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

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

20 aastat tagasi, 1997. aastal sai see
traditsioon alguse.
Aivar Nigol, kes oli toona Otepää
linnapea, meenutab, et 1997. aasta
detsembriks oli Otepää kui talvepealinna 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 talvepealinn. Täna tuntakse ja teatakse
Otepääd talvepealinnana ning otepäälased on selle üle uhked. Mul on väga
hea meel, et talvepealinna idee elab ja
areneb edasi,“ sõnas Aivar Nigol.

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

21. detsembri pidustused algavad kell
12 keskväljakul “Lõõtsavägilastega”
ja liuväljal Tartu Uisukooli uisutajatega. Tähetark Igor Mang on lubanud
vastata küsimustele, mida küsib
päevajuht Vaido Pannel.
20. talvepealinna tiitli vastuvõtutseremoonia teevad eriliseks meie külalised Pihkvast – rahvamuusikakollektiiv
„Skaz“ ja loomulikult kõikide teemapealinnade esinejad.

PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Otepää jõulupuul
süttisid advendituled

Õhtul, kell 18.00 on kultuurikeskuses
talvele pühendatud kontsert „Talvepealinn Otepää 20“. Laval on rahvamuusikakollektiiv „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
avaüritustele!

talvepealinna

Kultuurijuht Sirje Ginter

Talveturust loe 3. lk

Otepää MK-etapp tuleb taas
Selle talve suurim rahvusvaheline
spordivõistlus Eestis on Otepää maailmakarika etapp murdmaasuusatamises. 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 Tehvandi tõus.
Mitmed rahvuskoondised kasutavad Otepää MK-d ka viimase testina

enne Lahtis toimuvaid maailmameistrivõistlusi, mis
saavad alguse vaid
viis päeva pärast
Lõuna-Eestis toimunud suusapidu.
Rohkem infot selle talve suurima tippspordivõistluse kohta leiab veebilehelt
www.owc.ee.

Tunnustati Valgamaa MTÜ-sid
Valgamaa Väärt Kodupaik 2016 tiitli
sai Pedajamäe küla, nominendina tunnustati Arula küla. Valgamaa MTÜ
2016 tunnustuse pälvis Otepää Üritused MTÜ.
Pedajamäe küla asub Otepää vallas
ja seal on väga kokkuhoidev seltskond, kes toimetab ja korraldab palju
huvitavaid asju üheskoos. Vaatamata 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 Talveöölaulupidu. Riburadapidi tulid järgnevad
Talveöölaulupeod ja hakati kätt proovima ka spordiüritustega. Ideedest
sündis Otepää Jooksutuur.
„Otepää vallas on palju tegusaid
ühendusi ning kõikide töö väärib
tähelepanu,“ märkis Otepää vallavanem Kalev Laul. „Tänan selle aasta
võitjaid – Pedajamäe külaseltsi ja
MTÜ-d Otepää Üritused ning nominenti Arula küla pühendumise ja tubli
töö eest!“
Monika Otrokova

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 tuledega. 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

Talveürituste vaheleht
Otepää Teatajas
Head ettevõtjad ja ürituste korraldajad!
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht 22. detsembril
2016 Otepää Teatajas. Ootame kõigilt
ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt
oma talviste ürituste kava 12. detsembriks 2016 e-posti aadressile:
monika@otepaa.ee ja koopia teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma talvistest üritustest või
teenustest. Vahelehes on tutvustava
artikli avaldamine tasuta. Kasutage
seda võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel
www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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8. detsember 2016

Milleks on vaja sissekirjutust

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus

tasid ja tänasid abipolitseinikke
Otepää õiguskomisjoni esimees
Rein Vikard, vallavolikogu aseesimees 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 Liivamägi ja Madis Mõistus.

Kindlasti on tähelepanelikud otepäälased märganud üleskutset, mis räägib elukohta registreerimisest 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 eelarvesse 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 pakkuda. 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. Sissekirjutamiskampaania 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 veetmiseks, lasteaiad-koolid käe-jala ulatuses ning suurte linnade lähedus.

Monika Otrokova

Otepää vallavanem Kalev Laul

01.12.2016
n

Kinnitati Otepää valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks

korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt: 1.1 rahvaküsitlusest 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 avaldajatest; 1.3.2 „Ei“ vastuseid kokku 16, ehk 24,62% arvamuse avaldajatest. 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

Otepää vald tunnustas politseinikke
ja abipolitseinikke

nimega Otepää vallasisene linn. Muuta Otepää Vallavalitsuse 30.
mai 2016. a korralduse nr 2-4-259 „Moodustatava katastriüksuse 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

18. novembril toimus Karupesa
hotellis traditsiooniline Eesti politsei 98. aastapäeva puhul valla politseitöötajate ja abipolitseinike tunnustamine.
„Tegemist on Otepää vallas pikka
aega olnud tunnustamisega, millega
täname ühiskondlikel alustel töötavaid abipolitseinikke ja politseinikke,“ täpsustas volikogu õiguskomisjon esimees Rein Vikard.
Pidulikul koosviibimisel tunnus-

Anti Äärmusliku Spordi AS-ile nõusolek vee erikasutuseks

Arula külas Kuutsemäe kinnistul asuvast Arula tehisjärvest pinnavee 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

Gravel Deposits OÜ maavara kaevandamise
loa taotluse menetlusest

36-9 Kuressaare linn) luba paigaldada ajavahemikuks 1. – 31. detsember 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 (registrikood 10015238) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise 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 esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides 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 Aktsiaseltsi poolt esitatud pakkumus summas 0,67 eurot/MWh ilma käibemaksuta; hanke II osas Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt esitatud
pakkumus summas 0,30 eurot/MWh ilma käibemaksuta.

MTÜ Karukäpp
saab kokku 13. detsembril
kell 18 vallamaja III korrusel ruumis 304.
Oled oodatud. Info tel. 515 3248.

Gravel Deposits OÜ esitas 16. märtsil 2015. a
Keskkonnaametile taotluse maavara kaevandamise loa saamiseks Oriku liivakarjääris.
Liivakarjäär asub Otepää vallas Kaurutootsi
külas Oriku katastriüksusel. Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regioon edastas 7. detsembril 2015. a Otepää vallale arvamuse andmiseks Gravel Deposits OÜ maavara kaevandamise 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 kaevandamise loa andmisega.
Otsuse kohaselt ei ole liivakarjääri avamine
Oriku karjääris avalikes huvides põhjendatud, arvestades kogukonna vastuseisu, Otepää
valla üldplaneeringus mäetööstusmaa ja väärtuslike maastike kohta sätestatut ning ehitusliiva varustuskindluse tagatust taotletava liivakarjääri teeninduspiirkonnas. Enne otsuse
tegemist toimusid mitmed kohtumised külaelanike, Keskkonnaameti spetsialistide, Otepää
valla esindajate ning kaevanduse loa taotlejate
osavõtul. Oriku karjääri lähedal elavad elanikud saatsid Otepää Vallavalitsusele kirja,
millega kinnitati oma vastuseisu kaevandamise 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 kaevandatavale varule 191 tuh m³. Maavara kaevandamise 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

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

Deposits OÜ maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu.
Gravel Deposits OÜ poolt 30. märtsil 2016. a
esitatud taotluses on tehtud mitmeid muudatusi:
1. On loobutud kogukonnas vastuseisu tekitanud kavatsusest põhjaveetasemest allpool
oleva maavara kaevandamisest;
2. luba taotletakse nüüd vaid põhjaveetasemest kõrgemal asuva liivavaru kaevandamiseks;
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 piirangutele Oriku liivamaardla mäetööstusmaana kasutusse võtmiseks.
Samuti on taotluses esitatud põhjalik ja
objektiivne ülevaade piirkonna ehitusliiva
varustuskindluse kohta, mis näitab Oriku liivakarjääri 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 osavõtul.
Arvamus esitatud kaevandmise loa taotluse
kohta on plaanis anda Otepää Vallavolikogu
detsembrikuu korralisel istungil.
Menetlusega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee.

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

Otepää Vallavalitsus

Sotsiaalkindlustusamet
tunnustas tublisid
tugiteenuse osutajaid
Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe andis
Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses toimunud tunnustusüritusel kümnele silmapaistvale raske või sügava
puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale üle tänukirjad.
„Tugiisiku töö on vastutusrikas ja seisneb suuresti
keeruliste olukordadega tegelemises. Tänu teie hoolivale 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 tänukirju üle andes.
Tunnustust vääris ka Otepää Rehabilitatsioonikeskuse
tugiisik Ruth Kõivisto, kes suudab pühendumisega aidata nii lapsi kui ka nende vanemaid. On kohusetundlik
ja abivalmis, vajadusel sekkub ning püüab leida lapse
vajadustest lähtuvaid abistamisvõimalusi.
Sotsiaalkindlustusameti pressiteatest, 24. november 2016

Tähelepanu!
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 toetamisvõimalusi puuetega lastele!

Otepää vallavalitsus jagab jõulutoetust
eakatele ja lastele:
Üle 80aastased eakad saavad meepurgi alates 12. detsembrist vallavalitsuse sotsiaalteenistusest; lapsed –
sünnist kuni kuuenda klassini saavad kommipaki.
Kodused lapsed saavad oma pakid kätte vallavalitsusest.
Lisainfo: sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm 766 4827;
5199 4123.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 22. detsembril.

8. detsember 2016

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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FC Otepää 2016. aasta
kokkuvõte

Omaloominguvõistlus „Minu Otepää”

19. novembril toimus Otepää
Gümnaasiumi aulas pidulik FC
Otepää hooaja lõpetamine, kus
tunnustati noorte gruppide tublimaid trenniskäijaid ja enim arenenud 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 erinevatel turniiridel rekordilised 8 esikolmiku kohta,
naiskond võitis rahvaliiga Lõuna tsooni ning kõige
krooniks võitis FC Otepää esindusmeeskond III
liiga ning tõusis järgmiseks aastaks Eesti Meistrivõistluste II liigasse.
Sportlike tulemuste kõrval on suuri samme
edasi teinud ka klubiline areng ja liikmeskond.
Tänasel päeval mängib FC Otepääs jalgpalli 5 treeneri juhendamisel ca 240 inimest, kellest 185 on
Otepää ja selle lähipiirkonna lapsed. Sellega on
FC Otepää tõusnud Valgamaa suurima liikmeskonnaga spordiklubiks, mis suunab iganädalaselt
ühiselt sportima sadu inimesi pakkudes samal
ajal ka sportlikku eneseteostusvõimalust. See on
võimalik vaid tänu paljudele toetajatele, koostööpartneritele ning sponsoritele.
Aitäh Otepää, Sangaste, Valgjärve ja Urvaste
valdadele, koolidele ja lasteaedadele!
Aitäh toetuse ja hea koostöö eest Oti pubile,
Rukki Majale, Tehvandi Spordikeskusele, Globalsoccerstorele ja MKS Disainistuudiole!
Ning suurimad tänud FC Otepää sponsoritele
– Mapomets, Mapri Ehitus, Finlaid, Fripuit, ELH
Palkehituse, Otepää Maja, EcoOil, Ecosauna Projekt, KML Auto, Karupesa Hotell ja LukuCentrum!
Mõnusat jõuluaega!

Lasteaialaste ja -õpetajate talveootus möödus
käärid paberis, vildikad sõrmede vahel. Meisterdamise 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 tegeleda ja missugune on fantaasiamaailma Nuustaku.
Huviväärsusi kaardistasid näiteks Lepatriinud,
kelle ühistöölt võis leida muuhulgas valgusfoori,
lasteaiahoone, kiriku. Mürakarud olid jäädvustanud linnamäge, Eesti Lipu Muuseumi. Põhilise
tegevusena tuli esile suusatamine, üritustest jäädvustati rallisõitu ja rattamaratoni. Fantaasiamaailma heaks näiteks oli Mesimummide viiekorruseline lasteaed. Omal moel liigitus siia ka kõige
pisemate tehtud kleepetehnikas sõjatamm, mis
koosnes puulehetükkidest.
Omapäraseid minikoopiaid käisid uudistamas
ka vallavanem Kalev Laul, kommunikatsioonijuht Monika Otrokova ning haridus-, kultuuri- ja
spordinõunik Janika Laur. Nende poolt oli igale
rühmale kingiks magus kringel.

FC Otepää

18. detsembril kell 12.00 toimub
Pilkuse külamajas

Kultuurikalender

Fotol on Mürakarude linnamägi.

Lapsed avasid teemat „Minu Otepää” lähtudes
sellest, mida saab kodulinnas näha ning millega
siin tegeletakse. Ja nagu lastel ikka – fanataasiatöid leidub alati. Olgu tegemist fantastilise või
ehtsa Otepääga, laste silmadele on avastamisrõõmu alati küllaga.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

OTEPÄÄ TALVETURG KUTSUB!
18. detsembril 2016 kell 11.00-15.00 toimub traditsiooniline talveturg Otepää keskväljakul. Turul
pakutakse kaupa, mis valminud hoole ja armastusega 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 igasuguste transpordivahenditega.
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Päeva jooksul toimub meeleolukas talveturu õnneloos arvukate auhindadega.
Talveturu külastajaid ootab Otepää Naisseltsi
poolt valmistatud kuum supp.
Talveturu päeva juhib ja muudab selle meeldejäävaks soe ja sõbralik Jõulumemm.
Kingi endale ja oma perele mõnus pühapäev:
tule lustima, ostma või müüma.
Monika Otrokova

10. detsembril
kell 19.00 Otepää
Kultuurikeskuses kontsert sarjast „Siiditee saadikud: Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...“.
Esinevad karakalpaki eepilised laulikud Gulistan
Temirhanova ja Salamat Ayarov Usbekistanist.
Stepirahvaste jutte pajatab elukutseline jutuvestja 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 advendikontsert.
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 rahvamuusika- ja tantsukollektiiv „Skaz“ Pihkvast. Kontsert
„Sügiselt talvele“. Esinevad muusikud ja tantsijad Narvast.
27. detsembril
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Muusikute fond PLMF kontsert “Pidulikult aastavahetusse”. Madis Kari (klarnet), Andreas Lend
(tšello), Marko Martin (klaver). Tasuta.

Otepää Gümnaasiumi jõulupeod
20. detsembril kell 18.00
1.-4. klassi Jõulupidu
21. detsembril kell 18.00
5.-12. klassi Jõulupidu

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

Jõuluvanad tulevad taas!
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 näpuvibutusi ja meeldetuletusi!
Päkapikk Tiia on jõuluvanade tähtsad tähelepanekud vorminud laulusõnadesse.
Päkapikk Merle püüab need jõulutaatidele suupäraseks õpetada.
Vahva on teada anda, et jõuluvanade suurkoosolekul astuvad esimest korda publiku ette Esteetika- ja tantsukooli Otepää lapsed Kätlini juhendamisel.
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

Koolieelne ettevalmistus Otepää
Gümnaasiumis
Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2017. aasta septembris kooliteed 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

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.

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!

8

M I T M E S U G U S T

Siiditee Saadikud III
Avades end maailma rahvaste pärimuskultuuridele, ôpime tundma mitte ainult erinevate inimeste traditsioonilist 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 traditsioone, 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 Kultuurikolledži vilistlased, kuid esindavad kaht erinevat, teineteist täiendavat ja paiguti kattuvat suunda Karakalpaki eepilises laulukultuuris.
Baqsi Gulistan astub oma laulikust isa jälgedes,
jätkates tuntud karakalpaki eepilise koolkonna,
‘musa baqsi’, traditsioone. Ta on akadeemilise kraadiga jutuvestja, elukutselt koolilaste jutustamiskunsti ôpetaja.
Kôigest 23-aastane džirau Salamat on Usbeki vabariiklike konkursside 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 pärimuse 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.

8. detsember 2016

