi teenindajakaart

21.-22. detsembril kell 8-17;
23. detsembril kell 8-12;
28.-30. detsembril kell 8-17;
31. detsembril kell 8-12;
4.-8. jaanuaril kell 8-17;
11.-15. jaanuaril kell 8-17.

Anti Heidi Petersonile sõidukijuhi teenindajaKanti Otepää Gümnaasiumis maha 191 ühikut

Janika Laur, tel. 5239139

kasutuskõlbmatut vara, summas 1309,74 eurot. Kanti
Otepää Gümnaasiumi spordihoones maha 7 ühikut
kasutuskõlbmatut vara summas, 198,74 eurot.

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate

Kanti Otepää Linnaraamatukogus maha 10

ühikut kasutuskõlbmatut vara, summas 3368,12 eurot.
Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 213

eksemplari teavikuid, summas 373,66 eurot.
n

Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 38 ühikut

jõulumesi
ootab eakaid valla sotsiaalteenistuses
alates 10. detsembrist 2015.
Info: 766 4825; 766 4827,
5303 3032, 5199 4123.

kasutuskõlbmatut vara, summas 1411,61 eurot.
n

n

Peeti võimalikuks jagada Vana-Otepää külas asuv

Kasepää katastriüksus (katastritunnus 63602:001:0303)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa1.1 katastriüksuse (pindala 23 888 m²) kohanimeks
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.2 katastriüksu-

Määrati Pühajärve Põhikooli soojussõlmest

demonteeritud 550kW õliküttel töötava katelseadme (vallavara inventari nr 036002, vallavara nimetus

Väljastati sihtasutusele Tartu Sport projekteerimis-

disc-golfi raja ehitusprojekti koostamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest seitse

isikut.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128

Traditsiooniline jõulukoosviibine toimub teisipäeval,
22. detsembril kell 14.00
Edgari Trahteris.
Oma osavõtust teada anda
tel. 55628634, Kalev.

n

Määrati 260 eakale kingipakist koosnev jõulutoetus

kogusummas 1300 eurot.
n

Anti Bernhard SPA Hotell OÜ-le (registrikood

12380077, asukoht Kolga tee 22a, Otepää vallasisene linn
Otepää vald) luba paigaldada reklaamikandjad ja määrati
reklaamimaks.
n

Anti mittetulundusühingule Orca Swim Club

(registrikood 80332383, aadress Aia 18, Tallinn) projektlaagri tegevusluba Orca Swim Club suvelaagri pidamiseks

Ilusat jõuluaega!

Otepää Gümnaasiumi õpilaskodus maha 20 ühikut

n

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).

Otepää vallas on tööl uus sotsiaaltööspetsialist

kasutuskõlbmatut vara, summas 8363,17 eurot. Kanti

n

kohanimeks Piirilaane, koha-aadressiks Piirilaane, Koigu

august 2016. a.

kaart töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
n

dusmaa (011;M); 1.2 katastriüksuse (pindala 28 778 m²)

Kääriku Spordikeskuse ruumides ajavahemikul 14.–20.

töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
n

1.1 katastriüksuse (pindala 23,22 ha) kohanimeks Piiri,
koha-aadressiks Piiri, Koigu küla, sihtotstarve – maatulun-

eurot.

Lp. Otepää Invaühingu liikmed.

joni esimees; 1.2 Krista Anton; 1.3 Evi Lill; 1.4 Rita

n

miselt:

tingimused Pilkuse külas Veski spordibaas maaüksusel

OTEPÄÄ VALLA LASTE JÕULUPAKID

n

n

bed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järg-

n

Määrati 2015/2016 õppeaasta lõpuni kooli- ja

lastele.

n

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

dusmaa (011;M).

lasteaiatoidu toetus kahele paljulapseliste perede

n

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriük-

siks Kasepää, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatuluntoetus

kogusummas 128 eurot.
n

Peeti võimalikuks jagada Koigu külas asuv Piiri

katastriüksus (katastritunnus 63602:003:0880) kaheks

Kaunist jõuluaega soovides
Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus

Alates 20. novembrist on Otepää vallavalitsuses
tööl uus sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm.
Sotsiaaltööspetsialisti põhilisteks tööülesanneteks on toimetulekuraskustes inimeste, eakate ja
puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korraldamine ning info jagamine ja nõustamine toimetulekuraskustes inimestele.
Kersti Tamm on eelevalt töötanud Otepää vallavalitsuses sekretärina. Ta õpib Tartu Ülikooli
Sotsiaal- ja haridusteaduskonnas sotsiaaltööd.
Kontaktandmed:
Kersti Tamm
tel. 766 4827; 5199 4123.
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee.
Vastuvõtuajad: N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00.

konteinerkatlamaja) valitsejaks Pühajärve Põhikooli
asemel Otepää Vallavalitsus.
n

Määrati Otepää Võrkpalliklubile ajavahemi-

kul 25. november - 21. detsember 2015. a toimuva
Credit24 Rahvaliiga turniiri kodumängude korraldamiseks toetus summas 60 eurot.

LUGEJA KIRJUTAB

14.12.2015
n

Nõustuti Otepää vallasiseses linnas Sulaoja tee 9

asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
n

Nõustuti Mägestiku külas asuva Ees-Raja maaüksu-

se riigi omandisse jätmisega.

SÜNNID
Kenneth Tagel 		

30. novembril

Elame maailmas, kus eluhüvede jaotus on ebavõrdne ja tasakaalutu. See aeg on paljudele elu
argipäeva pärisosana raske. Raske just neile,
kellele see kõikvõimas aeg on õlgadele veeretanud raskused, millega üksi toimetulekuks puudub
jõud ja jaks.
Õnneks leidub inimesi, kes kohusetundliku,
empaatilise ja professionaalse suhtumisega oma
töösse suudavad kergendada koorma kandmise raskust. Selliste inimeste töörõõm on andmis-

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

rõõm, oskus osata teha nii, et abisaajal on vastu
võttes pehmem ja parem.
Toetudes isiklikele kogemustele julgen öelda, et
üks selliste omaduste kandja on meie valla sotsiaaltöötaja Rita Pärnik. Ja ma usun, et sama tunnustust jagavad ka teised abisaajad, kellele Rita
on ulatanud käed.
Tänu ka koduvalla teistele sotsiaalosakonna töötajatele, kes lõppeval aastal korraldasid teabepäevi eakatele ja puuetega inimestele
Otepää Palveränduri kirikus.
Meid eakaid ei ole vähe ja on kosutav teada,
et meist hoolitakse ka argipäevadel, mitte ainult
enne valimisi.

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

Kõik me vajame elus soojust ja mõistmist.
Jätkugu seda meile kõigile nii jõulude ootel kui ka
kogu eluks!
... Vaadates pühale puule
otsin palvuses neid,
neid, keda keegi ei kuule,
neid keda keegi ei näe. ...
Neile ma läidan küünalde leegi,
neile ulatan käe.
			
/Marie Under/

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.

VALVE PURI

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 15. jaanuaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pisikesi jõulurõõme Otepää Gümnaasiumist
Peaminister Taavi Rõivas süstis koolinoortesse
enesekindlust
4. detsembril külastas Otepää Gümnaasiumit Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivas.
Alati positiivne peaminister rääkis kooli
vanemale astmele tänapäeva olulistest teemadest – majandusest, riigikaitsest ja suhetest välisriikidega. Samuti puudutati natuke
ka Otepää eluga seonduvaid probleeme,
tõstes esile ka meie piirkonna plusse: rahvusvahelist tuntust ning häid sportimisvõimalusi.
Peaminister leidis õpilastega kiiresti ühise
keele, olles avatud, sõbralik ja huumorimeelne. Muuhulgas said kuulajad teada ka
peaministri hobidest, milleks on lisaks sportimisele tema 6-aastase tütrega seonduvalt
legoklotsidest ehitamine ning Sipsiku ja
Leiutajateküla Lotte lood.
Üritust jäädvustas OGTV ja TV3.
Foto: Toomas Palmiste

Grete Liivamägi (XI b klass)

Jakob Pohla – I koht
joonistusvõistlusel
4.-6. detsembril Tallinnas toimunud Robotex on
Põhja-Euroopa suurim robotivõistlus, mis toimus
tänavu juba 15. korda. Selle rahvusvahelise võistluse raames toimus ka mitmeid loovtööde konkursse.
Joonistuskonkursil osales väga edukalt Otepää
Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Jakob Pohla, kes
saavutas oma vanuseklassis (7.-12. klass) I koha.
Töö teemaks oli “Minu unistuse robot”.
Jelena Salumaa, juhendaja

Hea on olla hea
Jõulud on aeg rõõmustada selle üle, mis meil on.
Jõulud on aeg anda neile, kel pole. Andmisrõõmu
said tunda ka Otepää Gümnaasiumi 2. b klassi õpilased. Osalesime heategevusprojektis “Imelised
jõulud” ning seoses sellega meisterdasime jõulukaarte Tartu Mäe Kodu lastele ja Tartu Hooldekodu eakatele.
Kuigi 2. klassi koolijüts vaid aimas, kellele ta jõulukaarti teeb, soovis ta ikka, et see tuleks võimalikult ilus ja pakuks rõõmu sellele, kelle jaoks perekond ei ole nii enesestmõistetav kui suuremale

Kultuurikalender

Loore All – I koht jõululuuletuste lugemise
konkursil
4.
detsembril
toimus Valgas traditsiooniline maakondlik jõululuuletuste lugemise
konkurss.
Meie koolist
võttis osa 1.b
klassi
õpilane
Loore All. Osavõtjaid oli 1.-2.
klassi arvestuses
33. Kõik lugesid
ühe luuletuse.
Seejärel valis žürii välja 10 paremat teise vooru,
kus tuli lugeda teine luuletus.
Loore luges Uno Sikemäe „Sussi ülevaatus“ ja
Ira Lemberi „Pöialpoiss ja päkapikk“. Kokkuvõttes
sai Loore esimese koha.
Arvan, et ta vääris seda oma julge, ilmeka ja lapseliku esituse eest.
Kaja Oja, juhendaja
Foto: Reesi All

osale meist. Laste soov head teha oli suur ja võib
julgesti loota, et see soov kasvab koos lapsega. Hea
on olla hea.
Tiie Jaaniste, 2.b klassijuhataja

Uudiskillud panid kokku Marika Paavo
ja Toomas Palmiste

20. detsembril
Otepää Keskväljakul Talveturg,
jõuluvanade kokkutulek.
20. detsembril kell 17.00
Otepää Gümnaasiumi saalis eakate jõulukontsert. Esineb Anne
Velli.
22. detsembril kell 6.48
laulavad Ott Lepland
ja Liis Lemsalu Otepääl sügise talveks.

EELK Otepää Maarja kogudus
annab teada:
Jumalateenistused 2015. a jõulukuul
ja 2016. a talvekuul.

20.12.2015 kell 11.00 4. advendi
jumalateenistus Otepää talvekirikus
24.12.2015 kell 17.00 jõuluõhtu jumalateenistus Otepää kirikus, kasutusel laululehed
25.12.2015 kell 11.00 1. jõulupüha
jumalateenistus armulauaga Otepää talvekirikus
31.12.2015 kell 17.00 vana-aasta
õhtu jumalateenistus armulauaga Otepää
kirikus
03.01.2016 kell 11.00 jumalateenistus Otepää talvekirikus
10.01.2016 kell 11.00 jumalateenistus Otepää talvekirikus
17.01.2016 kell 11.00 jumalateenistus Otepää talvekirikus
14.01.2016 kell 11.00 jumalateenistus Otepää talvekirikus
31.01.2016 kell 11.00 jumalateenistus armulauaga Otepää talvekirikus

Muud teated:
26.12. kell 12.00 2. Jõulupühal Otepää
koguduse jõulupidu kirikumõisa saalis
Kantselei avatud ja vaimuliku kõnetunnid
kirikumõisa kantseleis E kl 10-13.
EELK Otepää Maarja kogudus tänab kõiki
häid toetajaid ning koostööpartnereid!

EELK Otepää Maarja kogudus soovib
kõigile inimestele rahulikke jõule
ning rõõmurohket aastavahetust!

Pokud Otepää lasteaias
Ühel vihmasevõitu päeval sammusid Pähklikese
maja suunas kaks pokut. Külalised ei olnud aga
sugugi Edgar Valteri tarnamätaste moodi, sest kõndisid kahel jalal ja kandsid vahvaid riideid.
Mida see siis tähendas? Edgar Valteri „Pokuraamatus“ on ju kirjas, et pokud seisavad lodudes,
varbad vees, kogu aeg ühe koha peal. Kuidas nad
lodust Otepääle said tulla? Tegelikult ei olnud need
raamatutegelased, vaid hoopis Tartu lasteaed Poku
õpetajad Liisi Sukk ja Kertu Lobjakova.
Tootjavastutusorganisatsiooni toel tulid külalised koolieelikutest Otikestele tegema jäätmealast õppepäeva „Mina hoian loodust“, eesmärgiga
suunata lapsi pakendijäätmete taaskasutamisele.
Pokud seadsid end saalis sisse ja valmistasid Otikestele vahva üllatuse: lastele vaatasid saali sisenedes vastu kolm suurt prügikonteinerit ja hunnik
jäätmeid.

Marko Tiirmaa, koguduse vaimulik.
tel: +3725185305
e-mail: marko.tiirmaa@eelk.ee

Pokud näitasid alustuseks kahte pilti maakerast:
ühel võis märgata vett ja rohelust, teisel laiusid
prügikuhjad. Lapsed otsustasid kiiresti, et nemad
prügiga ülekuhjatud maakeral elada ei taha ja
ühise eesmärgi nimel hakatigi prügihunnikut sorteerima: papp ja paber ühte, pakendid teise ja
olmejäätmed kolmandasse kasti.
Laste teadmisi täiendasid ka lapsed ise: nii
mõnigi rääkis oma kogemusest seoses prügi sorteerimisega. Kes oli metsatukas märganud plastpudeleid, kes pajatas, kuidas vanemaga taaraautomaati
kasutas. Tegevuse lõpuks sai iga sorteerija endale
väikese embleemi, mis pidi pokude sõnul kinnitama, et märgi omanik kuulub loodusesõprade ringi.
Toimunu pani punkti jäätmetekke vähendamise
nädala ettevõtmistele Otepää lasteaias.

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

25. detsembril

Ilmjärve kirikus kell 10.00
Kristuse sündimise püha jumalik liturgia
Teenib isa Andreas, Ilmjärve kiriku preester

Jõuluõhtu

Otepää lasteaia õppealajuhataja Merike Ennok

jumalateenistus 24. detsembril 16.00
Jõulupidu kõigile 25. detsembril 16.00
Palveränduri kirikus Otepääl, Pärna 15.

Neljas Valgamaa Rahvamuusikapäev toimus Nõunis
Muusika me ihus ja helikeeled hinges,
Ilma muusikata oleksime koguaeg ju pinges.
See oli meie Valgamaa rahvamuusikute motoks
28. novembril Nõuni Kultuurimajas. Järjekordsele
4. Valgamaa Rahvamuusikapäevale oli tulnud erakordselt palju osalejaid, seekord 65.
Muusikud Tõrvast – Jauram ja Helme rahvamuusikakollektiiv, Otepäält – Mõmmid, Karupojad
ja Pillipuu, regilauluansambel Koidu Tähed Sangastest ning naisrahvatantsurühm Pilleriin Valgast.
Üksikesinejatest olid kohal Varju Teder, Ilmar Tiideberg, Kaile Mumm, Ants Taul, Elise Roodla ja

lõõtsatriost Kalle Raidsalu.
Ja meie külaliseks olid, seekord noored rahvamuusikud Tartust – rahvakultuuriansambel
Maatasa juhendajaks Halliki Pihlap. Õhtujuht oli
Merle Soonberg , kelle säravad tutvustused tõid
rõõmu muusikute silmisse ja südameisse. Ning üllatuseks oli kohal ka Vikerraadio, uudiste lugejaks
pr. Aili Miks, kes kajastas päeva uudiseid Valgamaalt. Koidu Ahk tutvustas pärimusfestivali Baltica
2016, mille teemaks on „Jaanipäev“ oma kommete,
traditsioonide ning lauludega. Kontsert lõppes
koondorkestri ühise mänguga.
Tänati esinejaid Tänukirja ja ühe imearmsa lau-
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likuga. Pärast kontserti lustisime simmanil, kus kõik
kes tahtsid mängida seda ka tegid. Terve maja oli
muusikat täis ja tantsurõõmu said nautida kõik.
Meie pidu toetasid Valgamaa Omavalitsuste
Liit, Valgamaa Ekspertgrupp, Otepää vald. Erilised suured tänud Nõuni Kultuurimaja perenaisele
Marika Viksile sooja ja lahke vastuvõtu eest. Nõuni
Kultuurimajja oled alati oodatud. Veelkord kõikidele
osalejatele ja korraldajatele suur tänu.
Kohtume 2016. aastal Tõrvas!
Lille Tali

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI
SPORDIHOONE SAUN
on aasta lõpus avatud
29. detsembril
kell 15.00-20.00 naistele ja
30. detsembril
kell 15.00-20.00 meestele.

SPORDIHOONE

on 24., 25., 26. ja 31. detsembril 2015
ning 1. jaanuaril 2016 suletud.
23. detsembril on lühendatud
tööpäev (kell 10.00-19.00).

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO

PALUPERA

Jõuluootus südames

Palupera Vallavalitsuse istungil
7.12.2015 anti välja korraldused:
n

Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse

saaja Rein Tiimanni projekti „Kuuse talu kanalisatsioonirajatiste
ehitus“ esitatud aruanne.
n

Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse

saaja Margus Kroonbergi projekti „Vambola talu salvkaevu rajamine“ esitatud aruanne.
n

Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Lutike külas

üks kinnistuomanik ajavahemikul 1.01.-31.12.2016.
n

Registreerida Sulev Talvikult laekunud kasutusteatis Helle-

nurme külas elamu veevarustuse süsteemile.
n

Registreerida Rein Tiimanilt laekunud kasutusteatis

Mäelooga külas valminud reovee kohtpuhastile.
n

Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis oleva

maaüksuse, Savi kinnistu põllumaa, kasutusse andmine avalikul
kirjalikul enampakkumisel nurjunuks, kuna enampakkumisele ei
laekunud ühtegi avaldust.
n

Kooskõlastada ERMO KRUUSE PÕRGUMÄE TALU vee-

teenuse hinnad äriühingu tegevuspiirkonnas (Päidla küla joogivee
ja kanalisatsioonirajatised) käibemaksuta alljärgnevalt:

18. detsember 2015

5. detsmbril säras kuusk Hellenurme maakultuurimaja hubases, soojas ja tordilõhnalises saalis pakkudes rahu ja hingesoojust tantsukultuuri armastavatele inimestele.
Meeldejääv kontsert sai teoks tänu: säravale
õhtujuhile jõulumemm Viks Marikale, kes oskas
siduda terve õhtu üheks meeldejäävaks tervikuks,

PROJEKTID

muusikaansambel Jalajas Toomasele, kes oma
meeleoluka esinemisega on võitnud meie
südamed ja tantsurühmadele: Hellenurme
line- ja mustlasrühm Fiilingule, kõhutantsurühm Marbellale, Sangaste ja Õru linetantsurümadele ja Sangaste kõhutantsurühmale.
Tore õhtu oli. Jääb üle soovida: "Head
juhendajad Kati ja Tiina, te olete ära teinud
midagi suurt, te olete lavale toonud lihtsad
maainimesed... no ei ole sõnu... iga tahes me
armastame teid ja soovime kannatlikku meelt,
et jätkata samas vaimus."
Sille: "Sinu tehtud küpsetised meeldisid
kõigile ja saal oli ka kenasti kaunistatud."
Virgo: " Sa oled vahva tegelane. Alati oled kaasa
löönu meie üritustel. Nagu seekord: Lava oli huvitavalt ehitud ja filmimisega saad sa alati hakkama."
Meeldejäävat üritust toetasid Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Palupera vald.
Õnne ja kõike head ka uueks aastaks! Uute kohtumisteni soovib
Palupera vald ja tantsuklubi Mathilde

Tasu võetud vee eest – 1,00 euro ühe kuupmeetri kohta.
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 1,75 eurot ühe
kuupmeetri kohta.
n

22. DETSEMBRIL KELL
18.00-20.00

Maksta:

- maksta toetust ühele puudega isikule ravi-ja rehabilitatsioonivahendiste ostuks summas 12,50 eurot,
- õppetoetust ühele kõrgkoolis õppivale õppurile summas 40

PALUPERA PÕHIKOOLI
JÕULUPIDU

eurot,
- jõulutoetust kolmele lasterikkale perele kokku summas 210
eurot,
- kahele majandusraskustesse sattunud perele toetust kokku

ETENDUB NÄIDEND
„MÕISAHÄRRA KUMMITAB!
JA PÄKAPIKUD KA …“

summas 40 eurot,
-maksta toetust kolmele puudega lapse perele kokku summas 60
eurot,
- vajaduspõhist peretoetust 13-le isikule kokku summas 1035
eurot.

Palupera kooli üheksandikud käisid etiketikoolitusel
4. detsembril külastasime meie, Palupera põhikooli 9.
klassi õpilased ja klassijuhataja õpetaja Arvet Silk Viljandis restorani Cassata. Viibisime õhtusöögil, mille ajal
toimus meile etiketikoolitus. Meile pakuti kolmekäigulist
õhtusööki. Söömise käigus õpetati, kuidas viisakalt lauda
istuda, kuidas asetada söögiriistad, kui oled lõpetanud
ning palju muid kasulikke nõuandeid ja reegleid. Toit
oli kõigi meelest väga maitsev ning nõuanded tulevad
edaspidises elus meile kindlasti kasuks.
Pärast restorani külastust läksime edasi Viljandi pärimusmuusika aita vestlusõhtule. Vestlejateks olid Tarmo
Tiisler ja Jalmar Vabarna, kes ajasid juttu teemal „Sport
ja muusika“. See oli samuti väga tore ja teadmisi andev
üritus. Näiteks sain teada, et väga hea muusik Jalmar
Vabarna on ka tubli ja innukas spordihuviline.
Suur tänu koolile ja direktor Svetlana Varikule, et ta
meile sellise koolituspäeva korraldas.
Ave Riivik,
Palupera põhikooli õpilasesinduse asepresident
ja 9. klassi õpilane

AASTALÕPU
KULTUURIKALENDER NÕUNIS
26. detsember kell 20
VANA AASTA LÕPUPIDU

*tantsuks mängib ansambel „Saatanlik naine“
*pilet 8 eurot

27. detsembril kell 16
värsiteater lastele,

mis sobib ka suurepärasele täiskasvanutele vaatamiseks,
A.S.Puškini tekstile ja F.Chopini muusikale
„MUINASJUTT KULDSEST KALAKESEST“
projektiteater Banaanikala esituses.
Tasuta.
Toetab projekt „Teater maale“ ja Palupera vald.
Info: Marika 53465648, Kalev 5139071.

2015. aasta – kõlab hästi!
Nii nagu Eestimaal on muusika-aasta 2015 kõlanud hästi, nii ka meil,
Nõunis. Kõlanud on armas lastelaul piirkondlikul laulukarussellil, hingest tulev vokaalansamblite
laul Kagu-Eesti vokaalansamblite
päeval, Ameerika poiste kaasakisuv bluegrass, armastatud saatejuhi
„poissmeeste õhtu“ rõkkav laul jaanipäeval, naiskoori laul Europeadel,
rahvamuusikute rahvalikud kaasakiskuvad laulud ning meie endi
laste ja vanaemade toredad laulud.
Ka tantsude saateks kõlav saatemuusika kõlab hästi, aplaus vahvale

teatrietendusele kõlab kui muusika
kõrvadele. On olnud palju toredaid ettevõtmisi ja tegemisi, mis on
leidnud hästi palju positiivset kõlapinda. Ning seegi kõlab hästi, kui
meie toetajad küsimise peale: “Kas
saate meie ettevõtmist toetada?“
.vastavad: “Aga loomulikult, ikka“.
See, et meil on imetoredad inimesed – see kõlab ju suisa VÄGA
HÄSTI! Aitäh teile ning kõigile
soovime kaunist jõuluaega ja head
uut aastat!!
Marika ja Kalev

Vastavalt Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 14, § 141 ja § 142 ning kohaliku omavalitsuse
hinnakooskõlastuse määrusele nr 3 (7. detsember 2015)

määrab FIE ERMO KRUUSE PÕRGUMÄE TALU
alates 01. veebruarist 2016 oma teeninduspiirkondades (Päidla küla) alljärgnevad
veeteenuse hinnad (eur/m³):
Teenuse nimetus		
Teenuse hind
Käibemaks 20% Teenuse hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest		1,00		0,20		1,20
Tasu reovee ärajuhtimise
ja puhastamise eest		1,75		0,35		2,10
Seega on tarbijale veeteenuse komplekshind koos käibemaksuga 3,30 eur/m³.

PALUPERA NOORTE TÄNUÜRITUS Palupera Pritsikuuris 30. detsembril kell 18.00
Noorte ja koostööpartnerite tänamine
PVNK tegevusaastatele tagasivaade
Muusika ja üllatused			
Jõuluvana (kaasa võtta 3 EUR loosipakk)
Kohvilaud				
Transport: Nõuni-Hellenurme-Palupera.
Ürituse lisainfo leiad facebookist/Deivilt

PALUPERA VALLA NAISKOOR
HELLETAJAD
Toetuse saaja – Palupera valla
naiskoor Helletajad, põhitaotleja.
Toetaja – Eesti Laulu- ja Tantsupeo
SA, Eesti Kooriühing.
Toetus – SA komisjoni otsusega
eraldati 2015/2016 hooaja tegevustoetuseks Palupera valla naiskoorile Helletajad 320 eurot.
Projekti lõpp – 31. juuli 2016.a.

HELLENURME NOORTEKESKUSE
INVENTARI TÄIUSTAMINE
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus
Palupera valla roll – osaletakse
projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Toetus – kohaliku omaalgatuse
programmi maakondliku hindamiskomisjoni protokolli alusel kinnitas Valga maavanem oma korraldusega nr 1-1/15-455 (9.11.2015)
toetuse 1102 eurot mittetulundusühingu põhikirjaliste tegevuste
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Soetatakse köögitarvikute komplekt
(6 erinevat panni, klaaskaaned,
6-osaline pottide komplekt, salatikausse, veekeetja, köögikombain),
arvutikõlarid ja Wii mängukonsool
Premium juhtpultide, roolide ja 5
mänguga. Omaosaluse 125 eurot
katab kaasfinantseerijana kohalik
omavalitsus, toetades arvutikõlarite ja mängude ostu.
Projekti kestus – 01.12.201525.03.2016. a.

Palupera vallalt saavad
jõulupakid
kõik lapsed kuni põhikooli lõpuni
ning 70aastased ja vanemad
vallaelanikud.
Hellenurme ja Otepää lasteaias
käivad lapsed saavad pakid kätte
lasteaia jõulupeol. Palupera Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi õpilased
kuni 9. klassi lõpuni saavad pakid
kooli jõulupeol.
Kodused lapsed, mujal põhikoolis
käivad lapsed ja eakad, kes ei osalenud jõulupeol, saavad pakid kätte
vallamajast (telefon 767 9502 Heli)
või Nõuni raamatukogust (telefon 765
7333 Külliki).
Jõulupakke väljastame kuni
01. märtsini 2016.

Neeruti Külamaja
on võimalik kasutada erinevate
avalike ürituste korraldamiseks.
Info tel 55590450.

18. detsember 2015
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TALVEÜRITUSED

Talitriatloni Eesti ja Euroopa meistrivõistlused toimuvad 23. jaanuaril Otepääl
Olete oodatud osalema 23. jaanuaril 2016 Otepääl
toimuvatel Eesti ja Euroopa meistrivõistlustel
talitriatlonis.
Tegemist on algava suusahooaja ühe põnevaima üritusega Eestis, kus korraga saab võistelda
kolmel spordialal.
Jooksust, maastikurattasõidust ja suusatamisest
koosneva multispordiala tiitlivõistlused korraldatakse esmakordselt Eesti talispordi keskuses
Otepääl, Tehvandi spordikeskuses.
Kokku toimub võistluse raames viis starti, kus
omavahel võtavad mõõtu Eesti ja Euroopa
parimad talitriatleedid mitmetes võistlusklassides.

Võistluspäev algab juuniorite stardiga, kellele
järgnevad paratriatleedid, eliidi ja U23 naised
ning mehed. Eesti meistrid selguvad võistluse viimases stardis, kus võistlevad vanuseklassid. Seega
on osalejatel reaalne võimalus tulla talitriatlonis
üheaegselt nii Eesti kui ka Euroopa meistriks.
Võistlusele eelregistreerimine on eestlastele
avatud kuni 10. jaanuarini 2016. Registreerumine toimub läbi Eesti Triatloni Liidu (peasekretär
Tiina Pallas - info@triatlon.ee, 56 951 593).

Kogu informatsioon võistluse kohta on leitav aadressilt wintertriathlon.meieliigume.ee ja https://
www.facebook.com/ETUwintertriathlon2016

Võistluse peakorraldajaks on Meie Liigume koostöös Eesti Triatloni Liidu ja Tehvandi Spordikeskusega.
Lisainfo:
Siim Ausmees
Meie Liigume
503 2748
siim@meieliigume.ee

Võistluspäeval kohapeal registreerimist ei toimu.
Eliidi ja U23 võistlusklasside osalustasu on 55,00
eurot. Juuniorite, paratriatleetide ja vanusegruppides võistlejate osalustasu on 30,00 eurot.

Toidupada õdus aidamaja ootab külalisi!
Ettetellimisel ootame lahkelt külla neid, kellele
meeldib hea lihtne eestimaine toit, õdus miljöö
ja looduslik privaatsus.
Sobib kõikideks sündmusteks, mida soovite oma
lähedaste või sõpradega tähistada!
Olemas on suitsusaun koos saunatünniga.
Kohtume aidamajas!
Perenaine Krista
OÜ Toidupada
tel. 5623 0922
info@toidupada.ee
http://www.toidupada.ee/

TALVEÜRITUSED
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Otepää piirkonna sündmuste
w w w. o t e p a a . ee
Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

DETSEMBER
18.12.2015
Ööklubis Comeback. TALVEKALEIDOSKOOP ehk Tere suusad, kepid, kelgud,
lauad! DJ RAIGO BRAUER.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
18.12.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse
pubis kell 20.30 Ansambel Bassein.
Info: www.pyhajarve.com
19.12.2015
Ööklubis Comeback. Bacardi
hullutav Letipidu „Let`s Get Wild“. Dj-d Erlend Aav
& Arno Kukk. Go-Go Girls Showbaar ja -baarmenid.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
19.12.2015
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse
pubis kell 20.30 Ansambel Bassein,
Info: www.pyhajarve.com
20.12.2015
Otepää Keskväljak. Kell 11.00
-15.00 talvepealinna pidustuste raames Otepää Keskväljakul Talveturg. Turgu juhib Marika Viks, esinevad naisrahvatantsurühm Nuustaku, eakate ansamblid Laulurõõm ja Tantsurõõm, tantsukool JJ-Street.
Laadaloterii. Laada korraldab Otepää Naisselts.
Kell 12.00 samal päeval saabuvad erinevate transpordivahenditega jõuluvanad igast ilmakaarest.
Kohata võib tuletõrje, politsei, kiirabi, posti ja Valdur Sepa jõuluvanasid. NB! Seoses talveturuga on
20.12.2015 kella 9.00-16.00 liikluseks piiratud Lipuväljaku tn Munamäe tn ristist kuni Konsumi ristini.
Otepää Keskväljak on liikluseks suletud. Oti pubi esine on liiklemiseks ja parkimiseks avatud.
Info talveturu kohta: Ene Raudsepp 5615 3357
Talvepealinna pidustused: Sirje Ginter 509 7795
20.12. 2015
kell 17.00 Otepää Gümnaasiumi
saalis eakate jõulukontsert. Esineb Anne Velli. Õnnitletakse ansamblit Relami nende 35. tegevusaasta
puhul, õhtu lõpetatakse kohvilauas.
22.12.2015
Astronoomiline talve algus kell
6.48. OTEPÄÄ SAAB TALVEPEALINNAKS. Ott
Lepland ja Liis Lemsalu laulavad Otepääl sügise
talveks.
Kuum tee ja 19 rosinatega kringlit, tuledesäras väljak ja rõõmus talveootus teeb meele rõõmsaks ning
talve alguse helgeks. Rütmikas kava noorte tantsukoolilt JJ-Street annab talve tulekule erilise särtsu.
Hommikumeeleolu loob SkyPlus ja Vaido Pannel.
Talvepealinna avaüritused korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös Otepää Naisseltsi, jõuluvanade,
Otepää naiskodukaitse ja Otepää gümnaasiumiga.
Toetab Otepää vald. Talvepealinna ametlik raadio on
raadio SkyPlus.
25.12.2015
Pühajärve
Spa&Puhkekeskuse
pubis kell 20.30. Ansambel Saatanlik Naine.
Info: www.pyhajarve.com
25.12.2015
Ööklubis Comeback. LÕBUSAD
JÕULUD ehk Salmi ei küsita kelleltki! DJ VAHUR
KOLLOM.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
26.12.2015
Ööklubis
Comeback.
3LIVE
PROJECT ehk Me kolmekesi tuleme...! Lahkuvale
aastale tõmbab joone alla ja peale võimas TRIO
Riiast: DJ [EX] DA BASS (Läti populaarseim 2015),
NORMUNDS PIESIS (trompet), EINARS LATISEVS
(löökriistad). Lõunanaabreid toetab hoogsamate hittidega DJ ROBERT PIHELGAS.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
26.12.2015
kell 20.00 GMP Clubhoteli
Pühajärve restoranis Margit Tali ja Madis Pennar
(Jazzilik jõulukava).

26.12.2015
Pühajärve
pubis kell 20.30 Raen Väikene.
Info: www.pyhajarve.com

Spa&Puhkekeskuse

31.12 2015
kell 19.00 GMP Clubhoteli
Pühajärve restoran. Aastavahetuspidu Pühajärve
restoranis.
31.12.2015
Restoran Mr. Jakob. Aastavahetuse pidu. Esinevad ERRi parimad DJ-d Paul Oja ja
DJ Quest Raadio 2st. Pidulaud suupistetega, vahuvein, üllatusauhinnad.
Info: www.facebook.com/jakobrestoran
31.12.2015
Ööklubis Comeback. VIDEOSHOT NEW YEAR SPECIAL ehk Täisgaasiga uude
aastasse! LED saksofonist HENRI ARUKÜLA. VDJ-d
ARNO KUKK & VAIDO PANNEL.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
31.12.2015
kell 00.00 Otepää Keskväljakul.
Aastavahetuse ilutulestik.

JAANUAR
1.01.2016
Ööklubis Comeback. REANIMATSIOON ehk TERE 2016! DJ ROBERT PIHELGAS.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
2.01.2016
Ööklubis Comeback. UUEL AASTAL HOOG SISSE ehk Aasta algab ägedalt!
DJ KARL KUKKE.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
3.01.2016
Tehvandi Spordikeskus. Värska
Originaal laskesuusatamise noortesari.
Info: www.biathlon.ee
5.-7. 01.2016
kell 11.00-14.00 Pipo mängutoas
koolivaheaja minilaager. Laagrisse on oodatud eelkõige 6-11aastased (soovi korral ka vanemad). Igal
päeval erinevad tegevused/töötoad, kavas on ka
matk. Tasu 6 eurot/päev. Täpsem info: www.pipo.ee.
Vajalik registreerimine: pipomangutuba@gmail.com
või telefonil: 56942521.
8.01.2016
Ööklubis Comeback. Suusahullude III Öömaratoni ametlik lõõgastus! SUUSAPALAVIK EI MURRA ehk See toimub siin igal õhtul!
LED saksofonist HENRI ARUKÜLA show. DJ ANDI
RAIG
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
9.01.2016
Suusahullud maraton 2016
Info: www.suusahullud.ee
9.01.2016
Ööklubis Comeback. „Comeback
WinterLive 2“ MEGAMOJITO ehk Tulevad nii Pets
kui Margus ja Priit! SMILERS! DJ-d RAIGO BRAUER
& ROBERT PIHELGAS. Suusahullude III Öömaratoni
ametlik afterparty!
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
15.01.2016
VIDEOSHOT WINTER SPECIAL
ehk Mini on alati moes! Talviselt meelad ja pindu
paljastavad tantsuhot-id sulatab12-l ekraanil kokku
VDJ ARNO KUKK.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
16.01.2016
kell 12.00 toimub külamajas
sefiiritordi tegemise koolitus. Koolitus maksab 10
euri ja kestab umbes 2 tundi.
Etteregisteerimine 12. jaanuarini telef. 51974916

16.01.2016
Ööklubis Comeback. „Comeback WinterLive 3“ KLUBIKARIKAS 2016 ehk Süte
peal sulanud jää! Eesti superstaar OTT LEPLAND &
BAND! DJ VAIDO PANNEL.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
22.01.2016
Pühajärve Laululaval kell 22.00.
Eesti IV Talveöölaulupidu Otepääl.
Talveöölaulupidu on heaks näiteks suurte spordisündmuste kõrval, et elu kihab tõesti igas eluvaldkonnas ja igal aastaajal. Korraldajad usuvad, et see
pidu lisab väärikat kõla Talvepealinna tiitlit kandavale
Otepääle. Kavas on seitseteist eestikeelset maagilist
ja armastatud laulu läbi aegade. Talvine laulupidu
saab alguse mõnesajameetrise kooride rongkäiguga
Pühajärve lauluväljakule.
E-mail: info@talvelaulupidu.ee
Facebook: facebook.com/talvelaulupidu
22.01.2016
Ööklubis Comeback. Bacardi
hullutav Letipidu „Let`s Get Wild“. Dj-d Erlend Aav
& Marko Kiljak. Go-Go Girls Showbaar ja -baarmenid.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
23.01.2016
toimub Sangaste lossis üritus
"August Gailit 125". Oodatud on kõik, päevajuhiks
Nipernaadi, toimub Valgamaa õpilaste etlemisvõistlus ja palju muud vahvat.
www.sangasteloss
23.01.2016
Tehvandi Spordikeskuses
Euroopa meistrivõistlused talitriatlonis - jooks,
maastikurattasõit, suusatamine.
Info: Siim Ausmees, +372 503 2748
siim@meieliigume.ee

10 km KL.
Lisainfo: www.suusaliit.ee
6.02.2016
Ööklubis Comeback. Venus Club
ja Club Comeback esitlevad: SUUSABAASIS ON
TANTSUPIDU ehk Peopealinnad möllavad! Leti taga
Venus Clubi showbaarmenid. DJ-d RAIGO BRAUER
& VAIDO PANNEL. Peenemad poognad näitavad ette
Jägeretid ja Amici tantsutüdrukud!
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
7.06.2016
Otepää
Talvine
Võistlusrada asub Otepää valla teedel.
(www.facebook.com/rahvasprint

rahvaralli.

12.02.2016
Ööklubis Comeback. Bacardi
hullutav Letipidu „Let`s Get Wild“. Dj-d Erlend
Aav & Marko Kiljak. Go-Go Girls Showbaar ja -baarmenid.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
13.02.2016
Tehvandi Spordikeskus. Kahevõistluse ja suusahüpete Eesti MV.
Lisainfo: www.suusaliit.ee
13.02.2016
Ööklubis Comeback. „Comeback
WinterLive 6“ SÄRAV SÕBRAPÄEV ehk Noorte
kehade vallatust ruum on täis! KARL-ERIK TAUKAR
& LIVE BAND! DJ VAIDO PANNEL.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
14.02.2016
Tehvandi Spordikeskus.
44. Tartu Maraton avatud rada start.
Info: www.tartumaraton.ee

23.01.2016
Ööklubis Comeback. RingFM
esitleb: „Comeback WinterLive 4“ SA TEAD MIS
TEED ehk Võin sinu eest mängu panna ma kõik! 2
QUICK START, RAUNO MÄRKS, KERLI DELLO,
ANDRES TORM, SIIM TABA, INGER ELLER.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback

14.02.2016
Väike-Munamägi.
meistrivõistlused. Slaalom.
Lisainfo: www.suusaliit.ee

29.01.2016
Ööklubis Comeback. LÕBUS
TALVETRALL ehk Karge küte kangetele!
DJ ROBERT PIHELGAS.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback

16.02.2015
Sangaste lossis Krahv Bergi
sünniaastapäev.
www.sangasteloss

30.01.2016
Tehvandi Spordikeskus. Kaitseliidu meistrivõistlused murdmaasuusatamises.
30.01.2016
Ööklubis Comeback. Lisame
talvele särtsu juurde: „Comeback WinterLive 5“
HIP-HOP JEESUS ehk Tervitusi toome palmisaarelt!
GENKA & PAUL OJA & LIVE BAND DJ ANDI RAIG.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback

VEEBRUAR
5.02.2016
Ööklubis Comeback. TALVINE
IMEDEMAA ehk SUUSALUMI ÕHTUST HOMMIKUNI! LED saksofonist HENRI ARUKÜLA show.
DJ-d ARNO KUKK & ROBERT PIHELGAS.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
6.02.2016
Otepääl Euroopa Saunamaraton.
Lisainfo: www.otepaa.ee ja Facebookist.
6.02.2016
Otepää Rahvasprint. Võistlusrada asub Otepää valla teedel.
(www.facebook.com/rahvasprint
6.02.2016
Tehvandi Spordikeskus. Murdmaasuusatamise noorte ja juunioride Eesti MV, 5 ja

Valgamaa

16.02.2016
Otepää Gümnaasiumi aulas kell
16.00 Anu Kase nimeline Ansamblimuusika päev.
Otepää Muusikakool 40 − kontserdiaasta!

19.02.2016
Ööklubis Comeback. IGILUMI
ALPIMAJAS ehk Lükkame lumel ja tõukame jääl!
DJ ROBERT PIHELGAS.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
20.02.2016
Ööklubis Comeback. Jägermeister esitleb: ORANŽ LAUPÄEV „Comeback WinterLive 7“ TANEL PADAR & THE SUN. Klubis tuiskavad
ringi meelad JÄGERETID!
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
21.02.2016
Tehvandi Spordikeskus.
44. Tartu Maraton.
Info: www.tartumaraton.ee
26.02.2016
Ööklubis Comeback. SUUSAPALAVIK DISKOBAASIS ehk See toimub siin igal
õhtul! DJ ANDI RAIG.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
26.-28.02.2016
Tehvandis Spordikeskus. Põhjamaade noorte meistrivõistlused. Kahevõistlus,
suusahüpped, murdmaa.
Lisainfo: www.suusaliit.ee
27.-28.02.2016
32. Eesti linnade Talimängud toimuvad Otepääl ja Otepää vallas (Käärikul, Pühajärve
Põhikoolis, Kuutsemäel jne.)
www.joud.ee

18. detsember 2015
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kalender 18. dets. – 31. märts
w w w. o t e p a a . e e
27.02.2016
Ööklubis Comeback. Retro FM
esitleb: „Comeback Winter“retro“Live 8“ TÕELINE
TALVERETRO ehk Legendid lammutavad täiega!
KARL MADIS & CARL-PHILIP MADIS. DJ ARNO “ööelu legend“ KUKK.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
28.02.2016
Väike-Munamägi. Noorte Alpisarja III etapp/Eesti noorte MV. Slaalom.
Lisainfo: www.suusaliit.ee

MÄRTS
4.-6.03.2016
Tehvandi Spordikeskuses Eesti
Ettevõtete Talimängud.
Info: www.firmasport.ee
4.03.2016
Ööklubis Comeback. Eesti Ettevõtete Talimängude meeleolukas talvepidu: See
juhtub siin igal õhtul ehk SUUSAPALAVIK. LED
saksofonist HENRI ARUKÜLA show. DJ-d ROBERT
PIHELGAS & ERLEND AAV.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
5.03.2016
Tehvandi Spordikeskus. Suusahüpete Eesti MV. Meeskonnavõistlus.
Lisainfo: www.suusaliit.ee
5.03.2016
Ööklubis Comeback. TALISPARTAKIAADI STIILIKAS. TÕELINE TALVERETRO ehk
Diskobaasis on suusapidu! VDJ ARNO KUKK.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
11.-13.03.2016
Tehvandi Spordikeskus. Skandinaavia karikavõistluste finaaletapp. Sprint V, 5 ja 10
km KL, 10 ja 15 km V.
Lisainfo: www.suusaliit.ee
11.03.2016
Ööklubis Comeback.
DJ ROBERT PIHELGAS.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
12.03.2016
Kuutsemägi.
Eesti MV.
Lisainfo: www.suusaliit.ee

Lumelauakrossi

12.03.2016
Rahvamuusikaansambli Karupojad kontsert. Karupojad - 20 aastat tegutsemist.
Kontsert on pühendatud Otepää 900 juubelile.
12.03.2016
Ööklubis Comeback. Bacardi
hullutav Letipidu „Let`s Get Wild“. Dj-d Erlend Aav
& Marko Kiljak. Go-Go Girls Showbaar ja -baarmenid.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
12.03.2016
Ööklubis Comeback. Bacardi
hullutav Letipidu „Let`s Get Wild“. Dj-d Erlend Aav
& Marko Kiljak. Go-Go Girls Showbaar ja -baarmenid.
Lisainfo: www.comeback.ee & www.facebook.com/
clubcomeback
13.03.2016
Kääriku Spordikeskus.
siooniline Kekkose suusasõit.
Info: www.kaariku.com

Tradit-

19.03.2016
Tehvandi Spordikeskuses Värska
Originaal laskesuusatamise noortesari.
Info: www.biathlon.ee

Talvepealinnas Otepääl toimub taas Euroopa
Saunamaraton
6. veebruaril 2016 on Talvepealinnas Otepääl
Euroopa Saunamaraton.

9%. Lisaks ööklubi Comeback vabapääsmed või
sooduspääsmed või mingi muu ööklubi poolne
soodustus.
Lisainfo: www.karupesa.ee.

Registreerimine toimub 6.-7. jaanuaril 2016
e-posti teel saun@otepaa.ee.
Järjekorras juba seitsmenda Euroopa Saunamaratoni start on 6. veebruaril kell 12.00 Kääriku
Spordikeskuses. Start on avatud kuni kella
13.00ni. Finiš on avatud kella 17.00ni Kääriku
Spordikeskuses. Samas toimub ka kokkuvõtete
tegemine ja autasustamine.
Otepää kultuurijuht ja Euroopa Saunamaratoni
peakorraldaja Sirje Ginter ütles, et Saunamaratonile registreeritakse kuni 800 osalejat. Registreerimisel tuleb kirja panna võistkonna nimi ning
osalejate ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon
ja e-post. Võistkonna nime hiljem muuta ei saa.
„Kui hiljem muutub üle 50% registreeritud
võistkonna liikmetest, siis see võistkond annulleeritakse, seega palun mõelge oma osalemine
hoolikalt läbi,“ lisas Sirje Ginter.
Ainult naistest koosnevale võistkonnale on ka
sellel aastal eriauhinnad – pesupalid, mille paneb
välja Lemmikmees OÜ. Peaauhinnaks on OÜ
Lemmikmehe poolt saunatünn.
Saunamaratonil osalev võistkond on 4liikmeline. Võistkond saab stardipaigas saunade
orienteerumiskaardi ja saunakaardi, kuhu tuleb
saada saunaomanike kinnitused saunaskäigu
kohta. Kõigil võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili võtta vähemalt 3 minutit. Lisaboonust
(aja vähendamine) annab saunalistele jääaukude, kümblustünnide ja muu saunaomanike poolt
välja pakutud atraktsioonides ja meelelahutuses
osalemine. Lühima ajaga kõik saunad, jääaugud
ja tünnid läbinud võistkond on võitja. Finišisse
jõudes tagastatakse saunakaart.
Saunamaratonist osavõtmiseks on vajalik oma
transpordi olemasolu. Saunalised kinnitavad oma
allkirjaga, et nende tervis lubab saunatada.
Kaugemalt tulnud saunalistele teevad Otepää
piirkonna majutusasutused Karupesa hotell,
Sangaste loss ja Sokka Puhkekeskus sooduspakkumisi.
Saunamaratoni korraldavad Otepää Kultuurikeskus, Otepää Vallavalitsus ning Otepää piirkonna saunaomanikud. Toetavad kõik osalevad
saunaomanikud ja Otepää vald.
Esimene Euroopa Saunamaraton Otepääl
toimus 2010. aastal. Tegemist on saunaorienteerumisega, kus võitja on see, kes läbib võimalikult
väikese ajaga võimalikult palju saunu.
Eelmisel võistlusel osales 780 saunalist, kiireim
võistkond „Väinod“ läbis maratoni 3 tunni ja
20 minutiga, teise koha sai võistkond „Reliikvia“ ajaga 3,24 kolmanda koha võistkond „Eesti
Pagari võrkpalliklubi“ ajaga 3,25. Naiste võistkondadest olid parimad pikaajalised võistlejad
„Lämma naase“ ajaga 3,59.
Euroopa Saunamaraton Otepääl sai konkursi
„EHE Lõuna-Eesti“ Parim turismisündmus 2015
nominendiks.

20.03.2016
Tehvandi Spordikeskus. Kahevõistluse ja suusahüpete Eesti MV, MN16, M18, JUN.
Lisainfo: www.suusaliit.ee

NB! Tutvu kindlasti ka võistluste
reeglitega!

21.-25.03.2016
Kuutsemägi. Lumelaua noortesarja IV etapp.
Lisainfo: www.suusaliit.ee

Ürituse korralduses võib tulla muudatusi, jälgige infot Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee ja Facebookist.

Sooduspakkumised majutuseks:

2. Sangaste loss:
05.-06.02.2016 16-s hotellitoas/sviidis, kahekaupa majutudes kokku 32 in. Lisakohtadega võimalik majutada 50 in. Hinnaks hotellitoas 25 eur in
(kahekesi toas), sviidis 35 eur/in (kahekesi toas),
lisakoht tuppa 12 eur/in. Majutushinnad ei sisalda
hommikusööki, mis tuleb tuba broneerides kliendil kokku leppida.
Samuti pakutakse majutust lossi III korrusel
hostelis (3-9 inimest toas) hinnaga 12 eur/in.
Lisainfo: www.sangasteloss.ee.

1. Karupesa hotell saab pakkuda majutust 05.07.02.2016 soodushinnaga (parool – Saunamaraton)
* kahekohaline tuba kahe eraldi voodiga või laia
voodiga 70 eur öö,
* kolmekohaline tuba kolme eraldi voodiga 85
eur tuba öö.
Lisavoodi hind täiskasvanule on 20 eur öö.
Teisel ööl lisasoodustus – 15% Hind sisaldab
majutust, hommikusööki ja seni veel käibemaksu

3. Sokka puhkekeskuse majutuse hinnad
Otepää Saunamaratoniks:
Majutus 1 inimese kohta 15 eurot. Majutus 1
inimese kohta koos hommikusöögiga 20 eurot.
Toad 2-5 inimesele (Keskmine ja Suur maja)
Väike maja (mökki tüüpi palkmaja) kuni 8 inimesele hinnaga 120 eurot . Hinnas voodipesud ja
saunarätik. Arvega maksmisel lisandub km.
Info ja broneerimine: arno@sokka.ee, 506
0155, www.sokka.ee.

Kas ja milleks vajavad mehed pediküüri?
Mehed vajavad pediküüri tegelikult samadel põhjustel nagu
naised. Kui aga paljud naised saavad pediküüriga ka ise üsna
hästi hakkama, siis enamikul meestel selline oskus puudub.
Seetõttu on sageli nende probleemid seoses jalgadega
suuremadki.
Kannapaksendid, mida pole aastaid eemaldatud ning nendest
tekkinud lõhed, valulikud konnasilmad ja sportides tekkinud
küünevigastused sh küüneplaadi irdumine on suuremad hädad,
mille puhul tasuks kindlasti professionaalse pediküürija poole
pöörduda. Ja lõppude lõpuks, miks peaksid vaid naiste jalad
kaunid ja korras olema?
Enamasti arvavad mehed algul, et maniküür/pediküür on rohkem
naiste teema. Kuid, kes korragi proovinud, laseb seda hea
meelega uuesti teha.
Heade soovidega ning alati nõu ja jõuga valmis abistama,
Jaanika Kuusik
5115490
http://kaunikskodus.6ik.eu
NB! Saadaval ka kinkekaardid
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IRONMAN 70.3 toimub Otepääl
järgmise aasta 6. augustil

18. detsember 2015

Viis olulist muudatust 44. Tartu Maratonil

Foto: Ardo Säks

Pressikonverents ja registreerimise avamine
Tasku keskuses, Tartus 11. detsembril 2015
Pressikonverentsil osalesid Margus Lepik, Eesti Triatloni Liidu president, Ain-Alar Juhanson,
IRONMAN 70.3 Otepää võistluse direktor ning Tanel Padar, IRONMAN 70.3 Otepää esimene
registreeritud osaleja.
IRONMAN 70.3 Otepää triatlon tähendab 70.3 miilist distantsi – see on pool täispika triatloni distantsist ning tuleb ujuda 1,9 km, ratast sõita 90 km ja joosta 21,1 km.
IRONMAN sarja ürituse Eestisse tulek on väga hea uudis tippudele ja harrastajatele ka paljudes
lähiriikides, sest näiteks Soomes, Lätis, Leedus või Venemaal ei ole selle sarja üritusi ning IRONMAN
sarja ja kogu triatloni populaarsus kasvab väga kiiresti.
Sarja Eestisse laienemine tugineb kasvanud harrastajate ja tipptegijate tulemustele viimase kümne
aasta jooksul ning väga headele seni korraldatud triatlonivõistluste kogemustele Eestis, kus Pühajärve
ääres toimunud senised triatlonid on olnud väga rahvusvahelised. Kõrgelt hinnatud võistluste korraldamine on olnud võimalik tänu paljudele tublidele vabatahtlikele ja koostööpartneritele. Eriti hea
meel on, et Otepää 900 aastast juubeliaasta üritused saavad täiendust suure rahvusvahelise triatlonifestivaliga augusti alguses.
Starti pääseb kuni 2000 osalejat ning see on suurim triatlonivõistlus Balti riikides. Lisaks rohketele
harrastajatele tulevad kohale tipptegijad ja maailma parimal tasemel on ootused ka võistluse korraldusele, sest Otepääl jagatakse vanuseklasside parimatele 30 kohta IRONMAN 70.3 World Championship maailmameistrivõistlustele. IRONMAN 70.3 Otepää on ka triatloniklubide sarja IRONMAN
TriClub Challenge parimate klubide arvestuse osavõistlus.
Kogu festival toimub 5.-7. augustil 2016. Erinevatest üritustest, võistlustest ja kultuuriprogrammist
saavad osa tuhanded osalejad ja kaasaelajad.
Kontakt ja lisainfo:
Ain-Alar Juhanson, IRONMAN 70.3 Otepää võistluse
direktor, tel 5333 8272
Kalmar Kurs, IRONMAN 70.3 Otepää turundus- ja
kommunikatsioonijuht, tel 5332 6367

16. jaanuaril kell 12.00
toimub Pilkuse külamajas sefiiritordi tegemise koolitus.
Õpime tegema sefiiri ja ülejäänud munakollastest teeme vaniljekreemi.
Kaasa on vaja võtta ümmarguse kujuga biskviidipõhi 20 cm diameetriga.
Soovi korral võib kaasa võtta moosi või marju tordi vahele panemiseks.
Koolitus maksab 10 eurot ja kestab umbes 2 tundi.
Etteregisteerimine 12. jaanuarini tel. 51974916.

20. detsembril kell 12.00 toimub Pilkuse külamajas

JÕULULAAT ja KIRBUTURG
Jõululaadal jõulutooted ja talutooted,
näit: verivorst, hapukapsas, sealiha, kodumunad jne.
Lisaks käsitöönäitus ja müük.
Parimatele meened.
Tule uudista, osta, müü ja vaheta.
Meil on TASUTA ÄRA ANDA riideid ja jalanõusid.
MTÜ Pilkuse Külaselts

Tel.: 53823446

Nagu iga hea ettevõtmine, püüab
ka Eesti rahvaspordi lipulaev Tartu
Maraton igal aastal areneda ja midagi uut pakkuda. Sel aastal on Tartu
Maratonil (või tervel Kuubiku hooajal)
kavas viis olulist muudatust.
1. Netoaeg
Ilmselt kõige olulisem muudatus on see, et Tartu
Maratonil hakatakse alates 2016. aastast osalejatele arvestama netoaega. See tähendab, et suusataja
jaoks läheb aeg käima sel hetkel, kui ta ületab stardijoone. Seni on kõigi jaoks aeg hakanud tiksuma
hetkest, mil kõlab stardipauk.
Kõige rohkem võidavad sellest tagumistest stardigruppidest teele asuvad suusatajad, kes ei pea
enam nii palju muretseme stardikoridoris eesmiste
taga ootamise ja passimise pärast, kuna pärast stardipaugu kõlamist ei lähe nende jaoks veel aeg käima
ning seeläbi on nad võrreldes eestpoolt startivate
suusatajatega võrdsemas seisus.
Netoaja kasutuselevõtt saab teoks tänu täpsematele ajavõtukiipidele, mida seni on kasutatud vaid
Tartu Rulluisumaratonil.
Täpsem reeglistik seoses ajavõtumuutustega on
veel välja töötamisel, kuid eesmärk on ka see, et
esisaja kohtade selgitamisel uus ajavõtusüsteem
olulisi muutusi sisse ei tooks.

2. Kõik 10liikmelised grupid saavad
soodustust
Kui varasemalt kehtis reegel, et Klubi Tartu Maraton
poolt korraldatavatel üritustel saavad 10%list grupisoodustust ainult EOK spordiklubid, siis alates
2016. aastast saavad kõikidel Kuubiku üritustel (k.a.
44. Tartu Maraton) 10%list soodustust kehtivast
vooruhinnast kõik grupid, kus on liikmeid vähemalt
10 ja nende hulgas pole muude soodustuste saajaid
(nt alla 18aastaseid või pensionäre).
See tähendab, et 10%line soodustus kehtib ka
kõikidele vähemalt 10liikmelistele ettevõtetele või
lihtsalt seltskondadele, kes end ühise nimetaja alla
koondavad.
Grupisoodustuse saamiseks peab tegema eraldi
grupiregistreerimise www.tartumaraton.ee registreerimiskeskkonnas.

3. Kuubiku lühemad distantsid on väiksema kaaluga
Selle aasta algul käivitatud uus Klubi Tartu Maraton
nn maratonide mitmevõistlus Kuubik saab samuti
olulise muudatuse, mis puudutab ka 44. Tartu Maratoni. Tulenevalt osalejate tagasisidest ja soovist, et
ürituste pikemad distantsid oleksid punktiarvestuses
õiglasemalt väärtustatud, annavad ürituste lühemad
distantsid edaspidi vähem punkte.
Varem oli Tartu Maratoni pika distantsi punktikaal 105% ja kõikide teiste pikkade distantside kaal
100%. Tartu Maratoni 31km distantsi oma 85%
ja teiste ürituste lühikeste distantsidel 80%. Uuel
aastal jäävad pikkade distantside kaalud samaks,
aga Tartu Maratoni 31km distantsi punkte arvestatakse 75%lise kaaluga ja teiste lühikeste distantside
omasid 70%.
Taoline muudatus vähendab seega lühikeste distantside läbimise väärtust Kuubiku punktiarvestuses
ja vastupidiselt suurendab pikkade distantside hinda.

4. Tartu Maratoni finišiala osalejatele
mugavamaks
Plaan on teha olulisi ümberkorraldusi Tartu Maratoni finišialas Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses.
Eesmärk on muuta finišiala mugavamaks nii osalejatele kui ka pealtvaatajatele.
Millised muudatused täpselt plaanis on, sellest
veel kõva häälega ei räägita, kuid jutud käivad, et
muudatused puudutavad ennekõike toitlustusala.

5. Pöidlahoidjatele veebiülekanne
44. Tartu Maratonist on plaanis teha täispikk
otseülekanne, mis on nähtav veebis. Võimaliku
teleülekande saatus on veel lahtine ja sõltub suuresti
uue hooaja finantsilistest võimalustest.
Ent pöidlahoidjaid teadmatusse ei jäeta ning
tasuta nähtav pildiline ülekanne 44. Tartu Maratonist kindlasti tuleb, iseasi, millises meediumis.
FIS Worldloppet Cup sarja kuuluv 44. Tartu
Maraton toimub 21. veebruaril 2016. aastal.
Vaata lähemalt: https://tartumaraton.ee/et/yritused/
suusamaraton/44/maraton/
Peeter Liik
Turundus ja kommunikatsioon
MTÜ Klubi Tartu Maraton
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Märkame ja tunnustame
üheskoos!
Puka vallas tegutseb väga palju toimekaid ning toredaid inimesi, kes oma kodu,
hobi ja/või tööga teistele eeskujuks. Meie soov on teada saada, keda ja millist
sündmust oled sina märganud ning pead tunnustuse vääriliseks. Selleks palume
täita allolev ankeet. Kui oled aga arvutisõber, siis leiad ankeedi ka veebis http://
puka.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated.
Väga oluline on lisada enda kui täitja nimi - seda sellepärast, et saaksime tagada andmete õigsuse, mitte seetõttu, et nime mingil viisil kasutada.
Anonüümsed ankeedid arvesse ei lähe!
Ärge kartke avaldada oma arvamust sellises positiivses küsimuses!
Tublisid tunnustatakse 23. veebruaril Vabariigi aastapäeva kontsert-tänusündmusel.
Aitäh, et märkad!
Info: tammkaija@gmail.com 56662597

Ankeedi täitja nimi (kohustuslik): …..…………….............…......................
Lõika täidetud ankeet välja ning vii kogumiskasti (Puka sides, juuksuris ja
ambulatooriumis, Aakre ja Puka rahvamajas, valla raamatukogudes, Aakre
lasteaed-algkoolis, Puka keskkooli raamatukogus ning Puka lasteaias) hiljemalt
15.jaanuariks 2016.
Soovi korral iseloomusta oma tunnustatavat pöördel või lisalehel
(kindlasti ette nimi, kelle kohta info käib).
Valla lapsesõbralikum õpetaja .........................................................................
(kooli, lasteaia või huviringi õpetaja, kelle tunnis toimub usin õppetöö ning
kellega on hea suhelda)
Valla täiskasvanud õppija
…………..................………………….………..
(inimene, kes on esmase hariduse kätte saanud ja pöördunud hiljem õppimise
juurde tagasi, et omandada uut või lisaoskust, -teadmist)
Valla tublim pere 		

……………...................………….............……

Valla kauneim kodu 		

……………….........……...................…………

Valla noor tegija 		
……………….........…………....................……
(kuni 26 aastane Puka vallas õppiv või töötav noor, kes on saavutanud mingis
valdkonnas tähelepanuväärse tulemuse ja/või on aktiivne erinevates ühiskondlikes tegevustes)

Aakre
Lasteaia-Algkooli
(kõik koos)

jõulupidu
22. detsembril kell 18
Aakre Rahvamajas.
Oodatud on ka
kodused mudilased.

Valla tegija 		
……………...................….........………………
(26+ aastane Puka vallas elav või töötav inimene, kes on oma vabatahtliku
või muu tegevusega parandanud valla elukvaliteeti, paistnud silma mõne
erilise teoga)
Silmapaistvaim tegu 2015
……………….............................………………
(tegu, sündmus, ettevõtmine, mille tulemusel on paranenud või paraneb
tulevikus valla elukvaliteet)
Arenev ettevõte ja/või toode …………….……..........................……………..
(Puka vallas asuv äriühing, mis on aktiivne ja arenguvõimeline)
Aktiivseim kodanikuühendus ……………….........…....................……………
(Puka vallas tegutsev seltsing, mittetulundusühendus või sihtasutus, mis on
silma paistnud kohaliku elu arendamisega, ellu kutsunud kohalikke kaasavaid
projekte)
Tänuväärne toetaja 		
……………….............................………………
(väärtuslikum kui teemant on kõige siiram hingeline abikäsi. Ettevõte, eraisik
või ühing, kes on toetanud materiaalselt või moraalselt vallas toimuvat)
Aja pärl 		
………....................……….........………………
(kollektiiv või eraisik, kelle pikaaegne ning järjepidev töö/tegevus/hobi väärib
tunnustust)
Muu 		
………....................……….........………………
(kategooria ja nominent)

Meeleolukas päev Tallinnas
4. detsembril oli Puka Keskkooli 8.-12. klassil
võimalus minna Tallinnasse. Plaanis oli külastada infomessi „Teeviit 2015“, KUMU ja Patarei
vanglat.
Päev algas varakult. Ennelõunal jõudsime
Teeviidale. Messil ringi vaadates ja erinevate
koolide esindajatega suheldes kogusime teavet
edasiõppimise võimaluste kohta.
Messil leidis igaüks endale midagi huvitavat.
Palju poisse uuris Kõrgema sõjakooli, politsei
ja piirivalve kohta, tüdrukutel ühtne eelistus
puudus.
Edasi liikusime Kumusse, kus saime palju
uut ja huvitavat teada kunstnik Ants Laikmaast. Giid rääkis meile kunstniku erinevatest
eluetappidest ja nende ajal tehtud kunstist.
Saime ka teada, et Laikmaale meeldis oma töid
täiendada „Vigala punast“ kasutades.
Täitsime ka väga huvitavaid ülesandeid: kirjutasime erinevatest reisikohtadest kirja Eestis-

se ja lugesime kaasõpilaste kirju. Saime teada,
et A.Laikmaa oli hea sõber Marie Underiga, kellest tegi ka maale. Lõpuks saime ka ise
kunsti luua grupis joonistades.
Lõpuks läksime Patarei Vangla merekindlusesse. Meile giidiks oli vangla viimane direktor härra Kask. Kuna oli juba pime, pidime
vanglat uurima taskulampide valgusel. Käisime
vangikongides ja ka surmamõistetute ruumis.
Oli väga põnev. Giid rääkis põnevaid lugusid
vangla tegutsemisaastatest ja selle merekindluse ajaloost.
Pärast Patareist lahkumist hakkasime kodu
poole sõitma. Koju jõudsime hilja õhtul ja veidi
väsinuna, kuid see-eest hea tujuga. Kõigile
meeldis see tore õppereis väga ja soovitan teistelgi eespool nimetatud kohti külastada.
Grete Kõks,
Puka Keskkooli 9.kl õpilane

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste valla jõulukingitused 2015. aastal
Nii, nagu varasematelgi aastatel, kingib Sangaste vald
kommipaki kõigile valla hingekirjas olevatele vanaduspensionäridele.

SANGASTE

18. detsember 2015

Tuhatnelja tasapisi...

A

Pensionäride kingitusi jagatakse valla eakate jõulupeol
13. detsembril ja alates 14. 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.
Kuna Otepää vallal on oma valla lastele seatud teistsugune vanusepiir (0-12 eluaastat), siis Otepää Gümnaasiumi
ja Pühajärve Põhikooli vanemate klasside õpilastel või
nende vanematel tuleb lapse kommipakile ise Sangaste vallamajja järele tulla. Samuti tuleb vallamajja pakile
järele tulla kõigil nendel vanematel, kelle lapsed õpiva
mujal põhikoolides või kelle lapsed ei saanud jõulupidudele minna.
Kõik alla 7aastased väikelapsed, kes ei käi lasteaias või
kooli ettevalmistusrühmas, on oodatud koos vanematega koduste laste jõulupeole Keeni Noortekeskusesse
reedel, 18. detsembril 2015. a kell 18.00.
Jõulukingitusi jagatakse kuni 6. jaanuarini. Alates 7.
jaanuarist pakke enam ei väljastata.
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

ja kulg kiireneb eriti aasta lõpuosas. See
on seletamatu, aga nii ta on. Ükskõik,
kui rahulikult ka jõuluaega ei ootaks,
tuleb see ikka tuhatnelja ja ootamatult. Olgu
siis lumega või lumeta, aga mitte kunagi kireta.
Jõulukirg on üks omamoodi tundepalang,
mis hakkab sees tasapisi pisikesest põletavast
ootusesädemest kasvama, kuni sellest saab jõuluõhtuks rinda täitev habras-harras jõulurahu.
Ent kes tahab rahu, peab valmistuma ka sõjaks!
Jõulud on ka omamoodi sõda – sõda tarbimishulluse-Koljatiga, kelle siis mõistuse-Taavet justnagu maha peaks suutma suruda.
Mõelda lihtne, teha raskem! Taaveti tarkusetankidel on raske ostukire-kopteriväe vastu.
Hiina tilu-lilu ja muu kaunis jõuluaja-roosamanna on nagu Stalingradi pori saksa tankide linte
maakülge takerdamas. ,,Osta ja omanda“ supermarketijumal topib vatist jäneseid tankide kahuritorru ja sinna see mõistuse vasturünnak meil
kinni ka kiilub. Aga eks see tavalisest suurem
järeleandlikus kaubanduspuuslikele ongi üks
jõuluaja paratamatus, milles on nii oma võlu kui
ka seonduv valu. Valus on eelkõige ikka rahakotil, aga kinkimise ja kinkide saamise võlu võib
seda ka kõvasti ülesse kaaluda. Nii et laseme
siis aga minna, sest kõik valu on mööduv ja võlu
meile vajalik.
Jõulud on iseendaga sinasõpruse sõlmimise aeg. Laseme vaiksel sisevaatel ringi kaeda,
ütleme iseendale siis ka mõne julgustava ja
kiitva sõna. Armastust saab tunda ikka see, kes

Jõuluaja jumalateenistused
Sangaste kirikus
20. detsembril

kell 12.00

Advendiaja IV pühapäev

24. detsembril

kell 18.00

Püha Jõuluõhtu

25. detsembril
26. detsembril

kell 12.00
kell 12.00

Esimene Jõulupüha
Teine Jõulupüha

27. detsembril

kell 12.00

Jumalateenistus

31. detsembril

kell 18.00

Vana-aasta õhtu

3. jaanuaril

kell 12.00

Jumalateenistus

10. jaanuaril

kell 12.00

Kolmekuningapäev

ka iseend oskab armastada.
Armastus kitsamas ja laiemas mõistes on
üks jõuluaja märksõna. See on aeg leida aega
armastada lähedasi ja iseennastki. Õiget Armastust ei leia tingimusi esitades. Tõelise Armastuse ainus tingimus on olla tingimusteta. Kui seda
lihtsat-rasket asja suuta mõista ja järgida, siis
saate selle, mida tegelikult otsite ja ootate. Kui
üritate panna vaba tunnet ennast teenimise rakkesse, kappab see ohelikest hoolimata teadmata
suunas. Nii arvavad muistsed araablased. Ja nii
vist ongi.
Armastuse matemaatiline paradoks on see, et
seda jagades sa korrutad seda kordades suuremaks, kui see enne jagamist oli.
Inimese tarkus ei tulene sedavõrd teadmiste
hulgast, kuivõrd oskusest neid omavahel seostada. Targem on see, kes olemasoleva baasil enam
taipab, mitte aga see, kes lihtsalt rohkem teab.
Võid ju püüda kala püüda, nutitelefon konksu
otsas, aga kala saab ikka see, kel seal ussike on.

Telefon meeldib sulle, ussike aga kalale. Aga sa
tahad ju kala püüda? Või mis?
Selles pisut moderniseeritud Japanismis on
suur tarkusetera: soovitud asjade saavutamiseks
tuleb valida õiged vahendid ja mitte need, mis
mugavamad või siis endale lihtsalt vahvamad
tunduvad,
(Jõulu)filosoofiast ehk sedapuhku küllalt!
Tasapisi aga kindlalt tagasi jõulude juurde meie
ümber ja sees. Sügava tundega sisimas, et olen ja
elan omade keskel ning tänutundega oma Lõuna-Eesti kodu- ja kogukondade vastu soovin
Teile kõigile rahulikke ja peresid liitvaid jõule!
Sangaste vallavalitsuse ja Volikogu poolt tahan
Teile ja Meile kõigile võrratut vana-aasta äraveeretamist ning uue eduka saluteerivat vastuvõttu! Jõulurahu ja hingede hingamisaega
kõigile ja kõikjal!
Kaido Tamberg, Sangaste

Hea Sangaste EELK koguduse liige!
Taas lööb aastakell viimseid tunde ja kui Sa pole
veel seni jõudnud teha oma aastaannetust, siis
palume Sind teha seda koguduse arveldusarvele
Swedbankis EE532200001120024871.
Aastaannetuse (liikmeannetuse) suurus on endiselt vabatahtlik.
Tänades ja kaunist jõuluaega soovides:
EELK Sangaste koguduse juhatus
https://www.facebook.com/sangaste/photos/pcb
.1065242563508602/1065241626842029/?type=3

Ühismajandamise OÜ poolt kehtivad
alates 01.01.2016.a.

uued veeteenuse hinnad

Sangaste aleviku, Keeni küla ja Lossiküla küla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas alljärgnevalt:

1. vesi 1,00 eurot/1 m³
2. kanalisatsioon 1,63 eurot/1 m³.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Info telefonil 53481438.

Tähelepanu!
Alates 1. detsembrist 2015 on kõik Keeni bussipeatused koondatud kokku Keeni ristmikule bussipeatuse-paviljoni juurde.
Sõltumata oma algus- või sihtpunktist sõidavad saabuvad ja
väljuvad bussid Keeni küla ristmikul olevasse parklasse sisse.
Sangaste Vallavalitsus

KUULUTUSED
Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport tasuta. Tel 5258911
Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.
Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

11

KUULUTUSED

18. detsember 2015

Mapomets OÜ

Autoremont-hooldus
Sildade reguleerimine 3D stendiga
Rehvitööd
Automaatkäigukasti õli vahetamine
Diagnostika
Kliimaseadmete täitmine
Varuosade tellimine ja müük
Traktorite remont
Veoautode remont
Sae ja trimmerite hooldus

- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Autokliima täitmine ja diagnostika

Hüdrovoolikute
valmistamine jaAvatud:
hüdropresside müük,
Flaieriga varuosa
- 15%
Teenustöö
- 10% remont.
E-R:
9.00-18.00
sae
ja aiatehnika
Anti Arujõe
L:
10.00-13.00 Kokkuleppel

Jõulukuuskede jae- ja hulgimüük
Nõunis. Tel. 58508820
Lihaveisekasvatusega tegelev ettevõte ostab või rendib põllu- ja
rohumaid. Sobivad ka võsastunud maad. heizung.oy@eesti.ee
Tel. 511 3543

Telefon: +372
55 623 806 -15%
suLETud
Avatud:P:
Flaieriga
varuosa
e-kiri:
anti@okopesa.ee
www.okopesa.ee
Asume Otepääl Techne töökoja kõrval
Teenustöö		 -10%
E-R:
9.00-18.00
L:
10.00-13.++ kokkuleppel
Anti Arujõe
P.
SULETUD
Telefon +372 55 623 806
e-kiri: anti@okopesa.ee
Asume Otepääl Techne töökoja kõrval.
www.okopesa.ee

Vajadusel aitan hoida Teie lapsi Otepääl ja selle lähiümbruses
(läbitud koolitus). Tel. 5558 7213
Müüa kuivad küttepuud.
Tel. 5885 5890

S oov i me k õ ig ile k a unis t j õ ulur a hu!

Müüa heinarullid. Tel: 5291256

H ead j a e d uk a t U ut A a s t a t !

HELMO AUTOKOOLIS

		

algavad uuel aastal
B-kategooria autojuhi
kursused.
Võimalik läbida ka
lõppastme koolitus.

O t ep ää IRL
URVE KOGER

15.02.1931-07.12.2015

Info ja registreerimine:
56 481 462,
helmoautokool@gmail.com

ENDEL ALTER

06.05.1942-15.12.2015

Sügav kaastunne Vaidole perega
kalli

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

ENDEL ALTERI
kaotuse puhul.

OMANIKU JÄRELVALVE

Südamlik kaastunne Kiinale,
Küllile ja Merilile isa ja vanaisa

ENDEL ALTERI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Lembitule ja Ly´le kalli

On lahkunud meie armas
vanaema ja vanavanaema

Maili Veskimäe

JUTA RAUDSEPP

kaotuse puhul

Sügavas leinas jääb teda
meenutama Eve perega.

Virulombi 3 maja elanikud

Tehvandi Spordikeskus

Maja nr. 1 majarahvas Nõunist

Siiras kaastunne Eva Kaarnale
kalli poja

Südamlik kaastunne Tiiule ja
Annelyle kalli isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne
Sirje Ginterile armsa

Südamlik kaastunne
Sirje Ginterile

EERO KAARNA

Endel Alteri

ema

ema

kaotuse puhul.

surma puhul

Tiiu ja Kalev

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Lõbusõidurada
lastele
Otepääl
Techne tanklas

surma puhul.

Rahvatantsurühm Vesiroos

Kolleegid Otepää
Kultuurikeskusest

Südamlik kaastunne lähedastele

Avaldame kaastunnet
Enelin Alterile kalli

Siiras kaastunne lastele
kalli isa

Tunneme kaasa Ene Raudsepale

EERO KAARNA

vanaisa

ENDEL ALTER

kaotuse puhul.

avatud laupäeviti
kell 12-14.

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

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

kaotuse puhul
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

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

kaotuse puhul.

Tamara ja Kalju

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Kiinale,
Helgale ja lähedastele

surma puhul.

ema
surma puhul.

Eike ja Aarne

Kolleegid Otepää
Kultuurikeskusest

Sügav kaastunne Küllile kalli isa

Mälestame kauaaegset tublit
töömeest

Südamlik kaastunne Ene
Raudsepp`ale perega kalli

ENDEL ALTERI

ENDEL ALTERI

ENDEL ALTERIT

EMA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Sügav kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

Õîe ja Vaike

Elle perega

OÜ Ternes

Otepää Naisseltsi liikmed

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel...
Ei enam naeratust Su suul...
Nüüd tasa leinas nutab tuul...

Mälestame sõbralikku naabrit

URVE KOGERIT
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Perekond Sepma

Lein ei mahu sõnadesse
alati jääb südamesse.

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus...

Südamlik kaastunne Küllile
kalli isa

ENDEL ALTERI
kaotuse puhul.
Helgi, Maigi, Angela, Tiia, Anu,
Katrina, Kaisa, Ly.

Päev jõudis õhtusse...

Kas kuule, kuis nutab su kodu
su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl...

Kallist ema

LAINE ROOLAANI

21.04.1922 - 13.12.2014

mälestavad 1. surma-aastapäeval lapsed peredega.

Aeg seda kaotust ei kustuta eal
Süda Sind ikka meeles peab...

Kõikjal on jälgi su töödest ja tegudest,
mida loodus sa aastate reas.
Oled edasi meeltes ja mõtetes
oled alati meie seas.

Teatame kurbusega, et lahkus
abikaasa, ema, ämm, vanaema ja
vanavanaema

JUTA RAUDSEPP

28.12.1931 - 15.12.2015
Abikaasa, tütar Ene ja poeg Arvo
peredega.

Jäid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
jäi kaduvkauge koduhõng ja
ajahabras elulõng...

Mälestame kallist õemeest

Südamlik kaastunne Udo ja Villu
peredele kalli

Lahkus meie kallis

EERO KAARNAT

VALVE KANGRO

ENDEL ALTER

Mälestame kallist vanaisa
ja vanavanaisa

Avaldan sügavat kaastunnet
omastele.

kaotuse puhul.

Ärasaatmine 18. detsembril
kell 14.00 Otepää leinamajast.

ENDEL`it

Leinavad omaksed

Kolm järeltulevat põlvkonda

Vaike

Jüri Kõivu, Ants Orassoni pered.

06.05.1942 - 15.12.2015
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Otepää Winterplace`i tulid elama põhjapõdrad
Otepää Linnamäe orgu, kogu perele
mõeldud aktiivse vaba aja talveparki kolisid
Lapimaa põhjapõdrad.
Me kõik teame, et Jõuluvana tuleb
lastele külla kaugelt põhjamaalt. Õigeks
ajaks jõuab ta kohale tänu põhjapõtradele, kes tema kelku veavad. Otepää Winterplace-is elavad alates sellest talvehooajast Lapimaalt pärit 5 jõuluvana põhjapõtra: Rudolf, Olaf, Niko, Robbie ja Sven.
Nendega saab teha pilti ning pai meeldib
neile väga.
„Otepää Winterplace garanteerib rõõmu
ja vahelduse argipäevadesse,“ ütles Otepää
Winterplace`i müügi- ja turundusjuht Triin
Kalda. „Mõeldes enda lojaalsetele ja uutele
külastajatele oleme parki täiendanud
mitmete atraktiivsete talviste tegevustega.
Meie eesmärgiks on pakkuda igale külastajale positiivset emotsiooni.“ lisas ta.
Põhjapõder on olnud kunagi asukas ka
Eesti aladel. Eesti alalt kadus põhjapõder
preboreaalse (10 200–9300 aastat tagasi)
kliimastaadiumi alguses. Põhjapõdra levilaks on Euraasia ja Põhja-Ameerika põhjaosa. Kuni 20. sajandini oli põhjapõdra
levila ühtlane, aga tänapäeval on see katkenud paljudeks eraldatud osalevilateks.
Põhjapõder on ainus hirvlane, kelle emas-

Foto Ilmo Tamm

loomal kasvavad sarved.
Otepää Winterplace`is on vahva. Huvitavaid talviseid tegevusi leiavad erinevas
vanuses lapsed, noorukid ja täiskasvanud.
Talvepargis ootavad lustijaid: snowtubingu
rajad, kelgumägi, uisuväljak, põhjapõdrad,
iglukino, väikelaste tuubikarussell, Ahhaa
Teadusiglu ja loomulikult palju lund. Pargi

nõlvad on kaetud kunstlumega, mille tootmiseks kasutame tänapäeva tipptehnikat.
Otepää Winterplace on lõbus reisielamus
kogu perele.
Lisainfo: Triin Kalda, +372 52 08 753
info@winterplace.ee.
www.winterplace.ee .

Tasuta külastuspäev Talispordimuuseumis
22. detsembril saabub Otepääle pidulikult
talv ning linn saab 19. korda talvepealinnaks. Otepää Talispordimuuseum tähistab
talve saabumist tasuta külastuspäeva, uue
väljapaneku avamise ja olümpiasportlaste
meenutustega.
23. detsembril kell 11-14 saab muuseumis tasuta uudistada värsket väljapanekut
“Albertville 92“. Eriti tasub kohal olla aga
kell 12 kui põnevaid mälestusi Albertville’ist ja oma sportlasteest jagavad mängudel osalenud sööstlaskuja Aare Tamme ja
laskesuusataja Eveli Peterson. Muuhulgas
saab üle vaadata ka sööstlaskumise Eesti
rekordi (210,896 km/h) omaniku Tamme
haruldase omaaegse võistlusvarustuse ning
näitusel on väljas ka hulgaliselt põnevaid
esemeid Albertville’i olümpiamängudelt.
Kui 8. veebruaril 1992 avati Prantsusmaal Albertville’is XVI taliolümpiamängud, sammusid üle pika aja taas olümpiaareenile ka Eesti riigi sportlased. Eesti
lippu kandis avatseremoonial Ants Antson,
1964. aasta olümpiavõitja kiiruisutamises
ning nn. kodu-eestlastest osutus olümpial
edukamaks Allar Levandi, kes lõpetas

18. detsember 2015

Pühajärve 4. klassi jõuluhõnguline öölugemine
11. detsembril toimus 4. klassil öölugemine. Klassijuhataja tunnis kaunistasime Anderi isa toodud imekauni ja lõhnava jõulukuuse ning katsime jõululaua. Seejärel harjutasime näidendit „Imelik unenägu“, mida esitasime
lasteaia lastele ühisel jõulutunnil. Nüüd oli aeg kinnitada keha kodust kaasavõetud näksiga.
Järgnes vaikuses ja rahus juturaamatu „Väikevend ja Karlsson katuselt“
lugemine ning küsimustiku täitmine, mis kestis tund aega. Õhtu jätkus meeleolukalt jõululauas loosipakkide lunastamisega. Need saime kätte ainult
väikese esinemisega. Järjekordselt üllatas meid klassivend Ander imeilusa
kandlemänguga. Kingid üle vaadatud, seadsime sammud Pühajärve raamatukokku, kus valisime lugemiseks endale sobiva juturaamatu. Oli taas
vaikuse aeg – ligi tund aega luges igaüks omaette valitut raamatut. Hiljem
tutvustasime teistele loetut.
Nüüd oli aeg õhtusöögitoimkonnal hakata toitu valmistama. Ülejäänud
õppisid samal ajal lühinäidendit „Väikese poisi suur mure“ raamatukoguhoidja Ly juhendamisel. Näidend läks ettekandmisele enne õhtusöögilauda
istumist.Tuule ja Sonja juhendamisel oli toimkond valmistanud maitsva pitsa
ja pastaroa.
Peale õhtusööki kutsus raamatukoguhoidja Ly meid raamatukokku öiseid
hääli kuulama. Ta juba ootas meid küünlavalgel. Äkki kuulsime krõbinat.
Otsides leidsime... uurimistööd tegeva hiire! Kuna oli pime, siis oli kuulda
õõvastavat kiljumist, karjumist ja isegi nuttu. Hiir, kes oli väga 8. klassi Cärolini moodi, rääkis meile oma uurimistööst. Teemaks oli ta valinud raamatute populaarsuse erinevates kooliastmetes. Pinnisime teda ka küsimustega.
Naasime koolimajja ja hakkasime üles otsima küsimusi, millele tuli raamatutest leida õiged vastused. Küsimuste leidmine oli lihtne, aga vastuseid andis
otsida. Kõigil pärast näod õhetasid väsimusest.
Siis jõudis kätte mängimisaeg. Ette oli valmistatud pudelimäng ja ajalehtedesse pakitud kingituse avamismäng. Õhtu viimane ettevõtmine oli
disko, kus tüdrukud tantsisid, aga poisid piirdusid ainult muusika kuulamisega. Enne uinumist mängisime veelkord pudelimängu. Hommikune äratus
kulges pikkamööda. Kui mõned veel magasid, siis teised mängisid juba rahvastepalli. Pärast hommikusööki mängisime jalgpalli. Oligi aeg asjad kokku
pakkida ja ruumid korda teha. Siis vahetasime oma lemmikraamatuid ja
saime neidki lugeda. Varsti olidki vanemad järel ja asusime koduteele. Oli
väga lõbus, veidi väsitav, aga samas ka sisukas öölugemine. Selles oli jõulumeeleolu ja tutvusime ka paljude uute raamatutega.
Tuule-Liis, Eeva Mai, Aneth Kaileen

Meenutades ja tänades
Lühike päev ja pimeduse võiduaeg soodustavad omaette mõtisklemist, ajas
tagasi vaatamist, tehtud tegude meenutamist ja nendes osalenute tänamist.
Jõuluaeg kutsub meid kalmistule meenutama oma vanemaid, sugulasi, töökaaslasi. Meie inimesed oskavad oma eluteel koos oldud aja eest tänada, sest
kalmistud on imelised jõulu ajal ja aastavahetusel. Tuledesära on suurejooneline.
individuaalse kahevõistluse kuuendana. Murdmaasuusatajatest oli 18. kohaga
parim Elmo Kassin ja laskesuusatajatest
11. kohaga Krista Lepik. Näidisalana oli
Albertville`is kavas sööstlaskumine, kus
tegi kaasa Aare Tamme.
Lisaks eriväljapanekule “Albertville
92“ pakub Tehvandi spordikeskuses asuv
Otepää Talispordimuuseum unikaalset

võimalust heita pilk põnevasse talispordimaailma. Näha saab säravaid olümpiamedaleid ja erinevate ajastute talispordivarustust, jälgida lumekristallide tekkimist, proovida kätt hooldemehena ja kogeda muud
silmaringi avardavat.

Otepää juubelite aastal tahan meeles pidada, mälestada inimesi, kes on meie
käekäiku ja tegevust positiivselt mõjutanud. Meenutame tänutundes Lembit
Reinlot, Ellen-Akaate Küla, Kaupo Haaki, Malle Annmanni, Helge Kääri jpt.
keda mälestame-meenutame.
Kõigile meile ja teile soovin rahulikku aastavahetust, edukat uut aastat!

Otepää Talispordimuuseum – jää ja lume
sümfoonia Talvepealinnas!

Parimaid sündmusi ootama jäädes
Maie Niit, 09.12.15

Muudatustest Swedbanki teenustes Otepää, Puka ja Sangaste vallas
Nagu juba laiemalt teada on, teeb Swedbanki Pangabuss oma viimased sõidud lõppeval aastal.
Kohe uue aasta algusest on leiavad aset muudatused, mille kohta
oleme infot andnud viimaste kuude jooksul nii Otepää Teatajas kui ka
teiste meediakanalite kaudu.
Otepääl asendab Swedbank pangabussi teenuse nõustaja teenusega, mida pank hakkab pakkuma Otepää linnaraamatukogus avaliku
internetiarvuti juures. Kliendinõustaja juures on võimalik sõlmida
interneti- ja telefonipanga lepinguid ja saada nõu pangateenuste
kohta. Ta aitab kliente internetipanga, telefonipanga ja mobiilipanga kasutamisel. Nõustaja on kohal üks kord nädalas esmaspäeviti
kell 13–16 ja esimest korda juba 4.jaanuaril. Kliendil soovitame kaasa
võtta isikut tõendav dokument ja mobiiltelefon ning internetipanga
kasutamiseks paroolikaart ja püsiparool (või ID-kaart).

Sularaha välja võtmiseks on Otepääl endiselt 2 Swedbanki automaati.
Üks neist asub Konsumis ja teine Maximas. Peale aastalõpu pidustusi
jaanuarikuu alguses läheb Konsumis asuv automaat väljavahetamisele
uue vastu. Uues automaadis on lisaks sularaha väljavõtmise võimalusele ja sissemakse võimalus.
Ligipääs uuele automaadile on Konsumi lahtiolekuaegadel.
Maximas asuvat automaati saab kasutada kogu ööpäeva jooksul.

et sularaha sooviga elanik pöördub esmalt kaupluse töötaja poole. Siis
sisestab oma Swedbanki pangakaardi spetsiaalsesse kaarditerminali,
valib soovitud summa ja kinnitab soovi pangakaardi PIN-koodiga.
Maksimaalne ühekordne tehingu summa on 50 EUR ja minimaalne
5 EUR. Kaardivaldajale on Swedbanki poolt pakutav teenus tasuta.
Teenust saab kasutada iga päev kaupluse lahtioleku ajal ning piisava
sularaha summa olemasolul kaupluse kassas.

Ka Puka raamatukogus hakkab Swedbanki nõustaja käima üks kord
kuus. 2016. aasta 1. kvartalis 19. jaanuaril, 16. veebruaril ja 15. märtsil
kell 12–13.

Kõige mugavamalt on pangateenused klientidele kättesaadavad interneti, mobiili, pangaautomaadi ning telefonipanga vahendusel. Nõustamiskeskus telefonil 6 310 310 töötab ööpäevaringselt.

Sangastes oleme kokku leppinud aktsiaseltsiga Silva-Agro sularaha
väljamakse teenuse osutamise. Veel selle aasta lõpus hakkab teenus
tööle nimetatud ettevõtte kodukaupade kaupluses. Teenus toimib nii,

Teie Swedbank

