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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää saab taas talvepealinnaks 

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot
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vald

21. detsembril kell 12.44 
kuulutatakse Otepää juba 
20. korda talvepealinnaks. 

20 aastat tagasi, 1997. aastal sai see 
traditsioon alguse.

Aivar Nigol, kes oli toona Otepää 
linnapea, meenutab, et 1997. aasta 
detsembriks oli Otepää kui talvepea-
linna idee küpsenud selliseks, et oldi 
valmis pealinna tiitlit kandma. 

„Eelnevalt olime teemat arutanud 
nii suvepealinn Pärnu kui Tallinna 
esindajatega. Pärnule sobis väga, et 
suvepealinna kõrvale tekib ka talve-
pealinn. Täna tuntakse ja teatakse 
Otepääd talvepealinnana ning otepää-
lased on selle üle uhked. Mul on väga 
hea meel, et talvepealinna idee elab ja 
areneb edasi,“ sõnas Aivar Nigol.

21. detsembri pidustused algavad kell 
12 keskväljakul “Lõõtsavägilastega” 
ja liuväljal Tartu Uisukooli uisutajate-
ga. Tähetark Igor Mang on lubanud 
vastata küsimustele, mida küsib 
päevajuht Vaido Pannel.

20. talvepealinna tiitli vastuvõtutsere-
moonia teevad eriliseks meie külali-
sed Pihkvast – rahvamuusikakollektiiv 
„Skaz“ ja loomulikult kõikide teema-
pealinnade esinejad. 

Tseremoonial viibib ka KARU, kes 
pärast lipu heiskamist ja 20-ne saluu-
dipaugu kuulmist on otsustanud sõita 
Winterplace isiklikult kohale.

Rahvas sööb pidukringlit ja joob 
kuuma teed, et olla valmis tulema kell 
16.30 kultuurikeskuse parki, kus Igor 
Mang korraldab talvise pööripäeva 
riituse.

Õhtul, kell 18.00 on kultuurikeskuses 
talvele pühendatud kontsert „Talve-
pealinn Otepää 20“. Laval on rahva-
muusikakollektiiv „Skaz“ Pihkvast. 

Kontserdi teises pooles kuuleme 
imeilusaid vene romansse, ballaade 
armastusest ja maailmakuulsaid hitte 
sügispealinna Narva triolt “Senjo”, 
mille koosseisus on Denis Kotsarenko 
kontrabassil ja vokaal, Nikolai Ždanov 
kitarril ja Svetlana Jefimova akordion 
ja vokaal. Muusikast inspireerituna 
tantsib laval paar Anna Nikolajeva ja 
Aleksei Tukka. 

Talvepealinna ametlik raadio on 
raadio Sky Plus. 

Kõik on oodatud talvepealinna 
avaüritustele!

Kultuurijuht Sirje Ginter

Talveturust loe 3. lk

27. novembril, esimesel advendil, süttisid 
Otepää jõulupuul advendituled.

Selle aasta talvepealinn jõulupuu on 
hõbenulg, mis on pärit Otepää linnast Lea 
ja Arvo Selge koduaiast. Jõulupuu on 13 
meetrit pikk ning kaunistatud ehete ja tule-
dega. Puu on oma koha sisse võtnud laste 
suur lemmik – LED-lampidega suusatav 
lumememm. Esimesel advendil süttisid 
ka Otepää linnas jõulukaunistused. 

Esimese advendi küünla süütasid EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko 
Tiirmaa ja Otepää vallavolikogu esimees 
Siim Kalda. Meeleolukal kontserdil kuuse 
all esinesid Helen Kirsi ja Geir Kudu ning 
Otepää linetantsijad.

Esimese advendi tähistamine jätkus 
Otepää Kultuurikeskuses kontserdiga, 
kus Hispaania kitarrimuusikat esitas Priit 
Peterson. 

MoniKa otroKova

Otepää jõulupuul 
süttisid advendituled

Talveürituste vaheleht 
Otepää Teatajas

Head ettevõtjad ja ürituste korral-
dajad!

Nagu tavaks saanud, ilmub tal-
veürituste vaheleht 22. detsembril 
2016 Otepää Teatajas. Ootame kõigilt 
ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt 
oma talviste ürituste kava 12. det-
sembriks 2016 e-posti aadressile: 
monika@otepaa.ee ja koopia teata-
ja@otepaa.ee. 

Vahelehte saab ka pikemalt kir-
jutada oma talvistest üritustest või 
teenustest. Vahelehes on tutvustava 
artikli avaldamine tasuta. Kasutage 
seda võimalust!

Laekunud talveüritusi kajastatak-
se jooksvalt Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

Tunnustati Valgamaa MTÜ-sid

Valgamaa Väärt Kodupaik 2016 tiitli 
sai Pedajamäe küla, nominendina tun-
nustati Arula küla. Valgamaa MTÜ 
2016 tunnustuse pälvis Otepää Üritu-
sed MTÜ.

Pedajamäe küla asub Otepää vallas 
ja seal on väga kokkuhoidev selts-
kond, kes toimetab ja korraldab palju 
huvitavaid asju üheskoos. Vaatama-
ta sellele, et Pedajamäe külas elab 
ligi 90 elanikku, annab see küla oma 
aktiivsusega silmad ette nii mõnelegi 
teisele külale Otepääl.

Otepää Üritused MTÜ loodi 2012. 
aastal. Sellest ajast saadik on Otepää 
Üritused tegutsenud suurelt – esimese 

üritusena, mida korraldati, oli juba 
legendaarseks saanud Talveöölaulu-
pidu. Riburadapidi tulid järgnevad 
Talveöölaulupeod ja hakati kätt proo-
vima ka spordiüritustega. Ideedest 
sündis Otepää Jooksutuur.

„Otepää vallas on palju tegusaid 
ühendusi ning kõikide töö väärib 
tähelepanu,“ märkis Otepää vallava-
nem Kalev Laul. „Tänan selle aasta 
võitjaid – Pedajamäe külaseltsi ja 
MTÜ-d Otepää Üritused ning nomi-
nenti Arula küla pühendumise ja tubli 
töö eest!“

MoniKa otroKova

Selle talve suurim rahvusvaheline 
spordivõistlus Eestis on Otepää maa-
ilmakarika etapp murdmaasuusata-
mises. Maailma parimad võistlevad 
Eestis 18.-19. veebruaril ning lisaks 
sprintidele saab kaasa elada ka 10 km 
ja 15 km klassikasõitudele. Üle mitme 
aasta on kavas taas ka kuulus Tehvan-
di tõus.

Mitmed rahvuskoondised kasuta-
vad Otepää MK-d ka viimase testina 

Otepää MK-etapp tuleb taas
enne Lahtis toi-
muvaid maailma-
meistrivõistlusi, mis 
saavad alguse vaid 
viis päeva pärast 
Lõuna-Eestis toi-
munud suusapidu.

Rohkem infot selle talve suurima tipp-
spordivõistluse kohta leiab veebilehelt 
www.owc.ee.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. detsembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

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

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

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

Otepää Vallavolikogus

01.12.2016
n	 Kinnitati Otepää valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks 

korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt: 1.1 rahvaküsit-

lusest osavõtjate nimekirja kantud Otepää valla elanike arv 3326; 

1.2 rahvaküsitluses osalenud elanike arv 65, ehk 1,95% nimekirja 

kantud elanikest; 1.3 küsitluslehel küsimusele “Kas toetate Otepää 

valla ja Sangaste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“ 

antud: 1.3.1 „Jah“ vastuseid kokku 49, ehk 75,38% arvamuse aval-

dajatest; 1.3.2 „Ei“ vastuseid kokku 16, ehk 24,62% arvamuse aval-

dajatest. 1.4 kehtetuid küsitluslehti ei tuvastatud. 

Otepää Vallavalitsuses

28.11.2016
n	 AlgatatiMuudeti Otepää Vallavalitsuse 30. mai 2016. a kor-

ralduse nr 2-4-259 „Moodustatava katastriüksuse kohanime, 

koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine” punktis 1 Ala-Veske 

katastriüksuse koha-aadressis asula nime, asendades Otepää küla 

nimega Otepää vallasisene linn. Muuta Otepää Vallavalitsuse 30. 

mai 2016. a korralduse nr 2-4-259 „Moodustatava katastriüksu-

se kohanime, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine” punktis 

2 Ala-Veske katastriüksusele määratud sihtotstarvet, asendades 

ärimaa (002;Ä) sihtotstarbe transpordimaa (007;L) sihtotstarbega.
n	 Väljastati Heleena Jõele projekteerimistingimused Pedajamäe 

külas Nikluse kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Jaan Adamsonile ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Savikoja tn 2 kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu 

toetus kahele kolme- või enamalapseliste perede lastele.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 32 

eurot.
n	 Anti Äärmusliku Spordi AS-ile nõusolek vee erikasutuseks 

Arula külas Kuutsemäe kinnistul asuvast Arula tehisjärvest pinna-

vee võtmiseks kunstlume tootmise eesmärgil.
n	 Anti Äärmusliku Spordi AS-ile nõusolek vee erikasutuseks 

Nüpli külas Aakre metskond 62 katastriüksusel asuvast Nüpli 

järvest pinnavee võtmiseks kunstlume tootmise eesmärgil.
n	 Anti OÜ-le Meediavõrk (registrikood 11358348, asukoht Uus 

36-9 Kuressaare linn) luba paigaldada ajavahemikuks 1. – 31. det-

sember 2016. a reklaamplakat Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 

1 asuva Otepää Külastuskeskuse bussiooteruumi seinale ja määrata 

reklaamimaksu suuruseks 198,09 eurot.
n	 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 126 

eksemplari päevikuid, summas 500,21 eurot.
n	 Kanti Otepää Vallavalitsuses raamatupidamise kontolt 

„Lõpetamata ehitus“ maha Otepää lasteaia planeering ja projekt, 

summas 77 483,75 eurot.
n	 Kinnitati 97 nõuet lootusetuks kandmine ja Otepää Vallavalit-

suse bilansist väljakandmine. 

22.11.2016
n	 Kinnitati lihthanke „Elektrienergia ostmine aastaks 2017“ 

tulemused. Tunnistati pakkujad Nordic Power Management OÜ 

(registrikood 11504072), Imatra Elekter Aktsiaselts (registrikood 

10224137), Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood 10421629), 

INTER RAO Eesti OÜ (registrikood 11879805), OÜ Baltic Energy 

Services (registrikood 11623709) ja Alexela Energia AS (registri-

kood 10015238) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitsee-

rimise tingimustele.

Tunnistati pakkujate Nordic Power Management OÜ, Imatra 

Elekter Aktsiaselts, Eesti Energia Aktsiaselts, INTER RAO Eesti 

OÜ, OÜ Baltic Energy Services ja Alexela Energia AS poolt esi-

tatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hanke-

dokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides 

esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim teenustasu hind MWh 

kohta elektrienergia müümisel börsi hinnaga) tunnistati edukaks 

pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima 

hinnaga pakkumus järgmiselt: hanke I osas Imatra Elekter Aktsia-

seltsi poolt esitatud pakkumus summas 0,67 eurot/MWh ilma käi-

bemaksuta; hanke II osas Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt esitatud 

pakkumus summas 0,30 eurot/MWh ilma käibemaksuta.

AMETLIK INFO

Gravel Deposits OÜ esitas 16. märtsil 2015. a 
Keskkonnaametile taotluse maavara kaevan-
damise loa saamiseks Oriku liivakarjääris. 
Liivakarjäär asub Otepää vallas Kaurutootsi 
külas Oriku katastriüksusel. Keskkonnaameti 
Põlva-Valga-Võru regioon edastas 7. detsem-
bril 2015. a Otepää vallale arvamuse andmi-
seks Gravel Deposits OÜ maavara kaevan-
damise loa taotluse ja taotluse kohta tehtava 
otsuse eelnõu. 

Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2016. 
a otsusega nr 1-4-6 „Gravel Deposits OÜ 
maavara kaevandamise loa taotluse kohta 
arvamuse andmine“ otsustati mitte nõustuda 
Gravel Deposits OÜ-le maavara kaevandami-
se loa andmisega.

Otsuse kohaselt ei ole liivakarjääri avamine 
Oriku karjääris avalikes huvides põhjenda-
tud, arvestades kogukonna vastuseisu, Otepää 
valla üldplaneeringus mäetööstusmaa ja väär-
tuslike maastike kohta sätestatut ning ehitus-
liiva varustuskindluse tagatust taotletava lii-
vakarjääri teeninduspiirkonnas. Enne otsuse 
tegemist toimusid mitmed kohtumised külae-
lanike, Keskkonnaameti spetsialistide, Otepää 
valla esindajate ning kaevanduse loa taotlejate 
osavõtul. Oriku karjääri lähedal elavad ela-
nikud saatsid Otepää Vallavalitsusele kirja, 
millega kinnitati oma vastuseisu kaevandami-
se loa väljastamisele.

Gravel Deposits OÜ esitas 30. märtsil 2016. 
a Keskkonnaametile uue, muudetud taotluse 
maavara kaevandamise loa saamiseks Oriku 
liivakarjääris. Luba taotletakse ehitusliiva 
aktiivsele tarbevarule 241 tuh m³ ja kaevanda-
tavale varule 191 tuh m³. Maavara kaevanda-
mise keskmine aastamäär on 13 tuh m³, mulla 
maht 17 tuh m³. Luba taotletakse 15 aastaks. 

Keskkonnaamet esitas 25. aprillil 2016. a 
Otepää vallale arvamuse andmiseks Gravel 

Gravel Deposits OÜ maavara kaevandamise 
loa taotluse menetlusest

Deposits OÜ maavara kaevandamise loa taot-
luse ja taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu. 
Gravel Deposits OÜ poolt 30. märtsil 2016. a 
esitatud taotluses on tehtud mitmeid muuda-
tusi:

1. On loobutud kogukonnas vastuseisu teki-
tanud kavatsusest põhjaveetasemest allpool 
oleva maavara kaevandamisest;

2. luba taotletakse nüüd vaid põhjaveetase-
mest kõrgemal asuva liivavaru kaevandami-
seks;

3. täiendavalt on kirjeldatud leevendavaid 
meetmeid ja käsitletud muid küsimusi (müra 
ja tolmu vähendamise meetmed, karjääri jaoks 
ehitatav väljaveotee), mis esmase loa taotluse 
menetluses päevakorda tõusid. Uus väljaveo 
tee on planeeritud Välja tee kinnistu kaudu. 

Need asjaolud mõjuvad positiivselt ka 
Otepää valla üldplaneeringus sätestatud pii-
rangutele Oriku liivamaardla mäetööstusmaa-
na kasutusse võtmiseks.

Samuti on taotluses esitatud põhjalik ja 
objektiivne ülevaade piirkonna ehitusliiva 
varustuskindluse kohta, mis näitab Oriku lii-
vakarjääri potentsiaalses teeninduspiirkonnas 
ehitusliiva kaevandamise vajadust.

Gravel Deposits OÜ uue, muudetud 
kaevandamise loa taotluse edastamise järel 
on samuti toimunud kohtumised külaelanike, 
Keskkonnaameti spetsialistide, Otepää valla 
esindajate ning kaevanduse loa taotlejate osa-
võtul.

Arvamus esitatud kaevandmise loa taotluse 
kohta on plaanis anda Otepää Vallavolikogu 
detsembrikuu korralisel istungil.

Menetlusega seotud dokumentidega on või-
malik tutvuda Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee. 

otepää vallavalitsus 

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe andis 
Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses toimunud tun-
nustusüritusel kümnele silmapaistvale raske või sügava 
puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale üle tänukirjad.

„Tugiisiku töö on vastutusrikas ja seisneb suuresti 
keeruliste olukordadega tegelemises. Tänu teie hooli-
vale ja vastutustundlikule suhtumisele on meil suur hulk 
peresid ja lapsi, kelle abikäeks te olete ja kes tulevad 
tänu teile oma igapäevaelus paremini toime,“ lausus 
sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe tä-
nukirju üle andes.

Tunnustust vääris ka Otepää Rehabilitatsioonikeskuse 
tugiisik Ruth Kõivisto, kes suudab pühendumisega ai-
data nii lapsi kui ka nende vanemaid. On kohusetundlik 
ja abivalmis, vajadusel sekkub ning püüab leida lapse 
vajadustest lähtuvaid abistamisvõimalusi.

Sotsiaalkindlustusameti pressiteatest, 24. november 2016

Sotsiaalkindlustusamet 
tunnustas tublisid 
tugiteenuse osutajaid

Raske- ja sügava puudega laste vanemad – käivitunud 
on ESF projekt „Puudega laste tugiteenuste arendamine 
ja pakkumine“.

Lisainfo www.sotsiaalkindlustusamet.ee või Otepää 
vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Kristin Leht, tel 766 
4826. 

Võtke ühendust ja koos arutame abistamis- ja toeta-
misvõimalusi puuetega lastele!

Otepää vallavalitsus jagab jõulutoetust 
eakatele ja lastele:

Üle 80aastased eakad saavad meepurgi alates 12. det-
sembrist vallavalitsuse sotsiaalteenistusest; lapsed – 
sünnist kuni kuuenda klassini saavad kommipaki.
Kodused lapsed saavad oma pakid kätte vallavalitsusest.

Lisainfo: sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm 766 4827; 
5199 4123.

Tähelepanu! 

MTÜ Karukäpp
 

saab kokku 13. detsembril 

kell 18 vallamaja III korrusel ruumis 304.

Oled oodatud. Info tel. 515 3248.

Kindlasti on tähelepanelikud otepäälased märga-
nud üleskutset, mis räägib elukohta registreerimi-
sest ehk sissekirjutamisest. Aasta lõpus levitavad 
sellist sõnumit paljud omavalitsused. Milleks seda 
vaja ja milleks üldse on vaja sissekirjutust?

Iga omavalitsuse töö aluseks on elanike arv. 
Otepääl elanike registris on hetkeseisuga 3937 
elanikku. Ühinemiste käigus tekkivas Otepää vallas 
saab olema ligi 5750 inimest. Pikas perspektiivis 
on seda ikkagi vähe. 

Üksikisiku tulumaks moodustab ca 80% kogu valla eelarvest. 2017. 
aastal valla eelarvesse laekuvate maksete aluseks on elanike arv 31. 
detsembri 2016 seisuga. Kõigi nende palgatulult, kes selleks hetkeks 
on ametlikult vallakodanikud, laekub järgmise aasta jooksul valla eelar-
vesse umbes kümnendik. Hinnanguliselt toob iga inimene valda juurde 
aastas ligi 1000 eurot. Kui sisse kirjutab ennast 10 inimest, siis on valla 
eelarves juures ligikaudu 10 000 eurot. Paljud valla poolt pakutavad 
teenused, nagu näiteks lumelükkamine, lasteaiakohad, sotsiaaltoetused, 
jm, on seotud ametliku vallakodaniku staatusega. Mida suurem on valla 
rahakott, seda rohkem ja kvaliteetsemaid teenuseid saab elanikele pak-
kuda. Valla elanike tegelik arv aitab meil paremini planeerida kohalikku 
elukorraldust: sotsiaalabi, teede ja rajatiste korrashoidu, heakorda jpm. 

Otepää eripäraks on elanikud, kellel on vallas maakodu või suvila 
ning kes on jaganud oma elukorralduse mitme koha vahel. Sissekir-
jutamiskampaania eesmärgiks ei ole teistest omavalitsustest elanikke 
ära meelitada, vaid jõuda nendeni, kes elavad ja töötavad Otepääl, kuid 
pole veel meie valla registris. Küsimus on siin eeskätt selles, kuivõrd 
me oma elukohta „päris“ koduna tunnetame ja kui palju tahame oma 
kodukohta panustada. 

Muidugi loodame, et kampaania paneb mõtlema need inimesed, kes 
on veel kahevahel, kuhu elama asuda. Otepää on hea koht elamiseks 
– siin on ilus loodus, head võimalused sportimiseks ja vaba aja veet-
miseks, lasteaiad-koolid käe-jala ulatuses ning suurte linnade lähedus.

otepää vallavanem Kalev laul

Milleks on vaja sissekirjutust

18. novembril toimus Karupesa 
hotellis traditsiooniline Eesti polit-
sei 98. aastapäeva puhul valla polit-
seitöötajate ja abipolitseinike tun-
nustamine. 

„Tegemist on Otepää vallas pikka 
aega olnud tunnustamisega, millega 
täname ühiskondlikel alustel tööta-
vaid abipolitseinikke ja politseinik-
ke,“ täpsustas volikogu õiguskomis-
jon esimees Rein Vikard.

Pidulikul koosviibimisel tunnus-

tasid ja tänasid abipolitseinikke 
Otepää õiguskomisjoni esimees 
Rein Vikard, vallavolikogu aseesi-
mees Jaanus Raidal ja vallavanem 
Kalev Laul. 

Otepää valla tänukirja pälvisid 
politseiametnikud Gaido Jäär, Anu 
Nigol, Marika Veske, Aarne Vihm. 
Abipolitseinikest said tänukirja 
Urmas Kuldmaa, Leonid Liivamä-
gi ja Madis Mõistus.

MoniKa otroKova

Otepää vald tunnustas politseinikke 
ja abipolitseinikke
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Otepää Gümnaasiumi spordihoone 
avatud:

23. detsembril kell 10.00-19.00,
(meeste saun kell 14.00-19.00.)

Suletud
24., 25., 26. detsembril ja 

31. detsembril ning 1. jaanuaril.

KultuuriKalender

 10. detsembril kell 19.00 Otepää 
Kultuurikeskuses kontsert sarjast „Siiditee saadi-
kud: Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...“. 
Esinevad karakalpaki eepilised laulikud Gulistan 
Temirhanova ja Salamat Ayarov Usbekistanist.  
Stepirahvaste jutte pajatab elukutseline jutu-
vestja Piret Päär. Pilet 8/6 eurot. Sooduspilet 
õpilastele, tudengitele ja pensionäridele. Piletid 
müügil koha peal enne kontserdi algust.

11. detsembril  kell 16.00 Otepää 
Kultuurikeskuses Vanamuusikaansambli adven-
dikontsert.

14. detsembril kell 13.00  Otepää Gümnaasiumis 
Pille Lille Muusikute Fondi kontsert 
„Jõuluootus“. Esinevad Pirjo Levandi (vokaal) ja 
Kaido Kodumäe (kitarr). Tasuta.

16. detsembril  kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses 
eakate jõulukontsert. Esinevad Toomas ja Tauri 
Anni. Kaetud on kohvilaud. Kontsert on tasuta.

18. detsembril  kell 11-15  Otepää Keskväljakul 
jõuluturg.

    kell 12.00 Otepää Keskväljakul 
jõuluvanade kokkutulek.

21. detsembril kell 12.00 Otepää Keskväljakul 
Talvepealinn 20.

    kell 16.30 Otepää Kultuurikeskuse 
pargis Igor Mangi talvise pööripäeva riitus. 

   kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses 
kontsert „Talvepealinn 20.“ Esineb rahvamuusi-
ka- ja tantsukollektiiv „Skaz“ Pihkvast. Kontsert 
„Sügiselt talvele“. Esinevad muusikud ja tantsi-
jad Narvast.

27. detsembril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
   Muusikute fond PLMF kontsert  “Pidulikult aasta-

vahetusse”. Madis Kari (klarnet), Andreas Lend 
(tšello), Marko Martin (klaver). Tasuta.

FC Otepää 2016. aasta 
kokkuvõte

Omaloominguvõistlus „Minu Otepää”

Lasteaialaste ja -õpetajate talveootus möödus 
käärid paberis, vildikad sõrmede vahel. Meisterda-
mise ajendiks oli talvepealinna juubeliaasta raames 
välja kuulutatud omaloominguvõistlus „Minu 
Otepää,” mille tarbeks valmistati minikoopiaid 
Otepää huviväärsustest.

Näituse tööd jagunesid kolmeks: kujutati seda, 
mida võib Otepääl näha, millega saab siin tegele-
da ja missugune on fantaasiamaailma Nuustaku. 
Huviväärsusi kaardistasid näiteks Lepatriinud, 
kelle ühistöölt võis leida muuhulgas valgusfoori, 
lasteaiahoone, kiriku. Mürakarud olid jäädvus-
tanud linnamäge, Eesti Lipu Muuseumi. Põhilise 
tegevusena tuli esile suusatamine, üritustest jääd-
vustati rallisõitu ja rattamaratoni. Fantaasiamaa-
ilma heaks näiteks oli Mesimummide viiekorru-
seline lasteaed. Omal moel liigitus siia ka kõige 
pisemate tehtud kleepetehnikas sõjatamm, mis 
koosnes puulehetükkidest. 

Omapäraseid minikoopiaid käisid uudistamas 
ka vallavanem Kalev Laul, kommunikatsiooni-
juht Monika Otrokova ning haridus-, kultuuri- ja 
spordinõunik Janika Laur. Nende poolt oli igale 
rühmale kingiks magus kringel. 

Lapsed avasid teemat „Minu Otepää” lähtudes 
sellest, mida saab kodulinnas näha ning millega 
siin tegeletakse. Ja nagu lastel ikka – fanataasia-
töid leidub alati. Olgu tegemist fantastilise või 
ehtsa Otepääga, laste silmadele on avastamisrõõ-
mu alati küllaga. 

otepää lasteaia õppealajuhataja MeriKe ennoK

Otepää jõuluvanad annavad teada, et aeg on küps 
maha pidada

JÕULUVANADE SUURKOOSOLEK 
pühapäeval, 18. detsembril kell 12.00 

OTEPÄÄL JÕULUKUUSE JUURES.

2016. aasta väärib nii kiidusõnu kui ka näpuvibutu-
si ja meeldetuletusi!

Päkapikk Tiia on jõuluvanade tähtsad tähelepa-
nekud vorminud laulusõnadesse.

Päkapikk Merle püüab need jõulutaatidele suu-
päraseks õpetada.

Vahva on teada anda, et jõuluvanade suurkoos-
olekul astuvad esimest korda publiku ette Esteeti-
ka- ja tantsukooli Otepää lapsed Kätlini juhenda-
misel.

Nagu alati, on tulemas ligi 20 jõuluvana oma 
eriskummaliste sõiduvahenditega.

Plaanis on külastada ka Otepää Winterplaces 
asuvaid põhjapõtru ja krapsakamad taadid tahavad 
seal proovida kelkude väledust.

On muidki lahedaid üllatusi. Et sellest osa saada, 
tule kohale!

Soovitame mõni luuleriim või viisijupp ka 
meelde tuletada – mine tea, äkki läheb vaja. 

jõuluvanade ja jõulumemmede nimel
 jõulutaat valdur 

18. detsembril kell 12.00 toimub 

Pilkuse külamajas

JÕULULAAT - KIRBUTURG

Tule osta müü ja vaheta!
Müügil jõulukaubad, talukaubad.
Ootame Teid kõiki oma hoidiste käsitöö ja muu kaubaga
Võta kaasa sõber ja astu läbi. 
Müüjatele kohv tasuta ja kohamaksu ei ole.
Ära anda tasuta riideid ja jalanõusid.
Info tel. 53823446.

MtÜ Pilkuse külaselts

19. novembril toimus Otepää 
Gümnaasiumi aulas pidulik FC 
Otepää hooaja lõpetamine, kus 
tunnustati noorte gruppide tub-
limaid trenniskäijaid ja enim are-
nenud mängijaid, meeskonna ja 
naiskonna tublimaid, tänati toetajaid ning vaadati 
videopildis tagasi lõppenud hooajale. 

Nagu viimastel aastatel juba tavaks saanud, siis 
oli taas tegu klubi läbi aegade edukaima hooajaga. 
Noortevõistkonnad saavutasid sel aastal erine-
vatel turniiridel rekordilised 8 esikolmiku kohta, 
naiskond võitis rahvaliiga Lõuna tsooni ning kõige 
krooniks võitis FC Otepää esindusmeeskond III 
liiga ning tõusis järgmiseks aastaks Eesti Meistri-
võistluste II liigasse.

Sportlike tulemuste kõrval on suuri samme 
edasi teinud ka klubiline areng ja liikmeskond. 
Tänasel päeval mängib FC Otepääs jalgpalli 5 tree-
neri juhendamisel ca 240 inimest, kellest 185 on 
Otepää ja selle lähipiirkonna lapsed. Sellega on 
FC Otepää tõusnud Valgamaa suurima liikmes-
konnaga spordiklubiks, mis suunab iganädalaselt 
ühiselt sportima sadu inimesi pakkudes samal 
ajal ka sportlikku eneseteostusvõimalust. See on 
võimalik vaid tänu paljudele toetajatele, koostöö-
partneritele ning sponsoritele.

Aitäh Otepää, Sangaste, Valgjärve ja Urvaste 
valdadele, koolidele ja lasteaedadele! 

Aitäh toetuse ja hea koostöö eest Oti pubile, 
Rukki Majale, Tehvandi Spordikeskusele, Global-
soccerstorele ja MKS Disainistuudiole! 

Ning suurimad tänud FC Otepää sponsoritele 
– Mapomets, Mapri Ehitus, Finlaid, Fripuit, ELH 
Palkehituse, Otepää Maja, EcoOil, Ecosauna Pro-
jekt, KML Auto, Karupesa Hotell ja LukuCentrum!
Mõnusat jõuluaega!

FC otepää

Otepää Gümnaasiumi jõulupeod

 20. detsembril kell 18.00 
1.-4. klassi Jõulupidu

21. detsembril kell 18.00 
5.-12. klassi Jõulupidu

Otepää Pensionäride Ühenduse
JÕULUPIDU

toimub 20. detsembril kell 14.00

Edgari trahteri keldrikorruse saalis.

Uue juhatuse valimine
Kontsert

Palume teada teada anda osalemisest Hellele, tel 5516418 
hiljemalt 16. detsembriks, et teame toitu tellida.  

Osalustasu 1 euro.Tule kindlasti!

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2017. aasta septembris koo-
liteed alustavatele lastele alustavad õppetööd jaanuaris 2017.

Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laekunud avalduse 
põhjal. Avalduste esitamise TÄHTAEG on 16. detsember 2016. 

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste, 
kes moodustab rühmad ja võtab kõikide avalduse esitajatega ise 
ühendust avaldusel märgitud kontaktide abil.

Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise avalduse vorm 
on kättesaadav kooli kodulehel (õppetöö/blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!
KÜlle viKS

otepää Gümnaasiumi direktor

Koolieelne ettevalmistus Otepää 
Gümnaasiumis

Fotol on Mürakarude linnamägi. 

Jõuluvanad tulevad taas!

18. detsembril 2016 kell 11.00-15.00 toimub tra-
ditsiooniline talveturg Otepää keskväljakul. Turul 
pakutakse kaupa, mis valminud hoole ja armastu-
sega tublidelt tegijatelt. Müügil soolast ja magusat 
suupoolist; puutööd, keraamikat, Nuustaku seebid 
ja palju muud. 

Jõulurõõmu toovad jõuluvanad, kes saabuvad 
jõulukuuse alla kell 12.00 igast ilmakaarest igasu-
guste transpordivahenditega.

OTEPÄÄ TALVETURG KUTSUB!
Päeva jooksul toimub meeleolukas talveturu õn-
neloos arvukate auhindadega.

Talveturu külastajaid ootab Otepää Naisseltsi 
poolt valmistatud kuum supp.

Talveturu päeva juhib ja muudab selle meelde-
jäävaks soe ja sõbralik Jõulumemm.

Kingi endale ja oma perele mõnus pühapäev: 
tule lustima, ostma või müüma.

MoniKa otroKova



8. detsember  20164 P  A  L  U  P  E  R  A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Palupera Vallavalitsuse istungil

21. novembril 2016 otsustati:
n	 JJagada Atra külas asuv Piiri katastriüksus kaheks: Piiri 

katastriüksus ja Piirimaja katastriüksus, sihtotstarve maatulun-

dusmaa.
n	 JJagada Urmi külas asuv Ruusa katastriüksus kaheks: 

Ruusa katastriüksus, sihtotstarve elamumaa ja Särevi põld 

katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 JMäärata ja maksta:

- novembrikuul toimetulekutoetust 7-le perele kogusummas 

1523,01 eurot;

- novembrikuul hooldajatoetust 12-le isikule kogusummas 276,08 

eurot;

- täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas 214,72 

eurot;

- ühekordne sotsiaaltoetus majanduslikesse raskustesse sattunud 

ühele perele summas 20 eurot;

- ühekordne sotsiaaltoetus isikutunnistuse vormistamise kulude 

katteks summas 25 eurot riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt. 

AMETLIK INFO

PROJEKTID

SÜNNID

Reedel sõitsid Nõuni kandis ringi 
kadrid ning laulsid:

“Me kadrike on tilluke kuid armas 
Eesti rahvale. Oilii, oilaa, kuid armas 
Eesti rahvale.

Nad heledasti laulavad ja teile õnne 
soovivad. Oilii, oilaa, ja teile õnne soo-
vivad”.

Aga pühapäeval, esimesel advendil 
võis kohata juba päkapikke. On meilgi 
õues armas tuledesäras kuusepuuke 
ja tuba piparkoogilõhna täis. Sest mis 
oleksid jõulud ilma piperkookideta. 
Ja piparkooke küpsetasime tädi Esta 
juhendamisel kohe mitu-mitu plaadi-
täit. Et ikka jätkuks kohe söömiseks ja 
koju kingituseks ka viimiseks. 

Aga kõrvaltvaatajana tundus, et 
kõige põnevam oli glasuuritegu ja kau-
nistamine. Kaunist jõuluootuse aega 
teile kõigile!

Nõuni kultuurimaja päkapikud

Esimene advent saabus Nõuni 
piparkoogilõhnalisena

Eimi Toome         17. oktoobril 
Sten-Olaf Kalbus         22. oktoobril

Lahe koolipäev toimus 17. novembril Tallinnas, Nor-
dea kontserdimajas. Palupera põhikooli esindajatena 
osalesid noorteüritusel Deimo, Tuuli, Caroliis ja Danjel.

Päev algas varajase tõusmise ja pika sõiduga Tal-
linna. Nordea kontserdimaja on suur ning seal ootas 
1300 noort, et alustada konverentsiga „Kuidas võtta 
vastutust?“ 

Sellel teemal esinesid meile Igor Mang, Maarika Traat, 
Agu Uudelepp, Riina Raudsik, Jaak Roosaare, Henry 
Kõrvits ehk Genka, Allar Raja, Kaspar Taimsoo ja Märt 
Avandi. Kõiki esinejaid oli põnev kuulata. Enam elevust 
tekitasid Henry Kõrvitsa ja Märt Avandi esinemised. 
Konverentsil osalejad said korraldajate poolt kaasa kin-
kekoti, mis sisaldas Laheda koolipäeva logoga kingitusi. 
Meelelahutuseks esinesid poistebänd The Notes, Eeva 
ja Villu Talsi ja Daniel Levi õhupallide saatel. 

Päev möödus nii kiiresti, et oleks tahtnud olla veel 
ühe päeva toredal ja väga hästi korraldatud üritusel.

Caroliis Miks ja DeiMo sarapsoN
8. klass

Lahe koolipäev 2016

30. novembril toimus algklasside õpilastele Tagasi Kooli 
raames rahatarkuse tund. Tunni viis läbi külalisõpetaja-
na. Õpilastele jagati esimesi näpunäiteid, kuidas rahaga 
mõistlikult ja turvaliselt ümber käia. Tund osutus põne-
vaks ja mõtlema panevaks. 
Mõningaid mõtteid 4. klassi õpilastelt: paberrahal on 

turvamärgid (Birgit), katkist raha saab pangas ümber 
vahetada (Sander), mulle meeldis see tund väga, kõik 
said kõigest aru (Noora-Liisa), ei tohi rääkida teistele, 
kui palju sul raha on (Natalie), tean nüüd, et raha tasub 
hoida pangas (Karel), sain teada, kuidas rahaga käituda 
(Ergo), ka pestud raha saab pangas vahetada uue raha-
tähe vastu (Andres), sain näha ja katsuda erinevaid 
rahasid (Karin), sain teada uuendusest seoses panga 
kaartiga näiteks viipamine (Roosi), oli huvitav, selliseid 
rahaga seotud õppusi võiks olla rohkem (Martti).
Palupera kooli algklassi õpilased tänavad külalisõpe-

tajat Ester Rebast Swedbank AS-ist toreda ja vajaliku 
rahatarkuse tunni eest!

Rahatarkuse tund Palupera 
Põhikoolis

22. DETSEMBRIL  KELL 18.00

TOIMUB PALUPERA PÕHIKOOLI  

JÕULUPIDU
ETENDUB NÄIDEND 

„MIS ON TÄHTIS!?“

Eesti ühiskonna ees seisvate väljakutsetega toimetulekuks on väga oluline, 
kuidas ja kuhu Eesti noor põlvkond areneb ning millist arengut oma pere, kogu-
konna ja riigi jaoks soovib. Väärtustades igat noort ning toetades noore mit-
mekülgseid arenguvõimalusi noorsootöö kaudu, loome meie noortele arengu-
keskkonna, mille tulemusena on nende hoiakud oma pere, kogukonna ja riigi 
arengu suhtes positiivsed ja meie ühiskonda edasiviivad. Kogu noorsootöö aren-
guloos on väga oluline roll just kohalikel omavalitsustel, mis nii kriisi kui õitsen-
gu ajal toetavad noorsootööd ja noorsootöö tegijaid, olles ka suurimad tegevuse 
rahastajad. Noorsootöö korraldamist kohalikul tasandil toetavad lisaks erinevad 
suuremad ja väiksemad projektifondid. 

Eesti Noorsootöö Keskus alustas (ENTK) koostöös Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi (HTM) ja kohalike omavalitsustega jaanuaris 2016 Lõuna-Eesti KOV-ide 
noorsootööalase koostööprojektiga. Tegevusi (okt.2016 – dets.2018) rahastatakse 
haridus-ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasa-
mine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel ESF kaasrahastusel. 

Projekti eesmärk on tuua piirkonda täiendavaid noorsootöö teenuseid. Projek-
ti sihtgrupiks (kellele tehakse) on noored vanuses 7-26 aastat, kes elavad KOVide 
(Rõngu, Puka, Palupera, Sangaste, Otepää) tegevuspiirkonnas. Piirkonna visioon: 
Lõuna-Eesti piirkonna noorsootöö on mitmekülgne, kättesaadav, järjepidev ning 
põhineb noorte omaalgatusel. Projekti rahaline maht: 113 041 eurot. Projekti 
raames on edukalt käima läinud noorte draamaõppering,  kalastusring, lastejooga 
ning novembris alustasid lisaks teadusring ja robootika. Viie KOV-i ühissündmused 
on olnud rohke osavõtuga ja ühendanud omavahel piirkonna noori. 

Projekti üldinfo leitav: http://noored.palupera.ee/louna-eesti-kov-de-noorsoo-
toeoealane-koostoeoeprojekt

Lõuna-Eesti KOV-ide noor-
sootööalane koostööprojekt

Katus pea kohale

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noorte-
keskus
Palupera valla roll – osaletakse projekti partneri-
na, kaasfinantseerijana.
Toetaja – projekti rahastab SA Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital kohaliku omaalgatuse programmi vahen-
ditest.
Toetus – kohaliku omaalgatuse programmi maa-
kondliku hindamiskomisjoni protokolli alusel kinnitas 
Valga maavanem oma korraldusega nr 1-1/16-521 
(2.11.2016) toetuse 1234,80 eurot mittetulundusü-
hingu põhikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse taga-
miseks. Soetatakse 2 välitelki (3x3m ja 3x6m) sünd-
muste korraldamiseks.Omaosaluse 160 eurot katab 
kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus, toetades 
telkide lisatarvikute ostu.
Projekti kestus – 01.12.2016 - 28.02.2017.a.
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10. jaanuaril korraldab Eesti Töötukassa koos-
töös Puka Vallavalitsusega kõigile huvilistele töö-
turualase infopäeva. Osalema on oodatud kõik, 
kes on huvitatud tööturualasest infost, tööturu-
teenustest, võimalustest, uuendustest sellel ja 
2017. aastal.  

Käesoleval aastal käivitus töövõimereform ja 
töövõimehindamine Eesti Töötukassas. Töövõi-
mereform toob paljudele suure elumuutuse ja 
oluline on, et inimene oleks selleks valmis. Eriva-
jadusega inimesed väärivad paremaid võimalusi 
õppimiseks ja töötamiseks. Selgitame, millised 
võimalused on inimestel, kes otsivad tööd ning 
millised võimalused on toetada tööandjaid.

Lähiaastail suureneb töötukassa roll veelgi. 
Järgmise aasta kevadest on võimalus töötukas-
sal pakkuda koolitusi ka töötavatele inimestele. 
Oskuste arendamiseks saavad toetust taotleda 
nii töökaotuse ohus töötajad kui ka tööandjad 
tööjõu leidmiseks või ettevõttes ümberkorraldus-
te tegemiseks. 

Alates 2015. aastast pakume karjäärinõusta-
mist kõigile soovijatele (s.h tööandjatele, tööta-
vatele inimestele). Oleme teinud koostööd juba 
paljude asutustega maakonnas ning läbi viinud 
grupinõustamisi teemadel tööstress ja sellega toi-
metulek, meeskonnatöö ning motivatsioon. Taga-
siside teenusele on olnud väga positiivne.

Head Puka piirkonna elanikud!

13. detsembril kl. 15.00
Puka raamatukogus

kohtumine Irje Karjusega.

Vestlus tervisest ja 
ravimtaimedest, 

osta saab raamatuid ja 
tervisetooteid.

Osavõtust palun ette teatada: 
tel. 766 9417 
või raamat.puka@mail.ee.

Aakre koolis ja lasteaias püüame vähemalt kaks 
korda aastas teatris käia, sügisel ja teatrikuul. Ikka 
selleks, et lapsed harjuksid kultuuri nautima ja et 
see nautimine saaks neile harjumuseks või veel 
parem – vajaduseks.

Novembris sai meie lastele osaks kaks täiesti 
erinevat teatrielamust. 22. novembril käisime 
kogu kooli ja lasteaiaga Puka rahvamajas vaata-
mas etendust Piip ja Tuut: loomamuinasjutud. 
Puka rahvamaja on ise juba nii ilus kui teatrima-
ja. Lapsi oli palju ja klounid naerutasid täiega. 
Kohad, kus õpetajad ei jõudnud veel muiata-
gi, naersid lapsed laginal. Klounid rõhusid oma 
etenduses naljale, miimikale ja kehakeelele, la-
vakujundus oli minimaalne. Kui küsisime pärast 
muljeid, siis olid kõik vastused positiivsed. Lahe! 
Naljakas! Tore! Mis õpetajatel muud üle jäi, kui 
tõdeda fakti, et lapsed nägid etendust, kus oli 
nappide vahenditega sisu arusaadavaks tehtud. 
Iga uus kogemus on arendav.

Novembri viimasel päeval viis buss meid Teatri 
Kodusse Tartus vaatama balletti Inetu pardipoeg. 
Kui pileteid broneerides oli väike kartus valitud 
žanri meeldivusest lastele, siis need kartused 
olid etenduse alates kui peoga pühitud. Kau-
nid kostüümid, imeline valgus ja muusika – kõik 
see kokku tekitas saalis vaikuse, kus ka kõige 
suuremaid mürakarusid ei olnud tarvis keelata. 
Sest laste tähelepanu püsis laval. Kas oli põhjus 
selles, et osad osatäitjad olid lapsed või selles, 
et etendus toimus meie silme ees nii lähedal – 
milles iganes – lapsed vaatasid etendust suure 
huviga. Ka kaasasolnud lapsevanemad olid rahul.

Tagasi koolimajas olles tegid tüdrukud balle-
tisamme ja ausalt öeldes oma heledates riietes 
paistsidki välja kui väikesed luiged. Väga lahe! 
Nii ilus! Ja seda ütlesid isegi poisid. Sellistel het-
kedel on õpetajatel alati hea meel, et lapsed said 
kogemuse, mis muudab elu ilusamaks. Eesmärk 
teadvustada, et ballett ei olegi pikk ja igav nagu 
kõik arvavad, sai igal juhul täidetud. Jääb veel 
vaid tõdeda, et klounid jäävad klounideks oma 
naljade ja veidrustega. Eks neidki on vaja.

Täname Kaija Tamme meid Pukka etenduse-
le kutsumast ja kloune maale organiseerimast!

liiNa laaser

Aakre laste sügisesed 
teatrimuljed

Infopäeval osalevad paljud erinevad Puka piir-
konna tööandjad, kes tutvustavad oma ettevõ-
tet ja töötamise võimalusi. Lisaks  jagavad oma 
kogemusi Puka valla ettevõtjad, kes töötukassa 
starditoetusega on ise väärtuslikud töökohad 
loonud. 

Infopäeva lõpus on võimalik suhelda töötukas-
sa spetsialistidega, kandideerida vabadele töö-
kohtadele. Individuaalaset nõu ja abi pakuvad 
võla- ja karjäärinõustaja.

Kohtumiseni 10. jaanuaril Puka rahvamajas!

Merike Metsavas, 
eesti töötukassa valgamaa osakonna juhataja

Teade 
Puka valla koduste laste 

ja eakate (80a ja vanemad) 

kommipakkide 
väljastamine 

Puka Vallavalitsuses 
alates 8.12- 31.01.2017. 

Info tel 766 9414. 

Puka Vallavalitsus

kuulutab välja esimese avaliku kirjaliku enampakkumise  all-

järgneva vara osas:

n	 Traktorikäru 2PTZ, v.a. 1983, alghind 400.- EUR,
n	 Traktorikäru TA, v.a. 1976, alghind  650.-EUR,
n	 Traktor-ekskavaator JUMZ-6AL EO2621A, D-65N, 45 

kW, D, v.a. 1985, alghind 1000.-EUR,
n	 Teehöövel DZ  v.a. 1977, alghind  1500.- EUR,
n	 Väike traktor  TZ 4K14 (Tšehhi) v.a 1986,  reg. nr. 5288 

ET  koos lisadega: väike traktori haagis, väiketraktori haa-

gis-kobesti, väiketraktori haagis-hari ja vikat, alghind 2000.-

EUR,
n	 Buss Volvo ,  reg. nr 195 BAO  v.a. 1990, alghind 1500.- 

EUR (kollane),
n	 Buss Volvo , reg. nr 260 TJK  v.a. 1988 , alghind 1500.- 

EUR (punane),
n	 Korteriomand Aakre külas, Pargi tee 1-4, Puka 

vald, Valgamaa, 2-toaline, üldpind 50,6 m², katastritunnus 

60801:002:2530,
n	 Korteriomand Komsi külas, Komsi 2-6, Puka vald, 

Valgamaa, 1-toaline, üldpind 29,6 m², katastritunnus  

60802:003:0001,
n	 Hoonestamata kinnistu (100% maatulundusmaa) 

katastritunnusega 60802:002:0390, pindalaga 5077 m², Vana 

Vingi maaüksus, Ruuna küla, Puka vald, Valgamaa,  registriosa 

number 167840, alghinnaga 5000.- EUR,
n	 Kinnistu (elamumaa) katastritunnusega  60803:001:0100, 

pindalaga 5570 m², Jaama tn 4, Puka alevik, Puka vald, Valga-

maa, registriosa nr. 232340, alghinnaga 15 000.-EUR,
n	 Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100% ), katastritun-

nusega 60803:001:0012, pindalaga 1788 m², Kesk tn 13 ,Puka 

alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr. 23217,alghinnaga 

15 000.-EUR,
n	 Kinnistu (tootmismaa 100%) katastritunnusega 

60801:002:0056, pindalaga 4245 m², Oona tee 7, Aakre küla, 

Puka vald, Valgamaa, registritunnuse nr 2558740, alghinnaga 5000.- EUR.

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt  04. jaanuariks 2017. a  

kella 11.00  Puka Vallavalitsusse aadressil: Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, Valga-

maa, 67217, millele on märgitud enampakkumise objekti nimetus ja märge „Mitte 

avada enne enampakkumise algust“.

Vara müügiga kaasnevad kulud kannab ostja.

Täpsem info vallavalitsusest või valla kodulehelt.
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Sangaste valla jõulukingitused 
2016. aastal

Nagu varasematelgi aastatel, kingib Sangaste 
vald kommipaki (sel aastal vahelduseks kommi-
karbi) kõigile valla hingekirjas olevatele vanadus-
pensionäridele. Pensionäride kingitusi jagatakse 
valla eakate jõulupeol 4. detsembril ja alates 5. 
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 jõulu-
kingi kätte oma jõulupidudel. Kuna Otepää vallal 
on oma valla lastele seatud teistsugune vanuse-
piir (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 vane-
matel, kelle lapsed õpivad mujal põhikoolides 
või kelle lapsed ei saanud jõulupidudele minna. 

Kõik alla 7-aastased väikelapsed, kes ei käi 
lasteaias või kooli ettevalmistusrühmas, on oo-
datud koos vanematega koduste laste jõulu-
peole Keeni Noortekeskusesse kolmapäeval, 
21.12.2016 kell 18.00.

Jõulukingitusi jagatakse kuni 6. jaanuarini. 
Alates 9. jaanuarist pakke enam ei väljastata. 

pille sikk, sotsiaaltöö spetsialist

6 S  A  N  G  A  S  T  E

30. oktoobrist 11. novembrini toimusid Keeni 
Põhikoolis maailmahariduse nädalad, mille pea-
miseks teemaks oli „Unistused“. Saime tutvuda 
võõramaiste kultuuridega ning rääkida oma unis-
tustest.

30. oktoobril käisid Valga Gümnaasiumi õpi-
lased 4.-9. klassile erinevaid töötubasid tegemas. 
Töötubades osalejad said meisterdada unistuste 
jalajälgi, unistustepüüdjaid ja läbi praktilise tege-
vuse oma unistusi teistele näidata, näidelda. 8. 
novembril käisid meie kooli kaheksanda klassi 
õpilased 1.-3. klassile oma kogemusi jagamas 
ning õpetasid ka väiksematele unistustepüüdjate 
meisterdamist.

1. novembril rääkis vabatahtlik armeenlanna 
Sofa 8.-9. klassile oma kodumaast Armeeniast 
ning miks tema vabatahtliku tööd alustas. Sofa 
töötab vabatahtlikuna ühes Valga lasteaias ning 
ta jagas meiega oma seniseid kogemusi ja tähe-
lepanekuid. Ta toonitas, et ootab juba väga suurt 
lumesadu, sest pole varasemalt sellise külma 
ja lumega kokku puutunud. Sofa rääkis inglise 
keeles, mis andis õpilastele võimaluse ka oma 
keeleoskusi praktiseerida.

Samal päeval külastas kooli ka vilistlane Krist- 
jan Kirsimäe, kes rääkis 4.-9. klassile enda huvi-
tavatest kogemustest Austraalias. Kristjan näitas 
meile vahvaid pilte, mida ta kahe seal elatud aasta 
jooksul teinud oli, kohti, mida külastada ja rääkis 

kõigest, mida tema Austraaliaga seonduvalt olu-
liseks pidas. Ta rõhutas võõrkeelte õppimise täht-
sust, isikliku arvamuse olemasolu ja pealehak-
kamise olulisust, sest sel viisil on maailma avas-
tamine tunduvalt lihtsam. Kristjani esitus osutus 
enamike õpilaste lemmikuks ja tunni lõpuks soo-
visid juba paljud Austraaliasse minna.

Janika Tamm MTÜ Mondost jutustas 7. 
novembril 7.-9. klassile oma kogemustest Keenias. 
Ta näitas pilte ja rääkis Keenia perede muredest 
ja rõõmudest. Janika esitus oli ehk kõige mõtle-
mapanevam, sest meie oleme harjunud elama 
igasuguste mugavustega ning võtame väga palju-
sid asju iseenesest mõistetavalt. Keenia laste suu-
rimaks unistuseks on aga kooli minna, et saada 
hea haridus ja tulevikus parem elu kindlustada.

10. novembril toimus kooli isadepäevale 
pühendatud perepäev, mille ühe osana korralda-
sime heategevusliku kohviku. Kohvikusse meis-
terdas iga klass midagi maitsvat ning kogutud 
raha saadame Keenia tüdrukule Valentinele, et 
ta saaks koolivormi osta ja kooli minna.

Maailmahariduse nädalate jooksul oli kooli 
aulas fotonäitus „Kõigile vääriline elu“, mis tut-
vustas maailmas toimuvat. Algklasside õpilased 
vaatasid Jänku-Jussi harivaid õppefilme ja rää-
kisid tundides hariduse ning unistuste teemadel. 
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides vaatasid 
õpilased harivaid filme ning inglise keele tundi-

Maailmahariduse nädalad Keeni Põhikoolis

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

Sangaste Vallavolikogu 

30.11.2016
n	 Kinnitati Sangaste valla ja Otepää valla ühinemise 

kohta elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rah-

vaküsitluse tulemused.
n	 Muudeti avalikuks kasutamiseks vajalike kohalike 

maanteede ja tänavate nimekirja.
n	 Otsustati võõrandada Keeni külas Võru mnt 8-6 asuv 

korteriomand Käroliin Duhovale hinnaga 1000 eurot.
n	 Lõpetati Risttee külas asuva Raja katastriüksuse 

detailplaneeringu koostamine.

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Väljastati kasutusluba Andres Salumile Risttee külas 

Salumäe kinnistul asuva silla kasutuselevõtuks.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 90 eurot Sangaste 

kirikus asuva oreli häälestus- ja hooldustööde kulude kat-

miseks.
n	 Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus kahekümne 

ühele isikule kogusummas 3685,93 eurot ja täiendav sotsiaal-

toetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetuleku-

toetuse saajale kogusummas 30 eurot.
n	 Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks 

õpilaste sõidusoodustused kuueteistkümnele isikule kogu-

summas 326,60 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule 

kogusummas 157 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude 

katmiseks kolmele õpilasele ja lasteaiakulude katmiseks 

kahele isikule.
n	 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
n	 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.

AMETLIK INFO

des vestlesid 3.-6. klassi õpilased unistuste tee-
madel ning meisterdasid unistuste pilvi. Viimase 
nädala lõpus toimusid ka maailmahariduse näda-
late viktoriinid suurematele ja väiksematele.

Need kaks nädalat olid väga teguderohked 
ja huvitavad ning andsid kindlasti õpilastele nii 
mõnegi uue teadmise. Loodetavasti toimub 
selline üritus ka järgnevatel aastatel.

iNgeri aer, 9. klass
õpilasesinduse president

Sangaste Vallavolikogu kinnitas oma 30.11.2016 
otsusega Sangaste valla elanike arvamuse välja-
selgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemu-
sed järgmiselt:

1) rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja kantud 
Sangaste valla elanike arv 1114; 

2) rahvaküsitluses osalenud elanike arv 53, ehk 
4,76% nimekirja kantud elanikest; 

3) küsitluslehel küsimusele “Kas toetate Sangaste 
valla ja Otepää valla ühinemist üheks omavalit-
susüksuseks?“ antud „Jah“ vastuseid kokku 41, ehk 
77,36% arvamuse avaldajatest ning „Ei“ vastuseid 
kokku 12, ehk 22,64% arvamuse avaldajatest;

4) kehtetuid küsitluslehti ei tuvastatud. 

Rahvaküsitluse tulemused

10. detsembril kell 11:00 – 15:00

Sangaste Lossis

JÕULULAAT

Lisaks laadakaubale pakutakse kahte töötuba – 

piparkoogitaina valmistamine (saab kaasa) ja 

jõululaterna valmistamine (saab kaasa). 

Ühe töötoa maksumus on 5 euri.
On avatud ka kohvik.

Tule ja naudi jõuluaja algust ning alusta juba kingituste otsimisega.
Müüjate registreerimine: Rait - 56648555, raitelvet@gmail.com

Valge tuli, valge läks ja veel valgem tuli jälle! 
Lumi on loodussaadus, mis alati tekitab emot-
sioone. Kord on see vaimustus tema ilust ja 
valgest talvevõlust, kord jälle ärritus, et lumi lii-
kumist segab. Ega lumi samas sellest ära sula, 
kuidas ja mida temast mõtleme. Teda võib nii 
vihata, kui armastada, aga tegeleda tuleb temaga 
sellegipoolest. Eriti siis, kui ta ette jääb.
Lumi on aktuaalne teema ka täna ja räägime siis 

vanad tõed uuesti üle.
On alustuseks selline anekdoot: Elasid ja tööta-

sid kaks miilitsat ühe Venemaa linnakese liiklus-
teenistuses. Kiirusemõõtjake peos kogusid koge-
mata pihkusattunutelt mõne rublakeses teeraha 
(natsai), sest see riigipalk ju teadagi. Elasid napilt, 
aga kindlalt lihtsa inimese elu ja nautisid miilitsa-
töö salajast võlu. Ükspäev aga sisenes linnakes-
se tuliuus Mercu ning kiirusemõõtja lõi põhja. 
Kinnipeetud juht avas vaid akna ja poetas 100 
dollarit ning kimas edasi. Ja nii hakkas olema 
iga päev. Miilitsate elujärg paranes, naised said 
uued kasukad ja reis Türkigi oli õhus. Siis aga 
… ükspäev Mercut (ja seega ka 100 USD) ei 
tulnud. Ja ei tulnud edaspidigi juba nii kuu-kaks 

aega. Kasukad tuli ära müüa, reis Türki jäi ära 
ning kodune õhkkond muutus pingeliseks. Juba 
harjunud elujärg kippus käest minema. Ükspäev 
oli Mercu aga tagasi ja 100 USD pudenes jälle 
aknast, nagu vanal heal ajal. Seekord autot aga 
minna ei lastud, ning miilitsad küsisid kurjalt selle 
juhilt, et kus see vahepeal oli? Ärimehest juht 
vastas, et oli perega vahepeal soojal maal puhka-
mas. Sellest aga miilitsamehed ärritusid juba tõsi-
selt ja küsisid: ,,Nohhh… ja meie raha eest laiasid 
lõunas, jahh??!!“

Sangaste vallas tundub vahel, et kohati on samuti 
tekkinud harjumus ja arusaam pidada valla 
poolset lumelükkamist eramajade juurde ene-
sestmõistetavaks valla kohuseks ehk nö.,,meie 
rahaks“. Meeldetuletuseks veelkord, et lume 
lükkamine eramajade juurde ei ole vallale sea-
dusega pandud kohustus. Lihtsalt vald on aastaid 
oma avalikke kohustuslikke õpilasringe lahti 
lükates lükanud korraga lahti ka teed oma hin-
gekirjas olevate inimeste koduõuedeni. Juhul 
muidugi, kui need on kõrvaldanud teelt takistu-
sed, maksnud maamaksu jne. Vald on teinud ja 
teeb seda oma vabal valikul selleks, et külades ja 
keskasulates elavate kodanike vahel oleks pisut 
enam võrdsust avalike teenuste osas. 

Vald ei lähe kellelgi teed lahti lükkama enne, 

kui ta ei asu hooldama omi teid. Seega, kui keegi 
tahab teed lahti saada kiiremini sellest, peab ta 
seda korraldama omal kulul. Vallalt tasuta ekstra-
teenust jalaga maad trampides ei saa. Erijuhud 
on loomulikult erijuhud, kuid nende alla ei käi 
kellegi sisemise hääle soovitus ja tervistavatest 
jookidest pakatava häälega meesterahva kohene 
väidetav valmisolek surema hakata, et siis kiirabi 
ootama jääda. Kõik ikka järjekorras ja omal ajal. 
Päris lumme ei jäeta korralikku vallakodanikku 
teps mitte.

Lumi tuleb, lumi läheb, aga kired jäävad! 
Elame põhjamaises kliimas ja lund on siin 
juba aegade algusest talviti sadanud. Millal see 
lumelükkaminegi alles päevakorda tuli? Enne 
olid suusad, saanid ja hobud, nüüd siis autod ja 
tehnikasõltuvus. Sangastes on lund minu hin-
nangul alati väga kiiresti ja operatiivselt tõrjutud. 
Mõttetuteks ja maksumaksjale kallisteks ,,ilurin-
gideks“ meil kauaks võimu ja võhma ei jätkuks. 
Mõnes peas veel valitsev arusaam, et valla raha-
kott on mingi anonüümne põhjatu võõras raha-
kott kusagil tagakambris, mida vaid ihned ja 
ahned vallaisad raputada ei luba. Selline, et mõisa 
köis ju ja las lohiseb. Tark saab aru, et see raha 
on justnagu kogukonna ühiskassa, millest võttes 
tuleb seda ka kulutada peremehe moel. Postso-
vjetlik arusaam, et ,,võõras raha ja võõras mure 
ja peamine on vaid minu mure lahendamine“ on 
aeg unustada. Ajad on teised ja asjad on teised.

Jaapani kogukond teeb koostööd põhimõtte 
järgi, et ,,mina elan ja (koos)töötan kogu oma 
kogukonna jaoks“. Sellest johtuvalt on seal nii, 
et ka iga inimese jaoks elab ja töötab justnagu ka 
kogu kogukond ja nii toimib koostöö. Lääne (sh. 
ka Eesti) inimene arvab aga, et koostöö on see, 
kus teised peavad eelkõige minu heaks ja minu 
huvides koos minuga (mulle) tööd tegema. 

Kokkuvõttes tuleb siis välja lõpuks nii, et kõik 
ootavad seda koostöö algust enda suunas ja nii 
seda siis lõpuks ei tulegi. Üldistatult küll öeldult, 
aga mõneti tõde selles on. Et hakata saama, tuleb 
esmalt ka andma õppida! Nii lihtne see ongi! 
Seda teadsid hästi meie esivanemad, nõukaaja 
anonüümne ahnus on seda teadmist aga kõvasti 
räsinud. Uutel põlvkondadel on aega hakata 
rohkem andma ja hakata sealt lähtuvalt enam ka 
ühiskonnalt tagasi saama. See mesipuu, kust mett 
vaid välja võetakse ja midagi alles ei jäeta ja tagasi 
ei anta, sealt lähevad mesilased ära (Soome?)

Puhast lund, puhtaid teid ja puhast rõõmu üks-
teisest ja puhta hingega koostööst!

vallavanem kaiDo taMberg

Lumiselt ja lumest
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Korstnapühkija, 

tase 4. 

Tel 5662 8835
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On jäänud sest
vaid ainult...

Mälestame kallist sõpra

JAAN VÄLJAN´it

ja avaldame kaastunnet Mairile 
ja Maile perekondadega.

Maire ja Rain

Head naabrimeest

JAANI

mälestavad

Helgi, Avo, Heido, Koit.

Südamlik kaastunne Maarika 
Tikkerile äia

VOLDEMAR TIKKERI
kaotuse puhul.

Töökaslased Pühajärvelt Raigo, 
Faadme, Ruth, Tiiu ja Heli.

Ostame 
metsakinnistuid 

ja raieõigust.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Südamlik kaastunne Maretale 
perega kalli õe

ANASTASIA TALVIK´u
surma puhul.

Perekonnad Kalev, Kuus ja Vilde, 
Hilja, Heljo, Leida ja Elvi.

Meie sügav kaastunne Mairi Väl-
janile lastega abikaasa, 

isa ja vanaisa

JAAN VÄLJANI
surma puhul.

Kaastöötajad Otepää 
Elektrivõrgu päevilt.

ILUSALONG MEIBY BEAUTY
Klassikaline maniküür 
Küünte lakkimine 
Klassikaline pediküür 
Spa pediküür 
Geelküünte paigaldus ja hooldus 
Kulmude keemiline värvimine ja 
korrigeerimine 
Ripsmete keemiline värvimine 
Kunstripsmete paigaldus ja hooldus

Tuuli Tamm 
Telefon 55 646 690 
Kääriku küla, Valgamaa

LEA VIIRA 
24.08.1942 - 16.11.2016

JAAN PIKK 
06.01.1936 - 30.11.2016

Elulõng Sul katkes äkki,
liialt ruttu lõppes tee...

Südamlik kaastunne Enele, 
Elenile ja Kerstile peredega kalli 

poja ning venna

ENNO KOTKAS´e
kaotuse puhul.

Niina, Ülar, Meelis ja Sass.

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Mündid, ehted, märgid - igasugu-
se vanavara ost. 56495292

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Ei iialgi tule sa meile vastu kodulävel,
ei ole kätt tervitamas meid...

Mälestame kallist onu 
ja vanaonu

JAAN LAUL´u

Südamlik kaastunne Eddale.

Kaja perega ja Kaili perega

Tühjaks jäi tuba, kurvaks sai kodu,
kõikidest muredest suurim on lein.

Kallist elukaaslast

JAAN LAUL´u

16.06.1927 - 2.12.2016

leinab Edda

Tehvandi Spordikeskus otsib oma 
meeskonda

• ettekandjat
• kokaabi

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

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

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kauplus
Kõigile Midagi

on nüüd avatud IGA PÄEV

E-R   9.00-18.00
L-P 10.00-16.00
Asume Valga mnt 1B 
Maxima taga.
Tel 5800 2146

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR
VÕTAB 

oma meeskonda tööle  
tehnikast huvituva, tööka ja  

teotahtelise tehnilise haridusega inimese,

kes soovib tulevikus töötada firmas tehnilise juhina.
Väljaõpe ja juhendamine sisseelamise ajal firma poolt.

Tule kohale ja tutvu !

Eelnevalt ette helistades 53302835.
Info tel. 56624430, karnivoor@hot.ee.

Kogumisvõistlus Minu Vana-Otepää

Ootame mälestusi, mälupilte ja kogemusjutte Vana-Otepää inimestest 
ja eluolust 20. sajandil. Need võiksid seostuda Sulle oluliste paikadega. 
Lisada võib illustreerivaid fotosid, joonistusi, videolõike või helifaile.

Mõned teemad, millest võib olla abi mälestuste kogumisel: 
– elu enne sõda,              – elu sõja ajal
– elu peale sõda,             – elu majandi ajal
– elu 90ndatel,                 – meie küla inimesi
– meie talu eelmisel sajandil,  – minu elu ja armastus
– kuidas koolis käisime,    – kuidas tööl käisime
– kuidas vaba aega veetsime,  – kuidas lisaraha teenisime

Saada oma lugu hiljemalt 15. jaanuariks 2017. aadressile margit.turb@
gmail.com märksõnaga “Minu Vana-Otepää”. Samuti võid loo läkitada 
käsikirjaliselt aadressile Käpa talu, Vana-Otepää küla, 67418 Valgamaa.

Kogumisvõistlust korraldab Vana-Otepää külaselts koostöös Otepää 
vallavalitsusega. Lisainfo: tel 518 6747, http://vanaotepaa.weebly.com.

Ilusalong Sinitiib Valgjärvel 
(endises koolimajas, sisse-
pääs raamatukogu uksest)

pakub mitmesuguseid 
iluteenuseid 
http://sinitiib.weebly.com/

Info ja broneerimine 
tel. 58055199, Aivi.

EDGARI TRAHTER PAKUB

Igal tööpäeval maitsvat päevapraadi, 
päevasuppi ning igal esmaspäeval, 
kolmapäeval ja reedel
ostes päevaprae saab magustoidu 
TASUTA !

E-R alates kella 14.30st kaupluses 
müügil SOE SINK!!!

Katame maitsvate roogadega teie 
jõululauad, sünnipäevalauad jne. 
meie juures kui ka teie kodudes.

Võimalik on tellida seapraest kuni 
suupisteteni.

Tule kohale või võta meiega ühendust!
tel: 7666558, 56624430

KAUNIST JÕULUAEGA JA KOHTUMISTENI!



8. detsember  2016M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T8

Avades end maailma rahvaste pärimuskultuuridele, ôpime tundma mitte ainult erinevate inimeste tra-
ditsioonilist elukorraldust ja rituaale, vaid ka nende ajalugu, olevikku ja tulevikku, nende suhet reaalse 
maailma ja vaimuilmaga. Ôigupoolest, just läbi pärimuskultuuri kônelevad rahvaste eneseväljendus, 
taju ja teadvus, nede sajandite huumusest toituvad juured. Ôppides tundma uusi kultuure ja traditsioo-
ne, ôpime tundma omaenese teisendeid kaugetest paikadest, vôôrastest keskkondadest. Ôpime tundma 
iseennast.

Otepää Kultuurikeskuses

10. detsembril kell 19.00

Kontsert “Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...”

Esinevad karakalpaki eepilised laulikud Gulistan Temirhanova (laul, dutar)
 ja Salamat Aijapov (laul, kobõz) Usbekistanist. 
Stepirahvaste jutte pajatab Piret Päär. 

Baqsi Gulistan ja džirau Salamat on kaks noorema 
põlvkonna laulikut, kes on end juba tõestanud 
kogenud solistidena. Mõlemad on Nukusi Kultuuri-
kolledži vilistlased, kuid esindavad kaht erinevat, tei-
neteist täiendavat ja paiguti kattuvat suunda Kara-
kalpaki eepilises laulukultuuris. 

Baqsi Gulistan astub oma laulikust isa jälgedes, 
jätkates tuntud karakalpaki eepilise koolkonna, 
‘musa baqsi’, traditsioone. Ta on akadeemilise kraa-
diga jutuvestja, elukutselt koolilaste jutustamiskuns-
ti ôpetaja.

Kôigest 23-aastane džirau Salamat on Usbeki vabariiklike konkurssi-
de laureaat, ta on esinenud festivalidel nii kodumaal kui piiri taga. Hetkel 
omandab ta muusikalist kôrgharidust Samarkandi ülikoolis.

Piret Päär on teatrikooli taustaga elukutseline jutuvestja ja suulise päri-
muse spetsialist. Juhatamaks inimesi tagasi ununenud lugude juurde, on ta 
üle 25 aasta vedanud Jutukooli ning tervet jutuvestmisliikumist Eestimaal.

Pilet 8/6 eurot. Sooduspilet kehtib õpilasele, tudengitele ja pensionäridele.
Piletite müük enne kontserdi algust koha peal.

Siiditee Saadikud III


