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Lõppes MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt „Palupera valla noorte
tegevuse mitmekesistamine. Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus eraldasid
Hellenurme noortekeskuse piirkondlikele noortele projektitegevuste teostumiseks
(remondipäev, FIMO-töötoad, teatri ühiskülastus) ja vahendite soetamiseks 971 eurot.
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus jätkas projektiga „Palupera valla noorte
koostöö suurendamine“. Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu eraldas Leader
noortemeetme kaudu 6357 eurot, millest 2013. aastal jõuti käia kanuumatkal koos
motivatsioonikoolitusega Võhandu jõel ja korraldati Nõunis piljardimängukoolitus
ning piljarditurniir. Tegevustega seotu jätkub käesoleval aastal. Projekti omaosalus
1062 eurot.
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse kaudu teostus poiste omaalgatuslik projekt
„Lauajalgpalli Proyasport S14 ostmine noortekeskusesse“. Mittetulundusühing
Valgamaa Partnerluskogu eraldas Leader noortemeetme kaudu 318,60 eurot
mängulaua ostmiseks, omaosalus 35,40 eurot. Tüdrukud aga ostsid noortekeskuse
seinale suured peeglid ja korraldasid sügisel showtantsutreeninguid treeneri
juhendamisel. PRIA eraldas neile 640 eurot, lisada tuli 74,14 eurot.
Lõppes noortevolikogu projekt „Tunne oma kodukanti“. Sihtasutus Archimedes
Euroopa Noored programm toetas läbi kahe aasta projekti kokku 4563,30 euroga.
Valla toetus projekti oli 456 eurot. 2013. aastal korraldati kaks öömälumängu,
Hellenurmes ja Paluperas ning fotokoolitus ja fotojaht, pildiraamide meisterdamise
koolitus ja pandi üles kodukandi fotodest näitus.
Eesti Noorteühenduste Liit toetas Palupera valla noortevolikogu arendustegevusi 619
euroga projektis „Palupera valla noorte teadlikkuse tõstmine noortevolikogu töös“.
Uue noortevolikogu koosseisu valimise järgselt korraldati koolitus „Osaluskogu kui
organisatsioon“ ja kohtumisüritus. Koduvald toetas projekti 210 euroga.
Osaleti Nõuni maakultuurimaja projektis „Noortepärase ja ajaloolise mõisanäidendi
lavalaudadele toomine“. Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti
300 euroga, omaosalus 50 eurot.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA eraldas Palupera põhikooli lastekooridele 600 eurot
kollektiivide arendamiseks.
SA Heategevusfond andis heategevuskampaania „Aitan lapsi“ raames Palupera
põhikoolile tasuta piletid Vanemuises etenduvale muusikalile „Mary Poppins”.
7.-9. klass käis Valgas vaatamas Kuressaare Linnateatri etendust „O.T.M.A.-Nikolai II
tütred“ ja algklassid Vanemuises „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“ nautimas.
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed osales SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel (691 eurot) projektis „Hellenurme mõisapark ja õuesõppe võimalused“. Ühing
lisas 129 eurot. Loodusest ammutati tarkusi nii mõisapargis, Akste looduskaitsealal
kui Elistvere loomapargis. Käeliste tegevustena meisterdati linnupesakaste, küpsetati
kakku Hellenurme veski leivakojas, korjati tammetõrusid, istutati lilli, koostati puude
lehtedest raamat. Mõisapark sai 35 silti pargipuudele.
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Osaleti II Hellenurme suvejooksul.
Osaleti Nõuni Purjeklubi korraldatud Nõuni järve II regatil. Regatil võisteldi
jahiklassides RS-Feva, Optimist, Lutš/Laser standard.
Valla noored osalesid Valgamaa järjekordses suvekoolis Järvesilmal, Palupera-PukaPõdrala noorte ühises suvelaagris Rullis, Nõuni purjeregatil, Palupera valla külade
jalgpalliturniiril ja Valgamaa 93. aastapäevale pühendatud aaretejahis. Valla noored
käisid koos teatris – Viljandi Ugala Teatris etendust „Maakad“ vaatamas.
Noortevolikogul
oli
6 korralist
noortevolikogu töökoosolekut,
lisaks
projektikoosolekud.
Hellenurme noored osalesid noortekeskuse töökoosolekutel, üle-valla vastlaüritusel
Nõunis, meisterdati noortekeskuses kaarte ja tehti vahvaid soenguid ning vaadati koos
filme. Tehti ka tööd, seekord lausa kahel talgupäeval maikuus – Hellenurme
palliplatsil ja noortekeskuses ning selle territooriumil. Juunikuus osaleti Hellenurme II
suvejooksul.
Nõuni noored vaatasid ööfilme, diskotasid, matkasid, võistlesid mitmetel
konkurssidel, osalesid noortevolikogu koosolekutel ja tegemistes ning
projektitegevustes – patsiseadmise koolitus, ettevõtluskoolitus, fotojaht ja –näitus,
kyberoravate kontsert, FIMO õpituba, öömälumängud, noorte näitlejate õpituba,
piljardikoolitus, osaluskogude koolitus, aastalõpu tänuüritus; tähistasid vastlapäeva,
munapühi, naistepäeva, volbripäeva, emadepäeva, lastekaitsepäeva, vanavanemate
päeva, halloweeni, mardi- ja kadripäeva, advente. Käidi ka külas – Otepää
noortekeskuse avamisel, noortevolikogude ideeümarlaual Tartus, esinemas Kodijärve
hooldekodus ja Kodijärve Kodu avamisüritusel, noorsootöötajate koolitustel Viljandija Põltsamaal ning õppereisil Rakveres, kultuuritöötajatega Lätis, Tsirguliinas,
maapäeval Saaremaal, suvekoolis Pärnumaal ja Valgamaa ümarlauadadel ja TANKLA
jõulupeol Keenis. Tehti ka tööd küla koristustalgutel, Tartu Maratoni
toitlustuspunktides. Külas käidi meilgi – Võrumaa noored ja noorsootöötajad, Valga
Arenguagentuur tõi siia oma inspiratsioonikoolituse.
Paljulapselised pered käisid ühiselt Valgas jõulupeol.
„Teeme Ära“ heakorratalgupäeval tehti tööd Hellenurme võrkpalliplatsidel, Nõuni
vana koolimaja juures ja võrkpalliplatsil, Makita külaplatsil, Neeruti külaplatsil,
Palupera mõisa allee korrastamisel ja Hellenurme vesiveski leivakojas.

Koolist


Jalgpalliklubi FC ELVA korraldamisel toimus Palupera staadionil jalgpalliturniir
„Palupera Cup IX“ 8 võistkonnaga. Kodumeeskond osales sel aastal Otepääga
ühisvõistkonnas ja jäädi V. kohale. „Rõngu Cup´ilt“ tulid Palupera noored jalgpallurid
koju III kohaga (osales 6 võistkonda). Parima kaitsja (Artur Lõhmus) tiitelgi tuli
Paluperra. „Puhja Cup´il“ B-grupis saadi II. koht. Siin sai Artur Lõhmus 9 väravaga
turniiri parimaks väravakütiks.


























Viis noort jalgpallurit said koduvallalt toetust 325 eurot, et osaleda Rootsis Piteas
jalgpalliklubi FC ELVA juhendamisel jalgpallilaagris.
Valgamaa 6.-9. klasside noormeeste meistrivõistlustel saalijalgpallis saavutas Palupera
põhikool III koha.
Valgamaa noorte kabevõistluselt sai IV koha kuni 6. klasside tüdrukute hulgas Ave
Riivik (6. klass), 7.-9. klasside poiste hulgas sai I koha Mauri Kozlovski (9. klass) ja
III koha Tanel Riivik (9. klass).
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlustel murdmaajooksus sai I koha Erko Tiimann.
Eesti Metsaseltsi korraldatud orienteerumisvõistlusel Elvas sai II koha Kris Käos ja
Artur Lõhmus.
Tuletõrjealastel päästevõistlustel Rõngus said Palupera noormehed Mait Käos, Reino
Kaldvee, Risto Pastak ja Martin Vaerand I koha.
Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus kevadel said Palupera põhikooli õpilased ühe I
koha – Tanel Riivik 8. klasside arvestuses ja kaks III kohta – Kerttu Lemberg (6.
klass) ja Artur Lõhmus (9. klass). Vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil sai Tanel Riivik
III järgu diplomi.
Maakondlikul geograafia olümpiaadil sügisel sai Tanel Riivik I koha (9. klass) ja Ave
Riivik II koha (7. klass).
Palupera kooli õpilased käisid parimate bioloogia- ja geograafiaolümpiaadidel
osalejatena preemiareisidel – Keskkonnaameti toetusel käisid Tanel Riivik, Ave
Riivik, Kerttu Lemberg ja Argo Jentson Karula rahvuspargis; 6. klass käis heade
õppetulemuste eest preemiareisil Taevaskojas.
Palupera põhikooli õpilane Dajana Juškina sai V koha käsitöö piirkondlikul
olümpiaadil Valgas. Käsitöönäitusel „Suur Paunvere väljanäitus“ osalesid oma
töödega Caroliis Miks (5. klass, tänukiri), Karmen Käos (6. klass) ja Ave Riivik (7.
klass).
Deimo Sarapson sai joonistuskonkursil „Nägin teatrit“ osaledes autasustamisel osa
põnevast ja sisutihedast päevast Tartus (vastuvõtt SA Teatris „Vanemuine“, esines
Getter Jaani, pääs balletietendusele „Kaunitar ja koletis“).
TAI omaloomingulisele konkursile „Koolisöökla aastal 2050“ laekunud 232 tööst sai
põhikooli vanuserühmas I koha Tanel Riivik (9. klass) ja II koha Tiiu Triin Tamm (4.
klass).
Valgamaa pranglimise finaalis sai 3. klassi õpilane Danjel Juškin I koha, õpetajatest
oma alagrupis Relika Kalbus VI ja Valdis Meos III koha.
Euroopa Liidu teemalisel metoodiliste materjalide koostamise võistlusel osaledes sai
õpetaja Marika Viks preemiareisi Brüsselisse lauamängu „Paluperast Brüsselini“ eest.
Vabariiklikus loodussõbraliku kooli projektis osales 70 kooli. Pakendite korjamisel
mõõdeti Palupera koolile II koht, auhinnaks 3 jalgpalli ja soodushinnaga sporditarvete
ostmise võimalus.
Eesti Mõttespordi olümpiaadil osaledes jäi 10-liikmeline esindus Palupera põhikooli
õpilastest VIII kohale (29 osalevat kooli) kabes.
Koolisisest tegevust rikastasid stiilipäev „Kuulsused”; traditsiooniline I veerandit
lõpetav matemaatikaalane viktoriin; pahupidipäeval täitus maja uute pahupidi poiste ja





tüdrukutega, õpiti meikimist; astronoomiapäev; kooli külastas AHHAA Teadusteater
oma etendusega, korraldati ka osalusmäng; spordi- ja matkapäevad; staadionil avati
sportlikult uhke mini-arena; iseseisvuspäeval oldi seekord stiilsed, teemaks glamuur;
priiuse põlistamise päeval kanti ette õpilaste uurimustööd; võimlemisvahetunnid ja
aardejaht südamenädalal; 6. klass ja lastekoor osalesid Eesti Rahva Muuseumi
nurgakivi paneku tseremoonial; emadepäevale pühendatud kevadkontsert; joosti
heategevuslikul jooksul Otepääl; tutipäev ja viimase koolikella aktus; õpetajatepäev
„uute õpetajatega”; TAI koolitas meid suutervise teemal; Move Week projekti
„Liigutame eestlasi ja eurooplasi“ raames toimus jooksuüritus mõisapargis; korraldati
mitmeid näitusi ja võistlusi.
Õppetööd rikastati mitmekülgselt ka kooliväliselt – Otepää Looduspargiga ja
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutusega koostöös osaleti mitmes keskkonnaalases
ühistegevuses, õppeprogrammis; muuseumitundides Valga muuseumis; ringkäigul
Tartu vanglas; käidi Tuhala ja Kuimetsa karstialadel ning Vasalemma karjääris;
külastati haridusmessi; käidi SA INNOVE preemiareisil „Noor meister 2013“ messil
Tallinnas; Palamusel osa saamas teadusprogrammist „Kasta hanesulg piima sisse....“;
programmi „Puhta vee ABC“ raames käidi Keskkonnaameti toetusel Võru
reoveepuhastiga tutvumas; robootikaring käis õppepäeval Konguta koolis; leivanädalal
käidi Hellenurme leivakojas; koos Hellenurme lasteaiaga käis 1. klass Elistvere
loomapargis; osaleti Tallinnas „Lahedal koolipäeval“; 4.-9. klass käis Teadlaste ÖÖ
raames Tartus.
Programmi „Kaitse end ja aita teist“ raames osaleti erinevatel koolitustel
meelemürkidest, liiklusest, matkatarkustest jt eriolukordasid puudutavatel teemadel.
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MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaias alustas direktorina tööd taas Anne Ruubel.
Moodustati lasteaia uus nõukogu – MTÜ Hellenurme Mõis esindajad Vambola
Sipelgas ja Maimu Noorhani, Palupera vallavalitsuse esindaja Terje Korss, lasteaia
direktor Anne Ruubel, õpetaja Lia Kiisk ning lapsevanemate esindajad Krista Roodla
ja Airi Vaher.
Toimusid lindude vaatlused; esineti näidendiga hooldekeskuse eakatele; uuriti uusi
raamatuid ja loomade jälgi lumel; Päästekeskus Nubluga viisid läbi praktilise õppuse
õnnetuses olles; tüdrukute nädalal oli teemaks naiste ja emade tööd; lavastati L. Tigase
„Vares keedab hernesuppi“; pandi välja näitus „Minu kodu- ja lemmikloom“; jätkati
jalgpallitreeningutega; osaleti Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA õppeprogrammis
Haldjate rajal; leivanädala raames külastati Rõngu Pagarit; tähistati vastlapäeva,
südamenädalat, kevadpühi, emade- ja isadepäeva, lasteaia 18. sünnipäeva kontserdi ja
omavalmistatud küpsisetordiga Hellenurme veski leivakojas, hingedepäeva; esimest
adventi Luke mõisas mõisamänge mängides ja meisterdades; teist adventi ise komme
valmistades kondiitrist lapsevanema juhendamisel; kolmandat adventi Lepatriinu
lasteteatri etendusega „Valge vares“, jõuluvana ja jõulumemmega.
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Kehtestati „Palupera valla noortevolikogu valimiste läbiviimise kord“.
Kehtestati „Palupera valla huvihariduse toetamise kord“.
Kehtestati „Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord Palupera vallas“.
Kevadel toimusid Tehvandil Eesti meistrivõistlused M16 ja M18 vanuseklasside
suusahüpetes ja kahevõistluses. M16 vanuseklassis võitis nii suusahüpped kui ka
kahevõistluse Nõuni küla noormees Stever Liivamägi.
Palupera mõisakoolis oli tähtpäev – 80 aastat kooli mõisahoones.
Saadeti teele järjekordne lend Palupera põhikooli lõpetajaid (12).
Kooli saadeti Hellenurme lasteaia 18. lend, 3 poissi ja 3 tüdrukut.
Valiti II Palupera valla noortevolikogu koosseis - Hele-Riin Udeküll, Triin Tiimann,
Kai Laas (Hellenurme piirkond), Merily Viks, Grete Liivamägi, Stever Liivamägi
(Nõuni piirkond), Deivi Sarapson (valiti esimeheks), Artur Lõhmus, Triinu Rannala
(Palupera piirkond).
Vallas sündis 10 last - 6 poissi ja 4 tüdrukut. Esiklaps sündis 4 peres, teine laps 1
peres, kolmas laps 1 peres, neljas laps 2 peres, viies laps 1 peres ja seitsmes laps 1
peres. Lastele korduvaid nimesid ei pandud – Arabella, Eerik, Hannes, Henri, Heti,
Justin, Kalver, Katariina, Kaur ja Lisette.
Demograafiast vallas: vallaelanike arv 01.01.2013 – 1084, aasta jooksul registreeriti
sünde 10, surmajuhtumeid 10, sisseränne valda 52 ja väljaränne vallast 51 fakti.
Vallaelanike arv 31.12.2013 – 1085.
Tunnustati Palupera põhikooli tublisid õpilasi ja nende lapsevanemaid (vallavanema ja
kooli direktori vastuvõtt mõisahoones). Esines mustkunstnik Aleksander Zamashka.

Terje Korss, mais 2014.a.

