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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää käsitöömeistrite ja rahva-
muusikute päev „Igal kohal oma lugu“

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot
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 „Jalg mitmes kaares rännuteid on jagand,
 ent kuskil pole nõnda hää,
 kui sääl, kus mägede ja soode taga
 koht imeline asub – Otepää!“
     O. Kruus

XXI Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute 
päev toimus 6. augustil. Traditsiooniliselt koosnes 
üritus rahvakultuuriprogrammist, õpitubadest, näi-
tustest ning imetleda või osta sai käsitöömeistrite 
loomingut. Päev kandis seekord teemapealkirja „Igal 
kohal oma lugu“, et väärtustada rohkem oma kodu-
koha identiteeti ja jutustada läbi rahvaluule Otepää 
lugu. Sel aastal toimus üritus esmakordselt Otepää 
Lipuväljakul, mis arvestades osalejate tagasisidet, 
tundus väga sobilik. 

Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute 
päev algas traditsiooniliselt orkestrihelide saatel. 
Päeva avas Otepää vallavanem Kalev Laul. Järgnes 
Otepääle pühendatud rahvaluulepõimiku ettekanne, 
mille luuleridade autoriks on Otepäält pärit kirjanik 
Oskar Kruus. Suurepäraseid etteasteid ja häid emot-

sioone pakkusid rahvatantsu- ja muusika- piirkond-
likud ja külaliskollektiivid: Varju Teder koos ansam-
bliga „Jauram“, eakate kollektiivid „Laulurõõm“ 
ja „Tantsurõõm“, rahvatantsurühmad „Vesiroos“ 
ja segarühm „Nuustaku“, külalistena Nõo „Vana 
tantsuklubi“. Päeva lõpetas lauluga õhtujuht Raul 
Vester. 

Ootusärevalt elati kaasa Helle Kuldmaa esine-
misele, kellele see oli esimene avalik ülesastumine 
lõõtspillil ning loodame temalt edaspidi veel palju 
toredaid etteasteid. Nagu elus ikka teeb saatus vahel 
oma korrektiive, mistõttu jäi meil üks tunnustatud 
kollektiiv esinemisest kõrvale. Loodame nendega 
kohtuda järgmistel kordadel. 

Võimalus oli näha kahte suurepärast näitust 
Otepää Avatud Noortekeskuses: sepp Mart Salumaa 
isikunäitus „Teras ja valgus“ ning suvisel maalikursu-

sel valminud tööde näitus „Minu Otepää“, kus maa-
litud piltidel jäädvustati Otepää toredaid kohti ja 
suvelilli.

Süvendamaks huvi käsitöö ja kunsti vastu ning 
pakkumaks isetegemisrõõmu toimus kaks õpituba: 
„Järjehoidjate valmistamise õpituba“ ja „Joonistami-
se ja maalimise õpituba“ kunstnik Reet Ohna juhen-
damisel. Eriti populaarseks osutus klaasile maalimi-
ne, kus osales üle 50 inimese. Olulise panuse ürituse 
õnnestumisele andis päevajuht Raul Vester, kelle 
etteasted olid tõeliselt nauditavad. 

Sellise päeva korraldamine on küllaltki suur ette-
võtmine, mis saab toimuda ainult koostöös palju-
dega. Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute 
päeva poleks saanud läbi viia, kui Otepää vallavalit-
sus poleks meie tegemisi väärtustanud ja toetanud. 
Täname toetuse eest Eesti Kultuurkapitali Val-

gamaa ekspertgruppi ning hea koostöö 
eest Otepää Kultuurikeskust ja Otepää 
Avatud Noortekeskust. Täname Vello Iirt, 
Merano pizzat, Otepää Grilli, Elsa kohvi-
kut, Edgari trahterit, Merike Sarve, Merle 
Lillepoodi, Anni Butiiki. Oleme tänulikud 
oma seltsi liikmetele ja kõikidele teiste-
le, kes meie üritusele oma õla alla panid. 
Täname kauplejaid ja külastajaid.

Loodame, et see oli oodatud suvesünd-
mus nii otepäälastele endile, ümberkaud-
setele ja turistidele. Kohtumiseni järgmisel 
aastal!

MTÜ Otepää Naisselts juhatus

Otepää vallavanem Kalev Laul: „Otepää 
käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev 
on pika traditsiooniga üritus. Täname 
Otepää Naisseltsi ja kõiki abilisi suure-
pärase ja meeldejääva ürituse korralda-
mise eest.“
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 31. augustil.

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 Vallavalitsuses

31.07.2017
n	 Väljastati mittetulundusühingule “Nüpli külakeskus” 

projekteerimistingimused Nüpli külas Eedi kinnistul ratsuta-

misväljaku rajamise ehitusprojekti koostamiseks. 
n	 Väljastati Gert Romanovile ehitusluba Pühajärve külas 

Kukemäe kinnistul ehitise (puuraugud) rajamiseks. 
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogu-

summas 1152 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa ühele 

isikule summas 192 eurot.

24.07.2017
n	 Väljastati AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää val-

lasiseses linnas ehitise (kaugküttetorustik) rajamiseks.
n	 Lõpetati Kaurutootsi külas asuva Soovere kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Otepää külas asuva Möldre kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Munamäe tn 4 

kinnistu detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Valga põik 2 

kinnistu detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Pedajamäe külas asuva Kurnakese kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Pilkuse-Tamme maaüksuse detailplaneeringu 

koostamine.
n	 Lõpetati Pühajärve külas asuva Kullamäe kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Pühajärve külas asuva Neitsitamme kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Sihva külas asuva Kooliranna maaüksuse 

detailplaneeringu koostamine. 
n	 Lõpetati Sihva külas asuva Nilsi kinnistu detailplaneerin-

gu koostamine.
n	 Lõpetati Sihva külas asuva Saare puhkemaja kinnistu 

detailplaneeringu koostamine. 
n	 Lõpetati Vidrike külas asuva Järvevana kinnistu 

detailplaneeringu koostamine. 
n	 Lõpetati Vidrike külas asuva Väike-Punsu kinnistu 

detailplaneeringu koostamine. 
n	 Määrati mittetulundusühingule KARUKÄPP 200 euro 

suurune kultuuriürituse toetus seinakalendri “Juubeliaasta 

mustrikalender 2018” väljaandmiseks. 
n	 Anti mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing pai-

galdada ajavahemikuks 21. - 30. juuli 2017. a Pühajärve XX 

Puhkpillipäevade reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 

– Palupera tee ristmiku juures asuvale reklaamtahvlile. 
n	 Anti Prisma NET OÜ luba paigaldada ajavahemikuks 27. 

juuli - 06. august 2017. a. kontserdi „Naised köögis“ reklaam 

Otepää vallasiseses linnas, Tartu mnt 6 vastas asuval Tartu mnt 

piilaril. Otsustati väljastada korraldus. 
n	 Jäeti rahuldamata Aivar Harki, Andrus Kõo, Ants Vaheri, 

Hanno Pütsepa, Ilmar Haagi, Madis Paluoja, Maie Soo, Ojari 

Paasi, Raivo Tedre, Reivo Orava, Urmo Tootsi hajaasustuse 

programmi toetuse taotlused.
n	 Rahuldati Aare Loki hajaasustuse programmi toetuse 

taotlus Vana-Otepää külas asuvale Saare kinnistule kana-

lisatsioonisüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 2524 

eurot; toetuse omafinantseering 1262 eurot.
n	 Rahuldati Ants Vaheri hajaasustuse programmi toetuse 

taotlus Pilkuse külas asuvale Tuisu kinnistule veesüsteemi raja-

miseks järgmiselt: toetuse suurus 1408,87 eurot; toetuse omafi-

nantseering 704,33 eurot.
n	 Rahuldati Jaanika Mölderi hajaasustuse programmi 

toetuse taotlus Truuta külas asuvale Liinu kinnistule veesüs-

teemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 6500 eurot; toetuse 

omafinantseering 4180 eurot.
n	 Rahuldati Peeter Kanguri hajaasustuse programmi 

toetuse taotlus Tõutsi külas asuvale Öödre kinnistule kanalisat-

sioonisüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 4156,87 

eurot; toetuse omafinantseering 2078,13 eurot.
n	 Rahuldati Toomas Orasoni hajaasustuse programmi 

toetuse taotlus Pilkuse külas asuvale Raja kinnistule veesüs-

teemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 3140 eurot; toetuse 

omafinantseering 1570 eurot. Rahuldati Toomas Orasoni 

hajaasustuse programmi toetuse taotlus Pilkuse külas asuvale 

Raja kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks järgmiselt: 

toetuse suurus 2375,2 eurot; toetuse omafinantseering 1187,6 

eurot.
n	 Määrati matusetoetus ühele isikule summas 128 eurot.

AMETLIK INFO

Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu ja
KSH aruande avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja KSH aruande avalikustamine toimus 18. juuli - 01. august 2017. a. 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja KSH aruande avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 23. au-
gustil 2017 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis (Lipuväljak 13, Otepää, III esitatud ettepanekute 
ja vastustega saab tutvuda valla kodulehel. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Detailplaneeringute koostamiste lõpetamised

Otepää Vallavalitsus otsustas 21. juunil 2017. a istungil lõpetada 16 detailplaneeringu koostamise:

1. Ilmjärve külas asuva Veski kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-310);
2. Kassiratta külas asuva Väike-Peebo kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 

2-4-311);
3. Kassiratta külas asuvate Väike-Veskioru ja Uue-Veskioru kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpe-

tamine (korraldus nr 2-4-312);
4. Mäha külas asuva Suure-Pursa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-313);
5. Nüpli külas asuva Kaldaääre kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-314);
6. Nüpli külas asuvate Tedre ja Olli kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise 

hindamise koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-315);
7. Otepää külas asuva Mäekalda kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-316);
8. Otepää Vallavalitsuse 5. detsembri 2007. a korralduse nr 2-4-747 „Otepää vallas Otepää külas asuva 

Vana-Otepää õppe-spordibaasi kinnistu detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine (korraldus 
nr 2-4-317);

9. Otepää vallasiseses linnas asuva Mäe tn 17 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus 
nr 2-4-318);

10. Otepää vallasiseses linnas asuva Oru tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus 
nr 2-4-319);

11. Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 3a kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 
(korraldus nr 2-4-320);

12. Otepää vallasiseses linnas asuva Saeveski kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus 
nr 2-4-321);

13. Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 
(korraldus nr 2-4-322);

14. Pedajamäe külas asuva Laane kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-323);
15. Raudsepa külas asuvate Rebase ja Lepassaare kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

(korraldus nr 2-4-324);
16. Sihva külas asuva Kondisoo kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-325).

Otepää Vallavalitsus otsustas 24. juulil 2017. a istungil lõpetada 13 detailplaneeringu koostamise:

1. Kaurutootsi külas asuva Soovere kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-362);
2. Otepää külas asuva Möldre kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-363);
3. Otepää vallasiseses linnas asuva Munamäe tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

(korraldus nr 2-4-364);
4. Otepää vallasiseses linnas asuva Valga põik 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (kor-

raldus nr 2-4-365);
5. Pedajamäe külas asuva Kurnakese kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 

2-4-366);
6. Pilkuse külas asuva Pilkuse-Tamme maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus 

nr 2-4-367);
7. Pühajärve külas asuva Kullamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-368);
8. Pühajärve külas asuva Neitsitamme kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 

2-4-369);
9. Sihva külas asuva Kooliranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-370);
10. Sihva külas asuva Nilsi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-371);
11. Sihva külas asuva Saare puhkemaja kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 

2-4-372);
12. Vidrike külas asuva Järvevana kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-373);
13. Vidrike külas asuva Väike-Punsu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (korraldus nr 2-4-374).

Detailplaneeringud algatati aastatel 2003 – 2007. Detailplaneeringute menetlused on seisnud pikalt ja vahepeal 
on muutunud mitmed õigusaktid. Planeeringuid ei ole koostatud ning esitatud Otepää Vallavalitsusele me-
netlemiseks. 2013. a kehtestati Otepää valla üldplaneering, mille kohaselt jäävad enamik katastriüksuseid ha-
jaasustusse, kus puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. 1. juulil 2015. a jõustunud ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 5 kohaselt võib planeeringu koostamise korraldaja enne 
seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetada, kui planeerimisseaduse kohaselt puudub 
detailplaneeringu koostamise kohustus. Korraldustega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris
(http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2) ja Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). 
Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Savikoja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek 
ja avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus võttis 9. augustil 2017.a istungil korraldusega nr 2-4-400 vastu ja suunas avalikule välja-
panekule Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuga hõlmatakse
Savikoja katastriüksusest (katastritunnus 63601:001:0231, pindala 9,11 ha) ca 5,1 ha suurune ala, mis piirneb 
kõrvalmaantee nr 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere teega. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala jaga-
mine kruntideks, maa kasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine. Kokku moodustatakse 16 
krunti – neliteist elamumaa sihtotstarbega krunti (POS 1 – POS 14), millest kahele (POS 1 ja POS 2) on lubatud 
elamumaa või ärimaa sihtotstarbed ja nende kombinatsioonid, üks tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt 
(POS 15) ning üks kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt (POS 16). POS 1 ja POS 2 krundid on 
lubatud vajadusel liita üheks krundiks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on elamumaa krundil 
450 m². POS 1 ja POS 2 kruntide puhul on 70-100% ärimaa sihtotstarbe puhul suurimad lubatud ehitisealused 
pindalad vastavalt 815 m² ja 600 m². Hoonete suurim lubatud arv elamumaa kruntidel on 3. Hoonete lubatud 
maksimaalne kõrgus on määratud absoluutkõrgusena (kõrguse andmisel arvestati asjaolu, et 2-korruseliste 

järgneb lk3

17.07.2017
n	 Väljastati OSAÜHINGULE KVALITON ehitusluba 

Vidrike külas Vidrike kinnistul ehitise (ujumissild) rajamiseks.
n	 Kinnitati Toomas Verniku hajaasustuse programmi lõp-

paruanne. 
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 

384 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 

32 eurot.
n	 Anti Spordiklubile “DO” (registrikood 80051098, aadress 

Laulupeo pst 19, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba DO Judo-

kooli laagri “Kääriku Judopäevad 2017” pidamiseks Kääriku 

Spordikeskuse ruumides (aadress Kääriku küla, Otepää vald) 

ajavahemikul 3. – 15. juuli 2017. a.
n	 Otsustati saata vallavanem Kalev Laul ajavahemikuks 23. 

– 25. juuli 2017. a välislähetusse Venemaa Föderatsiooni Pihkva 

oblastisse seoses osavõtuga Pihkva linna päevadest.
n	 Eraldati Jalgpalliklubile FC Otepää 2. septembril 2017. a. 

toimuva jalgpalli Eesti maavõistluste mängu Valgamaa - Põlva-

maa korraldamiseks toetus summas 250 eurot.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 3. juuli 2017. a korral-

duse nr 2-4-347 „Nikulin Circus OÜ-le reklaami paigaldusloa 

andmine ja reklaamimaksu määramine“ punkti 1 järgmiselt: 

„1. Anda Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398, asukoht 

Pargi tee 12 Viimsi alevik Viimsi vald) luba paigaldada 25 

reklaamplakatit suurusega 42 cm x 59,4 cm Otepää vallasiseses 

linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ajavahemikuks 10. - 

12. juuli 2017. a ja määrata reklaamimaksu suuruseks 72 eurot.“.
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarverea-

le „Veemajandus“ 3346,63 eurot „Hajaasustuse programmi“ 

kulude katmiseks.
n	 Anti Lauri Drubinšile (isikukood 38702285712) luba pai-

galdada ajavahemikuks 14. juuli - 7. august 2017. a motospor-

diürituse „VALGA ROMURING“ reklaam Otepää vallasiseses 

linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale vastavalt asen-

diplaanile.

03.07.2017
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule 64 eurot.
n	 Seati ühele isikule hoolduse ja määrati hooldajatoetus.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.
n	 Määrati koolilõpetaja toetus 39-le põhikooli ja gümnaa-

siumi lõpetajatele kogusummas 1320 eurot.
n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuu-

riühingutele: 1.1 mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 12. 

augustil 2017. a toimuva ürituse “Järvekino” korraldamiseks 300 

eurot; 1.2 mittetulundusühing Otepää Muusikaühing 28. - 30. 

juulil 2017. a. toimuva ürituse “Pühajärve XX Puhkpillipäevad” 

korraldamiseks 350 eurot.
n	 Kooskõlastati Pühajärve külas Nõlva maaüksuse-

le (katastritunnus 63601:001:0197) kavandatava puurkaevu 

asukoht.
n	 Anti Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398, 

asukoht Pargi tee 12 Viimsi alevik Viimsi vald) luba paigaldada 

25 reklaamplakatit suurusega 42 cm x 59,4 cm Otepää vallasise-

ses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ajavahemikuks 7. 

- 12. juuli 2017. a ja määrata reklaamimaksu suuruseks 144 eurot.
n	 Kinnitati väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke 

„Otepää keskväljaku piirkonna arhitektuurse ehitusprojekti 

koostamine“ tulemused. Tunnistati pakkuja Kadarik Tüür Arhi-

tektid OÜ (registrikood 12018716) vastavaks hankedokumen-

tides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja 

Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt esitatud pakkumus vasta-

vaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud 

tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Kadarik 

AMETLIK INFODETAILPLANEERINGUD

SÜNNID

Viktoria Peterson     5. juunil
Ragnar Bell     4. juulil
Lenna Uibo   18. juulil
Ander Kulpas   19. juulil
Eliise Peetsmann   20. juulil
Remy Orav   24. juulil
Kaur Haak            26. juulil
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Tüür Arhitektid OÜ poolt esitatud pakkumus.
n	 Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel seitsmele isikule 

kogusummas 1250 eurot. Tartu Ülikooli teaduskooli poolt koordineeri-

tud üleriigilisel olümpiaadil eduka esinemise eest õpilasele ja juhenda-

jale kogusummas 140 eurot. Määrati haridustoetus üleriigilisel olüm-

piaadil või konkursil edukalt esinenud Otepää Gümnaasiumi, Püha-

järve Põhikooli ja Otepää Muusikakooli õpilastele ja nende juhenda-

jatele kogusummas 1100 eurot. Võistumiksidel I-III koha saavutanud 

Otepää Gümnaasiumi võistkonnad kokku 450 eurot. Otsustati kanda 

võist- kondade haridustoetused tunnustamise korraldamiseks Otepää 

Gümnaasiumi eelarve tuludesse.

21.06.2017
n	 Määrati Otepää Valla Valimiskomisjoni asukohaks Otepää valla-

sisene linn, Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kabinet nr 211.
n	 Peeti võimalikuks jagada Pilkuse külas asuv Säre katastriüksus 

(katastritunnus 63602:003:0230) kaheks katastriüksuseks ning määrata 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele. 
n	 Nõustuti Ilmjärve külas asuva ca 0,96 ha suuruse maaüksuse 

(piiriettepaneku nr AT1704270003) Eesti Vabariigi omandisse jätmise-

ga riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkti-

le 8.
n	 Nõustuti Tõutsi külas asuva ca 0,97 ha suuruse maaüksuse (pii-

riettepaneku nr AT1704280004) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega 

riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n	 Otsustati mitte nõustuda Sihva külas asuva ca 4,10 ha suuruse 

maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1704270009) Eesti Vabariigi oman-

disse jätmisega riigi maareservina, kuna see maaüksus asub õigusvasta-

selt võõrandatud Annimatsi nr 49 talu maal, mille suhtes toimub maa 

tagastamise menetlus.
n	 Otsustati mitte nõustuda Sihva külas asuva ca 1,52 ha suuruse 

maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1704280001) Eesti Vabariigi oman-

disse jätmisega riigi maareservina, kuna see maaüksus asub õigusvasta-

selt võõrandatud Annimatsi nr 49 talu maal, mille suhtes toimub maa 

tagastamise menetlus.
n	 Kooskõlastati Pühajärve külas Kukemäe maaüksusele (katastri-

tunnus 63601:001:0713) kavandatava kolme puuraugu asukoht.
n	 Väljastati Mesimees OÜ-le ehitusluba Pedajamäe külas Pauska 

kinnistul ehitise (tiik) rajamiseks.
n	 Väljastati AS-ile Alexela Oil ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Tartu mnt 24 kinnistul ehitise (kauplus) püstitamiseks.
n	 Väljastati AS-ile Alexela Oil ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Tartu mnt 24 kinnistul ehitise (pesula) püstitamiseks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (kaabelliin, ehitisregistri 

kood 220794579)  kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (kanalisatsioonitorustik, 

ehitisregistri kood 220794558) kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (küttetorustik, ehitisre-

gistri kood 220794544) kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (reovee puhastusrajatis, 

ehitisregistri kood 220269404) kasutuselevõtuks.

Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku 

külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (side kaabelliin, ehitisregistri 

kood 220794549) kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (tuletõrje veevarustuse 

torustik, ehitisregistri kood 220794581) kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (veetorustik, ehitisregistri 

kood 220794546) kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (veetöötlusjaam, ehitisre-

gistri kood 220792691) kasutuselevõtuks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
n	 Lõpetati Ilmjärve külas asuva Veski kinnistu detailplaneeringu 

koostamine.
n	 Lõpetati Kassiratta külas asuva Väike-Peebo kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n	 Lõpetati Kassiratta külas asuvate Väike-Veskioru ja Uue-Veskioru 

kinnistute detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Mäha külas asuva Suure-Pursa kinnistu detailplanee-

ringu koostamine.
n	 Lõpetati Nüpli külas asuva Kaldaääre kinnistu detailplaneeringu 

koostamine.
n	 Lõpetati Nüpli külas asuvate Tedre ja Olli kinnistute detailpla-

neeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koos-

tamine.
n	 Lõpetati Otepää külas asuva Mäekalda kinnistu detailplaneerin-

gu koostamine.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 5. detsembri 2007. 

AMETLIK INFO

a korraldus nr 2-4-747 „Otepää vallas Otepää külas asuva Vana-Otepää 

õppe-spordibaasi kinnistu detailplaneeringu algatamine“.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Mäe tn 17 kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Oru tn 12 kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 3a kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Saeveski kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 15 kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Pedajamäe külas asuva Laane kinnistu detailplaneeringu 

koostamine.
n	 Lõpetati Raudsepa külas asuvate Rebase ja Lepassaare kinnistute 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Sihva külas asuva Kondisoo kinnistu detailplaneeringu koos-

tamine.
n	 Määrati ühele isikule hoolekandeasutuses hooldamise toetus.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 

eurot.
n	 Kinnitati lihthanke „Otepää valla tänavate remont 2017“ tulemused.  

Tunnistati pakkujad Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood 12249762) ja Road-

West OÜ (registrikood 11137400) vastavaks hankedokumentides esitatud 

kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hinda-

mise kriteeriumist tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja RoadWest OÜ 

poolt esitatud pakkumus summas 58 517,28 eurot koos käibemaksuga, kui 

vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Sulaoja katastriüksus 

(katastritunnus 63602:002:0950) kaheks katastriüksuseks ning määrata moo-

dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele. 

26.06.2017
n	 Väljastati Aqua Pesulad OÜ-le kasutusluba Otepää vallasiseses linnas 

Väike-Veske kinnistul asuva ehitise (iseteeninduslik autopesula, ehitisregistri 

kood 220807605) kasutuselevõtuks.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot. 

Määrati sünnitoetuse teine osa seitsmele isikule kogusummas 1344 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 14,50 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 

eurot.
n	 Määrati koduteenus ühele isikule.
n	 Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Toetus kultuuriseltsi-

dele” MTÜ-le VALGA NOORED TULETALLAJAD 400 eurot Otepää Pääs-

tekomando 120. aasta juubeliürituse korraldamise toetamiseks.
n	 Peeti võimalikuks jagada Arula külas asuv Mädajärve katastriüksus 

(katastritunnus 63601:001:0057) kaheks katastriüksuseks ning määrata moo-

dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele. 
n	 Peeti võimalikuks jagada Pedajamäe külas asuv Pedjamäe katastriüksus 

(katastritunnus 63601:001:1000) kolmeks katastriüksuseks ning määrata moo-

dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtots-

tarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

09.08.2017
n	 Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallasi-

seses linnas asuva Savikoja maaüksuse detailplaneering.
n	  Kooskõlastati Vana-Otepää külas Purdemäe maaüksusele (katastritun-

nus 63602:001:1351) kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 96 

eurot.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
n	  Määrata sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
n	 Anti Keskkonnaametile nõusolek Äärmusliku Spordi AS-ile vee

erikasutusloa väljastamiseks Arula külas põhjavee võtuks ja tekkiva heitvee 

suublasse juhtimiseks.
n	  Anti Otepää Motoklubile (registrikood 80087475, aadress Annimatsi, 

Sihva küla, Otepää vald) luba paigaldada ajavahemikuks 4. - 11. august 2017. a 

ürituse „POWER CAMP, AMERICAN CAR MEETING“ reklaam Otepää 

vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.
n	 Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 

80086033,aadress Pirita tee 12, Tallinn) luba paigaldada spordiürituse „IBU 

YJWCH2018 Otepää“ reklaambännerid ajavahemikuks 4. september 2017. a 

kuni 5. märts 2018. a.
n	 Anti OÜ-le ARIPALTE nõusolek anda Otepää vallasiseses linnas Ranna 

tee 3 asuva rannahoone ruum (OÜ MELOTRIX GRUPP töö nr 002/04 

„Pühajärve rannahoone rekonstrueerimise ehitusprojekt“ põhiplaanil märgi-

tud rannavalve inventari ruum koos laopinnaga, pindala 12,7 m²) rannatarve-

te hoiustamiseks MTÜ Otisurf allkasutusse kuni 1. novembrini 2017. a.
n	  Otsustati saata vallavalitsuse liige Mare Raid ajavahemikuks 25. - 27. 

august 2017. a välislähetusse Soome Vabariiki seoses osalemisega Soome 

Vabariigi 100. aastapäeva ja Vihti valla 510. aastapäeva tähistamisel.

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

põhihoonete kõrgus on kuni 8 m, 1-korruselistel ja abihoonetel kuni 6m). POS 2 – POS 4 
kruntidele on lubatud ehitada 1-korruselisi hooneid, POS 5 – POS 13 kruntidele on lubatud 
ehitada kuni 2-korruselisi hooneid ja POS 1 krundile on lubatud ehitada põhihoone osaliselt 
2-korruseline (kõrgem maht peab paiknema juurdepääsutee ristmiku poolses osas). Kõikidele 
kruntidele on lubatud ehitada ka maa-alune korrus. Kruntidel, kus on liigendatud reljeef, 
määrab korruselisuse lubatud hoone absoluutkõrgus (lubatud ka nõlvasisesed korrused/
hooneosad).

Vaatekoridoridesse ei ole lubatud rajada vaateid varjavaid ehitisi, rajatisi ega kõrghaljastust. 
POS 1 – POS 2 ja POS 8 – POS 14 on määratud kohustuslik ehitusjoon. Viimistluses tuleb 
kasutada kaasaegseid kestvaid viimistlusmaterjale nagu krohv, kivi- ja puitmaterjalid, vineer, 
klaas, valtsplekk jm või nende kombinatsioonid. Katusekatte materjalina on lubatud kasutada 
katusekivi, rullmaterjali või plekki. Lubatud on 10°-45° (viilkatus, kaldkatus). Põhihoone 
lisamahtudel on lubatud ka 0° katus. POS 11 - POS 14 on kohustuslik viilkatus. Planeerin-
gualale on juurdepääs kavandatud Pühajärve teelt kahest mahasõidu kohast, millest üks on 
olemasolev ja teine kavandatav. Parkimine lahendatakse krundisiseselt.

Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ette-
panekut. Detailplaneering on koostatud koostöös Maanteeameti Lõuna regiooniga ja Pääste- 
ameti Lõuna päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava alaga 
piirnevate kinnistute omanikud ja koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga, Telia Eesti AS-ga ja 
AS-iga Otepää Veevärk. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus. Alale 
ehitatakse hooned ning rajatised ning ala heakorrastatakse. Oluline on tagada kompaktne ja 
linnaehituslikult väärtuslik linnaruum. Eeldatavalt suureneb valla elamufond.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1. - 14. september 2017. a Otepää Vallava-
litsuses ning valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul 
õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää 
Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee 
kuni 14. september 2017. a. Korraldusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris.

Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 2. oktoobril 2017 kell 17.00 Otepää 
Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.
ee, 7664820.

algus lk 2

Otepää Vallavalitsuses 

saab tööd

TUGIISIK

Töö kirjeldus:
• Erivajadusega lapse abistamine Otepää lasteaias, juhendamine ning toetamine õpi- ja arendus-  
    protsessis. Töö on osakoormusega. 

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt üldkeskharidus;
• omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge pingetaluvus;
• tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb ette vangistu-   
   se, ja teda ei ole karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
• lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• täiendkoolituse võimalusi
• sõbralikku kollektiivi

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoogiline eriharidus,
• B-kategooria juhiload.

Tööle asumise aeg:    esimesel võimalusel.l

Kandideerimiseks saata hiljemalt 31.08.2017. a oma sooviavaldus, haridust tõendav do-
kumendi koopia ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või 
e-maili aadressile vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032

Alates 1. augustist 2017 on ennetähtaegselt lõppenud Otepää Vallavolikogu liikme 
Aivar Nigoli volitused seoses tema poolt elukoha andmete muudatusega rahvasti-
kuregistris.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõikele 3 lõppevad 
volikogu liikme volitused ennetähtaegselt kohe, kui voliniku püsiv elukoht ei asu 
Eesti rahvastikuregistri andmetel antud vallas või linnas. Aivar Nigol oli aastatel 
1992 – 1999 Otepää linnapea, 2001 – 2005 Otepää vallavanem, 1999 – 2001, 2006-
2008, 2010 – 2013 vallavolikogu esimees.

Aivar Nigoli asendusliige Otepää vallavolikogus on Külli Uibo.

Otepääl vahetus vallavolikogu liige

Tähelepanu!

Alates 10. augustist 2017 ohtlike jäätmete kogumist Otepääl, Konsumi kõrval 
asuvas konteineris ei toimu. 

Ohtlike jäätmete ja muude olmetehnika jäätmete kogumine toimub Otepää 
Jäätmejaamas, Kastolatsi tee, Otepää. Jäätmejaam on avatud T-R 10.00-18.00 ja L 
10.00-15.00. Jäätmejaama opereerib Eesti Keskonnateenused AS.

Lisainfo: 585 44428 (Otepää Jäätmejaam)
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Alates 10. augustist toimuvad Otepää kesklinna kaugküttevõrgu 
renoveerimistööd, mille käigus vahetatakse välja üle 1,5 km amorti-
seerunud torustikku. Seoses renoveerimistöödega on Otepää linnas 
liikluskorralduse muudatused.

Tööd algavad Otepää katlamaja juures Kopli 6a ja jätkuvad Kopli 
tänaval lasteaia „Pähklike“ poole ning vallamaja poole. Peamiseks 
tööpiirkonnaks on Kopli tn, Munamäe tn, Lipuväljak, Tehvandi tn. 
Uus trass läheb Otepää kultuurikeskuse ja Otepää tervisekeskuse 

Otepää linnas on liikluskorralduse muudatused seoses kaugküttevõrgu 
renoveerimistöödega

juurde. Tööd kestavad 2017. aasta detsembrini, millest põhiosa saab 
tehtud oktoobri lõpul. Osa pinnakatete taastamistöid jääb tõenäoli-
selt 2018. aasta kevadesse. 

„Loodame, et renoveerimistööd sujuvad tõrgeteta ja palume linnas 
liiklejatelt mõistmist töödest põhjustatud ebamugavuste pärast,“ lisas 
Otepää vallavanem Kalev Laul. „Järgnevalt on plaanis 2018. aastal 
rekonstrueerida Otepää kesklinna katlamaja ning pikendada soojat-
rassi Tehvandi spordikeskuseni.“

Tööde maksumus on kokku ligi 450 tuhat eurot, millest 218 333 
eurot tuleb KIKi toetusena meetme "Efektiivne soojusenergia toot-
mine ja ülekanne" raames ning 218 333 eurot Otepää valla poolse 
finantseeringuna. Ülejäänud osa katab AS Otepää Veevärk.

Tööde tellijaks on AS Otepää Veevärk ja teostajaks AS TREV-2 
Grupp. 

MONiKA OTROKOVA
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Valimistoimingud ja tähtajad:

05.10. – 08.10.2017 eelhääletamine maakonna vali-
misjuhi määratud maakonnakeskuse jaoskonnas. 
Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

05.10. – 11.10.2017 elektrooniline hääletamine. 
Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab 
ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kell 18.00.

09.10. – 11.10.2017 eelhääletamine kõigis valimis-
jaoskondades kell 12.00 -20.00. Toimub ka hääle-
tamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskon-
da, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, 
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

15.10.2017 – Valimispäev. 

Hääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 9.00 
– 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Ühineva valla valimiskomisjoni asukoht on Otepää 
vallasisene linn, Lipuväljak 13, Otepää Vallavalit-
suse kabinet nr 211. 

Ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esi-
tamise algusest kuni kandideerimisest loobumise 
viimase päevani on valimiskomisjoni tööaeg järg-
mine: 16. august – 13. september 2017 tööpäeviti 
kell 9.00 – 11.00 ja 5. septembril 2017 kell 16.00 – 
18.00.

Valimiskomisjoni koosseis: Esimees: Janno Sepp, 
aseesimees: Kristina Reigo. Liikmed: Anita Kallis, 
Ülle Veeroja, Monika Otrokova. Asendusliikmed: 
Kalev Vähi, Mairo Kangro.

Tulevase vallavolikogu, Otepää Vallavolikogu, vali-
misteks on moodustatud üks 17-mandaadiline vali-
misringkond nr 1, mis hõlmab Otepää valla, Puka 
valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva 
Otepää valla haldusterritooriumi.

Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühine-
misel moodustuva Otepää valla volikogu liikmete 
arvuks on seega 17 liiget.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja 
hääletamisruumide asukohad

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamis-
ruumide asukohad on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 – Virulombi tn 2, 
Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond;

2) valimisjaoskond nr 2 – Valga mnt 7, Sangaste 
alevik, Sangaste vald, Valga maakond;

3) valimisjaoskond nr 3 – eelhääletamise päeva-
del Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, Valga 
maakond ja valimispäeval Kesk tn 47, Puka alevik, 
Puka vald, Valga maakond;

4) valimisjaoskond nr 4 – Maakultuurimaja, 
Nõuni küla, Palupera vald, Valga maakond.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 2017

Koduteenuse eesmärk on hooldusvajadusega 
inimese abistamine kodu ja isikliku eluga seotud 
igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja 
asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilita-
misele ja parandamisele harjumuspärases kesk-
konnas, mis aitab tagada hoolduskoormusega ini-
mesele võimaluse osaleda tööhõives.  

Tugiisikuteenuse eesmärk on tööealise erivaja-
dustega inimese toimetuleku tagamine, mis aitab 
tagada tööealisele erivajadustega inimesele võima-
luse osaleda tööhõives. Teenuse sihtrühm on töö-
ealised erivajadustega inimesed, kes vajavad sot-

siaalsete, psühholoogiliste või terviseprobleemide 
tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostami-
sel olulisel määral kõrvalabi.  

On aeg mõelda ka neile, kes vajavad teenust. 
Oled see sa ise, sinu lähedane, kogukonnaliige? 
Küsi, uuri, mõtle järele, paku. Iga juhtum on oma-
näoline ja paraku ajas ka muutuv. Teenuse maht 
ja sagedus määratakse kindlaks kohaliku omava-
litsuse üksuse (KOV) poolt lähtudes hooldusvaja-
dusega inimese kõrvalabi vajadusest ning hooldus-
koormusega inimese töögraafikust. Koduteenust 
osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja üldjuhul hool-

dusvajadusega inimese kodus. 
Tugiisikuteenuse osutamise sagedus ja kestus 

sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest. 
Teenuse maht ühele teenust saavale inimesele on 
minimaalselt 12 ja maksimaalselt 40 tundi kalen-
drikuus. Tugiisikuteenust osutatakse samuti üldju-
hul tööpäevadel. 

Teenuste osutamisega alustame 01.09.2017.a.
Kellel on huvi ja vajadus – võtke ühendust!

Lisainfo projektijuhilt:
Angelika Armolik 53033032; 7664825
Angelika.armolik@otepaa.ee

Otepää vald alustas koos naabervaldadega Valgamaal 2-aastase 
projektiga “Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine”

Teabepäevad:

23.08.2017 kell 15.00 Otepää Vallamajas 3. korru-
sel volikogu saalis.
29.08.2017 kell 15.00 Sangaste Seltsimajas.
30.08.2017 kell 15.00 Puka Rahvamajas.
31.08.2017 kell 15.00 Palupera Vallamajas.

Oodatud on kõik, kes hooldavad oma erivajadu-
sega lähedast – püüame leida lahendusi hooldus-
koormuse leevendamiseks.

MTÜ Otepää Naisseltsi algatusel ja vallava-
litsuse toetusel toimus k.a. suvel  maalikur-
sus, mille eesmärk oli pakkuda Otepää valla 
inimestele võimalust enesetäiendamiseks ja 
vaheldust argipäeva saginast. 

Maalikursusel  osalejatest mõned olid kui-
givõrd maalimisega kokku puutunud, enamus 
aga võtsid pintsli kätte n-ö esimest korda. 
Kursust juhendas  kunstnik Reet Ohna, kelle 
õpetuse järgi õpiti joonistamist söega, sangvii-
nidega ja maalimist akvarellidega ning katsetati 
klaasile maalimist.  Iga korraga õppisime enda 
jaoks midagi uut ning sukeldusime tööpäeva 
lõpus täiesti teise – loovasse kunstide maailma, 
kus unustasime oma argipäeva kiiruse ja 
mured. Tulemuseks sai värvilisem maailma-
pilt ja rahulolu iseendaga – ebaõnnestumi-

Suvisel maalikursusel sukelduti 
loovasse kunstide maailma On käimas huviliste kirjapanek programmi Internet Koju, 

mille eesmärk on tuua kiire internetiühenduse kaabel 
koju kõigile soovijatele Valga maakonna igas paigas. 
Valguskaabli saab tellida kõigisse Valga maakonnas 
hoonetesse – olenemata sellest, kas need asuvad maal 
või linnas. Ühenduse saavad nii erakliendid kui ettevõtt-
ed ja organisatsioonid. Kiiret ühendust tuleks kindlasti 
taotleda ka neil, kel internet praegu kasutuses läbi mo-
biilivõrgu või vasest kaabli. Valguskaablivõrk annab 
palju kiirema ja töökindlama ühenduse. Projektiga ei 
saa liita hooneid, kus on valguskaabel juba olemas või 
kuhu juba plaanitakse valguskaabel vedada.

Projekti rahastatakse suures osas riigieelarvest, 
seetõttu on liituja ühekordne kulu 150 eurot. Kui soo-
vite ka teenuseid tarbida, siis selle eest tuleb eraldi 
tasuda ettevõttele, kelle käest teenuse tellite. Projekti 
käigus ette nähtud liitumistasu on küllaltki sümboolne 
- üksiku projekti raames valguskaabli majja tellimine 

Projekt INTERNET KOJU

On ikka mõnele inimesele antud tublidust ja sihikind-
lust. Räägin loo ja avaldan tänu pr Ülle Kikkasele!

Otepää vallavalitsuse piirkonnas Lipuväljak 20 ka-
hekorruseline kortermaja vaevles külmade seinte ja 
suurte soojaarvete pärast. Pr Ülle Kikkas võttis ma-
jarahva mure südamega ja tõsiselt käsile ja alustas 
meie firmaga konsulteerimist ja läbirääkimisi soojus-
tuse parandamiseks üle poole aasta tagasi. 

Pean tunnistama, et olime juba mitmel korral koos-
töös alla andmas, sest objekt ja projekt maja soo-
justuse parandamiseks, olid ülikeerulised. Valla ja 
muinsusameti nõuded ei lubanud maja soojustada 
traditsioonilisel viisil – välispidiselt, et maja välisilmet 
mitte rikkuda. Kuna oleme „Seinte süstimise“ firma, 
jäi pr Kikkas meie lahendusele truuks ja oli valmis 
„nui neljaks“ viisil meie pakutava soojustuse läbi su-
ruma, eelkõige korteriomanikelt toetuse saamiseks, 
kuid samas ka kõigi tehniliste nüansside ja problee-
mide lahenduse kiuste, lisaks veel finantseerimise 
korraldamine.

Meie firmale alltöövõttu teostav Megaimuri firma 

THERM tänab tublit otepäälast!
jaoks oli see maja samuti kõva pähkel, nii keerulist 
objekti nende portfoolios seni ei olnud. Hakkama 
said oma tööga nemadki, samas jälgis olukorda ja 
hoidis tööprotsessi kulgu valvsa pilgu all ikka pr Kik-
kas. Megaimuri vägev töö sai võimalikuks ligi 250 
teemantpuuritud 225mm augu kaudu, mille töö ja 
tegija korraldas samuti Otepää tubli naine Ülle Kikkas. 
Lisaks veel seintest väljavõetava vana soojustuse 
utiliseerimise korraldamine ja mida kõike vaid, et 
majarahvas saaks nautida sooja maja.

Oleme väga tänulikud pr Ülle Kikkasele tema juhi-
tud superprojekti eest Lipuväljak 20 maja tänapäeva-
selt soojustamisel, samas on nii meil, kui ka pr Üllel 
ette näidata ja jagada kogemus, kuidas sellist suurt 
tööd ette võtta, kuidas juhtida ja finantseerida, lisaks 
veel teadmine 1950ndate majaehituse tegelikust soo-
justustasemest, mida kõike selleaegsed ehitusmehed 
seina sisse soojustuseks poetasid. 

 
„Süstime Seinad Soojaks“ 

Thermi müügipealik VELLO PURRE

võib maksta 10 000 eurot ja enamgi. 
Lisaks internetile saab kaabli kaudu tarbida ka teisi 

teenuseid nagu televisioon, telefon, valveteenus jms. 
Valguskaabli olemasolu tagab võimaluse nii täna kui 
tulevikus muretult vaadata kõrge kvaliteediga telepilti, 
teha kõrge resolutsiooniga videokõnesid ja edastada 
valvekaamerate pilti üle interneti. Kiire ja stabiilne inter-
netiühendus võimaldab teha kaugtööd ning vahetada 
infot läbi pilveteenuse.

Soovitame kõigil, kes on kiiret ühendust võimalda-
vast valguskaablist huvitatud, panna end enne augusti 
lõppu kirja veebilehel internetkoju.ee. Nii tekib huvi-
liste hulgast ülevaade. Kui soovijate arv jääb väikseks, 
siis projekti ei käivitata ning Valgamaa jääb sellest või-
malusest ilma. Kirjapanek ei too kohustust liituda ega 
maksta tasu.

Vaata ka: internetkoju.ee.
Otepää Vallavalitsus

se varianti siin ei olnud. Arvan, et nii mõnigi 
avastas eneselegi üllatuseks, millised anded 
meis peidus on ning leidsid endale uue hobi. 

Kursus lõppes näituse ülespanekuga Otepää 
käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeval. 
Näitus kandis pealkirja „Minu Otepää“ ning 
oli inspireeritud Otepää huvitavatest paikadest 
ja suvest (fotol).

Tänan kõiki osalejaid ja juhendajat suure 
pühendumise ning helgete emotsioonide eest. 
Selle võrdlemisi lühikese ajaga kujunes meist 
tore sõpruskond ja usun, et võtame edaspidigi 
midagi toredat ette. Tänan Otepää vallavalit-
sust meie tegevuse toetamise eest.

MTÜ Otepää Naisselts nimel
MAiRi JäRViSTE



17. august  2017

Alates 1. septembrist 2017 on Otepää vallas ühitatud koolibussi-, valla- ja maakonnaliinid. Meid teenindavad bussifirmad 
GoBus AS ja AS ATKO Bussiliinid. Busside sõidugraafikud on ümber tehtud, võttes arvesse praeguseks hetkeks teadaole-
vaid õpilaste koolisõidu vajadusi. Juuresolevad sõidugraafikud on esialgsed ja kehtivad 1.-30. septembrini 2017. Kui õpilane 
soovib sõita koolibussiga, siis teeb lapsevanem vallale avalduse, milles märgib ära, millises peatuses tema laps soovib bussile 
hommikul tulla ja õhtul väljuda. Avalduste esitamise aeg on 1.-8. september 2017. Avalduste blanketid pannakse valla ja 
kooli kodulehele ning õpilasi informeeritakse teemast 1. septembril koolis. Arvestades lapsevanemate soove, korrigeeritak-
se busside sõidugraafikud. Bussid hakkavad uute graafikute alusel sõitma 1. oktoobrist 2017. Otepää vald tasub oma valla 
laste koolibussi sõitude ja esmaste bussikaartide eest. Antud bussidega on oodatud sõitma kõik valla elanikud ja külalised.

Info: Janika Laur - haridus-, kultuuri- ja spordinõunik, janika.laur@otepaa.ee.

LIIN 01 (GoBus 26 iste+5 seisu)
(saabub liinist 73 6:55 Otepää-
Kääriku-Otepää) 

Otepää bussijaam  07:35
Aedlinna  07:37
Pühajärve  07:38
Sõjatamme  07:39
Annimatsi  07:40
Ristipealse  07:41
Raasiku  07:42
Pühajärve kool  07:43
Kassiratta  07:50
Kalevi  07:52
Ilmjärve  07:54
Kalevi  07:56
Joosti tee  08:00
Tõutsi  08:02
Krupi  08:04
Virro  08:05
Kontsu  08:06
Vidrike asula (Vidrike tall) 08:08
Vidrike (Vidrike küla)  08:10
Nõude (Inni tee)  08:12
Ilmjärve kool (Kotre tee)  08:13
Luiga tee  08:14
Turuoru tee  08:15
Pühajärve kool  08:18
Raasiku  08:20
Ristipealse  08:22
Annimatsi  08:23
Sõjatamme  08:24
Pühajärve  08:25
Aedlinna  08:26
Otepää bussijaam  08:30

(buss läheb T,R 08:35 liini 74 Otepää - 
Neeruti lastekodu - Otepää)

 
LIIN 02 (GoBus 35 iste+27 seisu)
(saabub liinist 72 6:55 Elva-Otepää)

Otepää bussijaam  07:30
Juusa  07:31
Pilkuse  07:33
Alaküla  07:35
Vastsemõisa  07:37
Tülsu  07:39
Ööbiku  07:41
Kääre  07:45
Kivisoo  07:47
Rüa  07:48
Munamäe  07:50
Gümnaasiumi  07:52
Otepää bussijaam  07:55

buss läheb liini 71 8:00 Otepää-Tartu)

 

LIIN 03 (GoBus 17 iste+10 seisu)
(saabub liinist 71 6:45 Tartu-Otepää)
 
Otepää bussijaam  07:40
Teemeistri  07:41
Pedajamäe  07:42
Koolitare  07:46
Mägestiku  07:49
Äidu  07:52
Mõtsniku (Pursa)  07:55
Arula (Arula kool)  07:58
Arula kauplus  08:03
Laane talu  08:09
Harimäe rist  08:11
Kääriku  08:13
Kondi  08:15
Voki  08:16
Sihva  08:17
Pühajärve kool  08:18
Raasiku  08:20 
Ristipealse  08:22
Annimatsi  08:23
Sõjatamme  08:24
Pühajärve  08:25
Aedlinna  08:26
Otepää bussijaam  08:30

(buss läheb 8:35 liini 76 Otepää-Antsla)

LIIN 04 (ATKO X iste+X seisu)
(saabub liinist 37 kl 13:55) 

Otepää bussijaam  15:05
Gümnaasiumi  15:10
Aedlinna  15:15
Pühajärve  15:16
Sõjatamme  15:17
Annimatsi  15:18
Ristipealse  15:19
Raasiku  15:20
Pühajärve kool  15:25
Raasiku  15:26
Ristipealse  15:28
Annimatsi  15:29
Sõjatamme  15:30
Kannistiku  15:32
Sõjatamme  15:34
Pühajärve  15:35
Aedlinna  15:36
Gümnaasiumi  15:39
Otepää bussijaam  15:41
Turismibaas  15:42
Lüüsjärve  15:44
Vana-Otepää  15:46
Männi  15:48
Raiga  15:50
Kastolatsi  15:54
Majasoo  15:56
Alajaam  15:57
Gümnaasiumi  16:00
Otepää bussijaam  16:02
Juusa  16:05
Pilkuse  16:06
Puuraku  16:07
Männiku  16:09
Pilkuse  16:11
Alaküla  16:13
Teikamäe  16:15
Vastsemõisa  16:18
Tülsu  16:19
Ööbiku  16:21
Kääre  16:26
Kivisoo  16:28
Rüa  16:29
Vidrike kool  16:30
Vidrike  16:32
Pühajärve kool  16:38
Raasiku  16:39
Ristipealse  16:41
Annimatsi  16:42
Sõjatamme  16:43
Kannistiku  16:45
Sõjatamme  16:47
Pühajärve  16:48
Aedlinna  16:49
Otepää Muusikakool  16:50
Otepää bussijaam  16:52

(buss läheb 16:55 liini 40) 

Koolibussiliinid Otepääl

LIIN 05 (GoBus 26 iste+5 seisu)
(saabub liinist 448 kl 14:45) 

Elva  14:45
Lootuse  14:46
Illi  14:47
Laari  14:48
Puukooli  14:49
Etsaste  14:51
Sassi  14:53
Laguja  14:55
Kalmemäe  14:57
Päidla  14:59
Kintsli  15:01
Raiga  15:02
Kastolatsi  15:03
Majasoo  15:05
Alajaam  15:06
Otepää bussijaam  15:09
Gümnaasiumi  15:13
Aedlinna  15:15
Pühajärve  15:16
Sõjatamme  15:17
Annimatsi  15:18
Ristipealse  15:19
Raasiku  15:20
Pühajärve kool  15:25
Turuoru tee  15:27
Luiga tee  15:28
Nõude (Inni tee)  15:31
Ilmjärve kool (Kotre tee) 15:32
Kassiratta  15:33
Kalevi  15:34
Ilmjärve  15:36
Kalevi  15:38
Lokumärdi  15:40
Joosti tee  15:42
Tõutsi  15:44
Krupi  15:45
Virro  15:46
Vidrike asula (Vidrike tall) 15:51
Vidrike (Vidrike küla)  15:53
Pühajärve kool  15:58
Kondi  16:00
Kääriku  16:02
Harimäe rist  16:04
Laane talu  16:07
Urmi  16:06
Arula (Arula mõis)  16:11
Mõtsniku (Pursa)  16:13
Äidu  16:17
Mägestiku  16:20
Palu  16:21
Miti  16:23
Palupera tee  16:25
II Brigaad  16:27
Hellenurme  16:29
Pastaku  16:31
Linnu  16:33
Alalooga  16:34
Uderna  16:35
Sipelga  16:38
Varesepalu  16:40
Turuplatsi  16:43
Nooruse  16:44
Elva  16:50

MUUDATUS OLEMAS-
OLEVAL LIINIL - 
Liini nr 35 (15:45) algus koolipäeviti 
kuni Sihvani erinev

Gümnaasiumi  15:25
Otepää bussijaam  15:30
Teemeistri  15:32
Pedajamäe  15:35
Kirikuküla  15:37
Koolitare  15:39
Palu  15:41
Koolitare  15:43
Andrese talu  15:45
Kannistiku  15:48
Sõjatamme  15:49
Annimatsi  15:50
Ristipealse  15:51
Raasiku  15:53
Sihva  15:56

Senise õpilasliini nr 1 peatust ALAJAAMA teenindab liin 
nr 71. 
Senise õpilasliini nr 1 peatusi KANNISTIKU, SÕJATAMME ja 

AEDLINNA teenindab liin nr 73. 
Senise õpilasliini nr 1 peatust KARJA teenindab liin 
nr 13. 
Senise õpilasliini nr 2 peatust MÄNNIKU teenindab liin 
nr 64. 
Senise õpilasliini nr 2 peatusi VIDRIKE KÜLA, NÕUDE, 

KOTRE TEE, KASSIRATTA, LUIGA TEE ja TURUORU 
TEE teenindab uus liin nr 01.
Senise õpilasliini nr 3 peatust TURUORU TEE teenindab liin 

nr 73. 
Senise õpilasliini nr 3 peatusi LOKUMÄRDI, TÕUTSI, 

KRUPI, VIDRIKE MÕIS teenindab liin nr 39

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä6

2017/2018. õppeaasta õpikud saavad 5.-12. klasside õpilased kooli 
raamatukogust kätte järgmiselt:

28. augustil kell 10.00 – 15.00   gümnaasiumiklassid

29. augustil kell 10.00 – 15.00  8. ja 9. klassid

30. augustil kell 10.00 – 15.00  5. -7. klassid

Infotund 10. klassi õpilastele on 28. augustil algusega kell 11.00 kabine-
tis 307.

1. klasside vanemate koosolek toimub 29. augustil algusega kell 18.00 
algklasside õppekorpuses kabinetis 208 (õp Sigrid Mark) ja 313 (õp Ene 
Must).

Kooliaasta avaaktus on 1. septembril algusega kell 9.00, aktusele järgne-
vad klasside pildistamine ja klassijuhataja tund. Koolibusside väljumise 
kohta 1. septembril loe augusti lõpus kooli kodulehelt.

Õpilaskodu avatakse 31. augustil kell 12.00.

Pikapäevarühmad alustavad tööd 4. septembrist, rühma arvatakse 
õpilane, kelle esindaja on koolile esitanud vormikohase avalduse hilje-
malt 7. septembril 2017. Avalduse vormi leiad kooli kodulehelt või saad 
koolist (klassijuhatajalt, kantseleist).

Lastevanemate üldkoosolek on kooli 110. sünnipäeval, 3. oktoobril 
algusega kell 18.00, sellele järgneb kooli sünnipäevakontsert 
lastevanematele.

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI 
TEATED

Tähelepanu, lapsevanemad!

Palun esitada lapsevanematel (kelle elukoht 
on registreeritud Otepää valda) „Esmakordselt 
kooli mineva lapse toetuse taotlus“ ja „Lasteaia-
toidu toetuse taotlus“ Otepää Vallavalitsusele 
hiljemalt 15.09.2017. 

Taotluste vormid Otepää valla kodulehel 
http://www.otepaa.ee/eeskirjad-ja-korrad-taot-
luste-vormid1. 

Täiendav info: 
lastekaitsespetsialist Kristin Leht, 
tel. 512 5745
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Uskumatu, aga tõesti on Pühajärve Puhkpillipäevi 
olnud juba 20 korda – siia on mahtunud väga palju 
pillimängu, ühe inimpõlve kasvamine, palju tööd, 
aga veel rohkem rõõmu ja häid tundeid.

Pühajärve XX Puhkpillipäevi iseloomustas suur 
tahtmine hästi pilli mängida, suur üksteise toetus, 
rahvusvahelisus ja erakordne südamlikus.

Juubelifestival kujunes hoogsas rütmis

Pühajärve-Rõngu Puhkpillorkestri esinemised 
Rõngu turul ja Hellenurme mõisapargis ning 
Pühajärve Põhikoolis, Elva Linnaorkestri, Birzgale 
(Läti) ja Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkesti mee-
lelolukad vabaõhukontsedid Otepää Konsumi ees, 
Valga Piirilinna Big Bandi kaasahaaravad palad 
Pühajärve Puhkekeskuse pargis, Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemia löökpillitudengite kontsert 
Pühajärve koolis – see oli midagi ennekuulmatut 
ja nägematut.

Meie endi hulgast "üles kasvanud" Gertrud 
Leopard musitseeris koos kolme koolikaaslasest 
noormehega marimbal ja teistel löökpillidel, pil-
lideks sobisid ka lusikad ja tavalised koolilauad 
–SUPER! Aplaus oli vägev ja kõik ei tahtnud 
kuidagi "hinge ära mahtuda".

Festivali koondorkestri proovid olid tõelised 
meistriklassid, kus omandati muusikalisi teadmisi 
rahvusvahelistelt dirigentidelt – Claudio Re Itaali-
ast, Bert Langeler (on pärit Hollandist, kuid nüüd 
elab ja töötab Viljandis), Jose Ramirez Page (on 
pärit Hispaaniast, kuid nüüd elab ja töötab Valgas), 
Laimonis Paukšte Lätist, Kahro Kivilo, Ülo Laane-
saar ja Arno Anton.

Meelde jäid ka Kose Kiriku Pasunakoori ja 
sõprade "mahedad kõlad" Jumalateenistusel 

Pühajärve Puhkpillipäevad tähistasid juubelit

Otepää kirikus ning koondorkestri kontserdid 
Rõngu ja Otepää kirikutes. Kavas oli muusikat 
klassikast kuni tänapäevani. Ilus oli! Suur tänu 
kõigile!

Meie Pühajärve XX Puhkpillipäevadele sooviti 

väga palju HEAD ÕNNE!
Suur tänu! Usume , et puhkpillihelid helisevad 

alati Otepää mail, selleks on ainult vaja muusikaga 
tegeleda 365 päeva aastas (nii arvas dirigent Bert 
Langeler).

Lõpetuseks ütlen puhkpillimuusika toetaja Maie 
Niidu, sõnadega: "RÕÕMU, ÕHKU JA RAHA – 
siis saame kõigega hakkama!"

KÜLLi TEEARU
foto VALJU ALOEL

13. septembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Rakvere Teatri etendus 

„Kuhu küll kõik lilled jäid“

Osades Ülle Lichtfeldt, Marin Mägi-Efert, Madis 
Mäeorg (külalisena) 

Marlene Dietrich - helesinine ingel, paljude 
poolt armastatud, jumaldatud, imetletud, igatse-
tud; patsifist, vägivalla ja ülekohtu vastu võitle-
ja, ainulaadne isiksus, ema, femme fatale. Seda 
kõike oli Marlene Dietrich ja ometi jäi ta oma elu 
lõpuni saladuseks.

Tahate legendi? Palun väga – me pakume seda. 
Tahate skandaalseid paljastusi!? Olete lahkesti 
oodatud! Ainult, et Dietrichi paljastused võivad 
olla üle mõistuse ausad. Pole kindel, kas nähtu teile 
meeldib, kas see hirmutab või ahvatleb.

Pilet 13/15 eurot. Sooduspilet õpilastele ja pensi-
onäridele. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää 
Turismiinfokeskuses.

18. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Kuressaare Linnateatri etendus 

„Savann“

Mängivad: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen 
Gansen ja Risto Vaidla Autor ja lavastaja: Karl 
Koppelmaa. Kunstnik: Johannes Valdma.

Üks noormees sooritas enesetapukatse. Aasta 
läks mööda, tabletid ja jutuajamised arstidega ja 
nüüd saab ta koju. Oma isa ja õe juurde, kes teda 
ei oota. Ei, see pole perekonnadraama. See on aeg, 
mil kõik tahab enesesse tõmbuda. Soov omada 
ohutuid intiimruume, soov jääda elu lõpuni lesima 
sooja vannivette ja lõigata läbi sidemed reaalsusega.

Kellega suhelda siis, kui enesesse tõmbumine on 
kas soov või ehk paratamatus? Üks imaginaarne 
sõber, luul või keegi, kelle oleme sajaks aastaks ära 
unustanud... 

Siis võib hakata kirjutama seriaali. Sellest, mis 

praegu ühe noormehe arvates toimub. Praegu, 
kuid ohutul distantsil, sada aastat tagasi, mil kõik 
näib kui paar tolmupilve teineteist taga ajamas – 
kuskil kaugel-kaugel – savannis. 

Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet pensionäridele ja 
õpilastele. Ostes kümme piletit korraga, on grupipi-
leti hind 10 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja 
Otepää Turismiinfokeskuses.

Etenduse pikkus koos vaheajaga  2h 15´. Esie-
tendus 25. jaanuaril 2017 Kuressaare Linnateatris. 
Oodatud on teatrikülastajad alates vanusest 15 a.

19. oktoobril kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Kuressaare Linnateatri lasteetendus 

„Rääkivad riided“

Osades Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Taavi 
Lepik. Autor ja lavastaja Aarne Mägi. Kunstnik 
Annika Aedma. Muusika autor Laine Lehto.

Kolm lõbusat tegelast suudavad mänguhoos 
üksteist üllatades luua erinevaid olukordi kõigest 
ümbritsevast. Kaasakiskuvad mängud on liikuvad 
ja need muutuvad pidevalt. Aga kui muutumine 
on nii ootamatu, et ka need kolm lahedat tegelast 
ei saa enam aru, kuidas see muutumine toimus ja 
miks see aset leidis, siis võib asi muutuda vastupi-
diseks, et ei ole enam nii lahe, sest lihtsalt ei saada 
enam aru, miks ja mis on teisiti.

Rääkivad riided on lugu riiust ja leppimisest. Kui 
ei suudeta leppida mingil põhjusel riidu mindud 
sõbraga, kui ei suudeta leppida sellega, et enam 
ei ole nii, nagu harjutud, kui ei suudeta leppida 
võõraga, kes on teistmoodi. Mis siis saab? Riid? 
Sõda? Ja mis juhtub, kui on riid või sõda? Seda ei 
soovi keegi.

Leppimise terekäe ulatamine on vaevaline, aga 
tunne peale käepigistust suur ja ülev.

Pilet 5 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja 
Otepää Turismiinfokeskuses.

Etenduse pikkus ca 45 minutit. Vanusele 5-12  

eluaastat.
NB! Kuressaare Linnateater osaleb ka projek-

tis Aitan Lapsi. Toimetulekuraskustega peredest 
lastele on võimalik Aitan Lapsi projektist pileteid 
taotleda mõlemale etendusele. Selleks on vaja 
lugeda lehelt http://www.eeteal.ee/?s=39 või lehelt 
http://www.aitanlapsi.ee/92est.html tingimusi, täita 
tellimusleht ja saata meilile ene@klteater.ee.

4. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Komöödiateatri etendus 

„Hollywoodi filmitähed“

Osades: Katrin Karisma, Helgi Sallo. Lavasta-
ja Erki Aule. Kunstnik Riina Vanhanen. Tõlkija 
Hannes Villemson.

Selle loo peategelasteks on kunagised filmi-
kunsti superstaarid Bette Davis ja Joan Crawford, 
kes on mõlemad ka Oscari pälvinud. Alles oma 
karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas 
filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. 
Selles sõjas on kõik vahendid lubatud. Mõlemad 
kiristavad hambaid, aga peidavad selle teeseldud 
naeratuse taha. Rafineeritud solvangud ja vai-
mukused lendavad mõlemas suunas ja kumbki ei 
kavatse alla anda.

Paratamatult tekib küsimus, kas meie eesti 
primadonnad on ka midagi taolist läbi elanud? 
Olid ju nemadki Estonia teatris nii kolleegid kui 
konkurendid. Sellele küsimusele oskavad vastata 
ainult nemad ise, meie võime ainult oletada vas-
tavalt oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõlema 
kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb siis 
ikkagi seekord peale jäi, kas Helgi Sallo või Katrin 
Karisma?

Pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile.

Pilet 13/15 eurot. *Soodustus kehtib õpilastele, 
tudengitele, pensionäridele. Piletid müügil Piletilevis 
ja Otepää Turismiinfokeskuses.

Sügishooaja teatrietendused Otepääl

Kirill Ogorodnikov (kitarr) 
ja Heli Ernits (inglissarv).

Duo Telluur sai oma nime keemilise elemendi järgi, 
mis on haruldane, hõbedane ja habras just nagu an-
sambli akustiline unikaalne kõla. Duo liikmeteks on 
Eesti noore generatsiooni interpreedid oboe- ja ing-
lissarvemängija Heli Ernits ning kitarrist Kirill Ogorod-
nikov. Noor ansambel on väga aktiivne nii Eestis kui 
rahvusvahelistel muusikaüritustel: esinenud Tallinn 
Music Weekil, oli esindatud Classical:NEXT-il Rotter-
damis, sügisel on planeeritud kontserdid Saksamaal.

Heli Ernits on eesti oboe- ja inglissarvemängija, 
töötab alates 2009. aastast ERSO-s ning tegutseb 
aktiivselt kammermuusikuna, esitades sageli Eesti 
muusikat ja on puhkpillikvintett Estica asutajaliige. 
Lõpetanud oboe eriala bakalaureuseõppe Karlsruhe 
Muusikakõrgkoolis ning bakalaureuse-, magistri- ja 
doktoriõppe Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Heli 
Ernits on pälvinud I preemia IV rahvusvahelisel kon-
kursil Jurmala 2008, II preemia Eesti interpreetide 
konkursil puhkpillidele (2008 ja 2012), laureaaditiitli 
Yamaha stipendiumikonkursil (2012) ja ERSO preemia 
Eesti noorte interpreetide konkurss-festivalil Con Brio 
(2010), mis tõi kaasa esinemise solistina ERSO ees.

Kirill Ogorodnikov on eesti uuema põlvkonna ki-
tarrist, kes esitab nii soolo- kui kammermuusikat. 
Aktiivse kontserttegevuse kõrval töötab ta ka kitar-
riõpetajana VHK Muusikakoolis, Otsa-koolis ja mujal. 
Lõpetanud nii Heiki Mätliku kitarriklassi Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemias kui ka prof Gerhard Reichenbachi 
kitarriklassi mainekas Kölni Muusikakõrgkoolis ning 
täiendanud end mitmete hinnatud kitarriprofessorite 
juures. Kirill Ogorodnikov on rahvusvaheliste kon-
kursside laureaat (Tallinna rahvusvaheline kitarrikon-
kurss ja Gitarrenfestival Gevelsberg Saksamaal) ning 
esinenud mitmetel festivalidel nii Eestis kui väljaspool 
(Fiesta de la Guitarra, Viljandi Vanamuusika Festival, 
Tango Port Tallinn, SaitenReise Gitarrenfestival jt).

20. augustil kell 17.00
Otepää Maarja kirikus 

taasiseseisvumispäeva kontsert 

Duo Telluur



17. august  20178
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton on 
pikkade traditsioonidega maastikurattavõistlus. 
Käesoleval aastal toimub see 18. korda ja kuulub 
Eesti suurimasse rattamaratonide sarja Estonian 
Cup, olles sarja eelviimane, 7. etapp. 

MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton 
toimub 19. ja 26. augustil Otepääl ja selle ümbru-
ses. Start ja finiš asuvad Tehvandi Spordikeskuses. 
Võimalik on valida kahe põneva ja kauneid loo-
dusvaateid pakkuvate distantsi vahel: maraton – 
61km ja poolmaraton – 28 km.

26. augustil toimuv maratoni 61 km distants 
pakub ratturitele korraliku väljakutse Otepää 
ümbruse mägedel ja metsaradadel. See sobib nii 
harrastajale kui võidusõitjale ning 28 km poolma-
raton sobib ideaalselt kõigile neile, kes tunnevad 
rõõmu värskest õhust ja aktiivsest elustiilist. Lisaks 
toimuvad võistluskeskuse lähistel lastesõidud, kus 
osaleb ca 300 väikest ratturit.

19. augustil toimuv SHIMANO Matk on kõigile 
tasuta ning kõigi osaluskupongi täitjate vahel loo-

28.-30. juulini toimus Tehvandi staadionil 8. korda 
laste jalgpalliturniir. Sel korral osales turniiril 13 
erineva klubi 52 võistkonda ja üle 500 lapse. Kolme 
päeva vältel peeti 144 mängu, milles löödi kokku 
605 väravat, mis staadionile tulnud sadasid lapseva-
nemaid ja teisi pealtvaatajaid kas rõõmust või ahas-
tusest rõkkama panid. 

Kõige edukamad klubid Otepää Cupil olid sel 
aastal Tartu FC Santos ja Viimsi Martin Reimi 
Jalgpallikool, kes mõlemad võitsid 2 esikohta. FC 
Otepää võistkonnad mängisid kodusel turniiril tub-
listi, kuid pidid seekord leppima kahe 4. kohaga. 

8. juulil toimus Tehvandi staadionil traditsiooniline 
minijalgpalliturniir, mille peaeesmärk on endiselt 
kord aastas tuua kokku kõik Otepää ja selle lähi-
piirkonna jalgpallihuvilised. Sõbraliku pallimän-
gimise käigus selgitati välja ka paremusjärjestus ja 
tunnustati kolme parimat võistkonda Otepää valla 
meistrimedalitega. Seekord osales 86 mängijat, kes 
jaotusid üheksasse võistkonda.

Turniiri võitis võistkond nimega Löögirühm, kelle 
koosseisus mängisid Marek Tamm, Janar Tamm, 
Risko Eit, Ardi Mark, Alari Mark, Sten Teemant, 
Gen Alev, Jass Maidla, Siimar Taits ja Kaldin Rai-
dväli. Napilt jäi teiseks võistkond Mustad Hobused 
(Priit Lehismets, Raul Lehismets, Siim Lehismets, 
Mihkel Kivimäe, Lauri Kivimeister, Rene Zahkna, 
Tarvi Sikk ja Martin Raid). 

FC Otepää

Laste jalgpalliturniiri Otepää Cup 2017

Kõik tulemused leiab turniiri kodulehelt – cup.fco-
tepaa.ee. 

Võrreldes varasemate aastatega toimus sel 
korral turniir esmakordselt osadele vanuseklasside-
le kahepäevasena. Osalejate rahulolu Otepää väga 
heade tingimustega annab kindlust ka edaspidi tur-
niiri mitmepäevasena korraldada. 

Täname kõiki toetajaid ja koostööpartnereid, 
kes aitasid turniiri osalejatele meeldejäävaks 
muuta!

FC Otepää

Otepää valla meistrid jalgpallis

Otepää Rattamaraton toimub 18. korda

sitakse välja sarja toetajate ergutusauhindu. Lisaks 
loosib Estonian Cup hooaja lõpus sarja matkasõi-
tudel osalenute vahel välja rattareisi Maroko maa-
lilisel maastikul. Lastesõidud ja põhivõistlus toimu-
vad 26. augustil. 

Otepää Rattamaraton sai alguse selle aastatu-
hande alguses, kui aastal 2000 peetud esimesel 
Otepää Rattamaratoni stardis oli ligi 800 rattu-
rit. Kiiresti populaarsust kogunud maastikuratta-
võistluse osavõtjate arv küündis üle 1000 ratturi 
juba mõni aasta hiljem. Juubelimaratoniks, küm-
nendaks võistluseks oli kasvanud osavõtjate arv üle 
1500 ratturi. Käesoleval aastal on stardis ca 1300 
rattasõpra.

Rattavõistlus on ümbritsetud ka meelelahu-
tusliku programmiga ning palju põnevat tegevust 
leiavad nii täiskasvanud kui lapsed. 

Lisainfot leiab kodulehelt www.rattamaraton.ee. 

MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton – 
Raskelt Ilus!

8. augustil toimus esimene matk rattamatkade 
sarjast „Nihutame piire“, mis tutvustab haldusre-
formi käigus moodustuvat uut Otepää valda.

Otepää Keskväljakult startis esimese matka siht- 
punkti – Nõuni järve äärde, kümmekond ratta-
matkajat, nende seas ka Otepää vallavanem Kalev 
Laul. Otepää Rattaklubi turvamisel jõudsid mat-
kalised Nõuni järve äärde, kus neid ootas söögi- ja 
joogipoolis. Rattureid võttis vastu Palupera valla-
vanem Terje Korss. Palupera valla ajaloost rääkis 
Nõuni Maakultuurimaja juhataja Marika Viks. 

Pärast pausi sõideti tagasi Otepääle.
Rattamatkad korraldab Otepää vald, üritust 

rahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond, 
Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Tea-
dusministeerium Lõuna-Eesti kohalike omavalit-
suste noorsootööalase koostööprojekti raames. 

Täname Otepää Rattaklubi ratturite turvalisuse 
tagamise eest!

MONiKA OTROKOVA

Rattamatk aitab nihutada piire
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19.08. kell 9.00 Pühajärve Spinning 2017, Otepää valla 

 meistrivõistlused spinningupüügis, Pühajärve

19.08. kell 12.00 SHIMANO matk, Tehvandi staadion

20.08. kell 10.00 A.Steinbachi  mälestusturniir petankis 

 dupplitele, Hurda tn petankiplats

20.08. kell 11.00  U12 mäng FC Otepää – Tartu FC 

 Helios, Aedlinna jalgpalliväljak

20.08. kell 13.00  U11 mäng FC Otepää – Tartu JK 

 Tammeka, Aedlinna jalgpalliväljak

20.08. kell 17.00  II liiga mäng FC Otepää – JK Taba-

 salu, Tehvandi staadion

23.08.  kell 16.00 Valgamaa orienteerumispäevak, 

 Kastolatsi

26.08. kell 12.00 MAPRI Ehitus 18. Otepää Ratta-

 maraton, Tehvandi staadion

27.08. kell 18.00  U14 mäng FC Otepää – Tallinna FC 

 Flora II, Tehvandi staadion

30.08. kell 16.00 Valgamaa orienteerumispäevak ja 

 Valgamaa meistrivïstlused, Apteekrimägi

30.08. kell 19.00  II liiga mäng FC Otepää – Viljandi JK 

 Tulevik U21, Tehvandi staadion

02.09. kell 16.00  maakondade meistrivõistlused, 

 Valgamaa – Põlvamaa, Tehvandi staadion

O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Juba viis aastat haldab Kääriku Spordikeskust SA 
Tehvandi Spordikeskus. Meie Tehvandi Spordikes-
kus sai endale võistluskeskuse  kõrvale ka treening-
keskuse. Kolm  aastat tagasi  leidis  aset ühinemine 
ka Rõngu vallas, Elva linna kõrval asuva Tartumaa   
Tervisespordikeskusega, mille esmane suunitlus   
on harrastussport ja laskesport.  

Sihtasutuse viimane suurem  investeering  pärast  
Tehvandi biatlonihoone ja tribüüni valmimist oli 
tänavu jaanipäevaks valminud Kääriku sport-
lasmajutushoone. Kohalikud inimesed, aga  ka 
spordiarmastajad üle Eesti mäletavad kindlasti  
Kääriku südames asunud laagrihooneid. Ametli-
ke  nimedega maja 2 ja maja 3 teenisid meie spor-
disõpru laagrihoonetena nüüd juba üle 30 aasta.  
Tõsiasi on see, et üks hoonetest oli sportlaste jaoks 
kasutusest  väljas juba pea 10 aastat ja teine hoone  
kasutuses vaid suveperioodil juunist septembrini.  

Areneva ja maailma parima spordikeskuse tiitlit 
otsiva keskuse jaoks oli selline olukord vastuvõe-
tamatu. Enne uue modernse hoone valmimist pidi  
sihtasutus läbima pika protsessi detailplaneerin-
gute ja keskkonnamõju hindamiste läbi, millele  
järgnes eelprojektide koostamine ja ehitusluba-
de taotlemine. Riigi osalusega sihtasutusena oli  
vajalik läbi viia ka arvestatav arv erinevaid riigi-
hankeid.  

Tänaseks on uute hoonesse laagrilised sisse 
kolinud ja naudivad keskuse võimalusi juba pare-
mates tingimustes. Sportlasmajutushoone on üles 
ehitatud spetsiifiliselt spordilaagritele mõeldes. 
Hoonel on neli erivärvilist tiiba, kokku mahutades 
146 laagrilist. Eelmisel aastal kasutusele võetud 
väliväljakute jaoks on hoones ka toaletid ja käte-
pesuvõimalused, et vältida sportlastes sundi liikuda   
mäe peal asuva hotelli või spordihoone võimalusi  
kasutama.  

Maja ise on oma olemuselt hostel-tüüpi  maju-
tusasutus, kus põhiosa ruumidest on naridega nel-
jakohalised toad ühiste pesemisvõimalustega. Igas   
tiivas on ka kaks kahekohalist treenerite tuba, kus  
mugavusi mõnevõrra rohkem. Otse loomulikult  
ei puudu hoones tänapäeval inimõiguseks kuju-
nenud traadita internet ja pikemate laagrite jaoks 
on olemas neli ruumi, kus asuvad kuivatuskapid ja 
pesumasinad. Õhtused ja päevased puhketunnid  
saavad laagrilised veeta igas tiivas asuvas avatud 
puhkeruumis, kus lisaks spordivõistluste vaatami-
sele televiisoris saab läbi viia erinevaid ühistegevu-
si, juhuks kui ilmaolud välised võimalusi kasutada 
ei luba. Puhkeaega saab sisustada ka raamatute  
või ajakirjade lugemisega, lauamängude mängimi-
sega või turniiride läbiviimisega Playstationil. Kõik  
on ehitatud üles kompaktselt, mis tagab treenerite-
le ja juhendajatele ülevaate laste ja noorte tegemis-
test treeningtegevuse ajal ja puhkehetkedel. 

Maailma parim spordikeskus sai jälle natuke paremaks! 

Koos uue hoonega sai Kääriku Spordikeskus  ka 
kliendile vähem nähtavad uue modernse reovee-
puhastusjaama ja veepuhastusjaama, mis  tagavad 
selle, et igapäevased  tegevused oleksid läbi viidud  
tõrgeteta. Oleme keskuses jõudnud olukorda,  kus 
ka tehnoseadmed ja uue hoone siseelu on jälgitav 
kaugelt ning lahendatud „targalt“. Seitsmeküm-
nendatel ehitatud torustike aeg hakkab Käärikul 
läbi saama! 

Spordikeskus töötab selle nimel, et areng ei  
peatuks. Juba täna saame mõningase kindlustun-
dega lubada, et 2018. aasta sügisel saavad spordi-
laagrid viia läbi oma tegevusi uuel kunstmuruga  
kaetud ja valgustusega jalgpallistaadionil. Kindlasti 
jääb staadion kasutusse ka meie oma FC Otepää 
vutisõpradele. Edasi soovime liikuda uue pallimän-
gude halli ehitamise ja kergejõustikustaadioni kor-
rastamise teed.  

Lisaks sellele, et spordiklubidel ja alaliitudel 
on võimalik meie keskuses järjest enam läbi viia 
treeninguid, aitab areng kaasa ka kogu piirkonna   
edasiliikumisele. Keskus loob uusi töökohti, suu-
rendab maksulaekumisi kohalikus omavalitsuses,   
meelitab turiste ning annab Käärikut ümbritse-
vatele spordikeskustele võimalusi kasutada  meie  

spordirajatisi. Keskus saab olla maailma parim  
spordikeskus vaid siis, kui meie kliendid seda 

arvavad – selle nimel ka töö käib!
SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige 

KRiSTJAN KARiS 

Juba neljandat aastat korraldab Aedlinna Seltsing 
Ene Kelderi eestvedamisel ja Silver Eljandi kaas-
abil, mängulise ja lustaka spordipäeva. 

Suure põnevuse ja huviga algasid sportmängud, 
mis Silver Eljand oli võistkondadele välja nuputa-
nud. Kuuest võistlema tulnud perekonnast moo-
dustati kolm viieliikmelist võistkonda, kes hakka-
sid omavahel kiiremaid võistlejaid välja selgitama. 
Naeru ja kilkeid jagus kogu võistluse ajaks.

Kõige noorem osaleja oli 1,5aastane Grete, kes 
võistles väga innukalt. Spordipäevast tundis rõõmu 
ka Ameerikast Otepääle vanavanematele külla 
sõitnud 9aastane Mia.

Autasudeks olid Eesti Kultuurikapitali poolt välja 
pandud medalid ja Silverilt karikad.

Suupistete ja mahlajookide eest hoolitsesid meie 
tublid abilised Sirje ja Marju.

Nii poisid kui tüdrukud jäid selle pühapäeva-
se sportliku ja samas lustliku hommikupoolikuga 
rahule.

Suur tänu korraldajatele ja osavõtjatele, et muut-
site jahedavõitu pühapäevahommiku päikseliseks ja 

Hurraa päike! Nii rõõmustasid 16. juuli hommikul aedlinna staadionil lapsed

rõõmurohkeks.
Kohtume aasta pärast!

Spordisõprade nimel 
TiiU HõRAK

Foto: Tiiu Hõrak
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

*mõnusat muusikat lõkketulede kumas pakuvad
Elva noored Karmen Orlovski ja Reimo Namm kavaga 

"Ööd on meil siin tähti täis".
*küpsetame pannkooke

Olete oodatud 

laupäeval, 
26. augustil 

algusega kell 20

Nõuni 
endise koolimaja randa

MUINASTULEDEÖÖ 

PÄIKESELOOJANGU-

KONTSERDILE.

Palupera Vallavalitsuse istungitel

11. juulil ja 2. augustil 2017 anti välja korraldused:
n	 Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks 

vallale kuuluvat korteriomandit: Palupera küla, Veevõtu 

2 ja Veevõtu 3.
n	 Registreerida ehitisregistris K.J-lt  laekunud ehitus-

teatis Räbi külas väikeehitise püstitamiseks.
n	 Registreerida ehitisregistris V.P-lt  laekunud ehitus-

teatis Palupera külas elamu ümberehitamiseks ja kuuri 

ehitamiseks.
n	 Registreerida ehitisregistris mittetulundusühingult 

Hellenurme Veskimuuseum laekunud ehitusteatis Helle-

nurme mõisa saeveski korrastamiseks, konserveerimiseks.
n	 Jagada Lutike külas asuv Lille katastriüksus 

kaheks: Lille katastriüksus ja Lillemetsa katastriüksus.
n	 Väljastada M.L-le projekteerimistingimused kuuri 

projekteerimiseks Lutike külas.
n	 Väljastada J.V-le projekteerimistingimused masina-

kuuri projekteerimiseks Astuvere külas.
n	 Määrata Palupera külas riigi omandisse taotletava 

maaüksuse lähiaadressiks Külaaluse mets ja sihtotstar-

beks maatulundusmaa.
n	 Määrata Pastaku külas riigi omandisse taotletava 

maaüksuse lähiaadressiks Kassi põld ja sihtotstarbeks 

maatulundusmaa.
n	 Määrata Hellenurme külas Hellenurme saekaatri 

katastriüksuse uueks lähiaadressiks Ojavere.
n	 Anda I.K-le üürile sotsiaaleluruum asukohaga Palu-

pera küla, tähtajaga 01.08.2017 – 31.07.2020.
n	 Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi 

toetuse saaja J.R. projekti „Valga mk Palupera vald Urmi 

küla Kalda talu puurkaevu rajamine“ esitatud aruanne.
n	 Väljastada OÜ-le Vevasi projekteerimistingimu-

sed korruselamu projekteerimiseks Ees-Mustamäe 

katastriüksusele.
n	 Anda mittetulundusühingule Leigo Kontserdid 

luba korraldada 4. ja 5. augustil 2017 Lutike külas Leigo 

talus avalik üritus „Leigo Järvemuusika festival 20“.
n	 Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused juu-

li-ja augustikuul:

- vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 

035 eurot;

- ühele kõrgkooli, viiele põhikooli, neljale gümnaasiu-

mi ja ühele kutsekooli õppurile kooli lõpetamise toetust 

kogusummas 400 eurot;

- ühele perele toimetuleku tagamiseks toetust summas 

20 eurot;

- ühele puudega isikule kriisiolukorra toetust summas 50 

eurot;

- ühele lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 45 

eurot.

AMETLIK INFO

Palupera vallavalitsus 

võtab tööle 
isikliku abistaja teenuse osutaja 

osalise koormusega.

Info: 5112479, heli@palupera.ee

Lõikuskuu teine nädal oli Nõunis vahvalt rahvaspordisõbralik
Teisipäeval, 8. augustil olid kõik matkasel-
lid oodatud "piire nihutama" ehk toimus matk 
Otepää-Nõuni-Otepää. Liitusime meiegi kultuu-
rimaja juures Otepää vallavanem Kalevi eestvee-
tud seltskonnaga ja väntasime lustakalt endise 
koolimaja ranna poole, kus ootas banaani, soola- 
leivaga, rosinate, banaaniga, jõujoogiga marato-
nilaua taga vallavanem Terje, et väheke kosutust 
pakkuda. Vesteldi hetkeolukorrast, kuulati siit-
kandi ajalugu, lobiseti lusti, tõmmati hinge ning 
alguspunkti tagasi. 

Pühapäeval, 13. augustil olid aga kõik triatlo-
nisõbrad oodatud järjekordsele triatlonile ümber 
Nõuni järve. Tore oli kohata vanu sõpru, kes 
küll aastate jooksul oli vanuseklassi vahetanud 
ehk jõudnud tillu-duatlonist juba poisteklassi 
kui ka uusi tuttavaid. Eriliselt vahva oli 6aastane 
Arabella Raie Padiselt, kes ema kaastoetusega 
läbis pika distantsi ehk 150 meetrit ujumist, 7,9 
kilomeetrit rattasõitu ja 1,3 kilomeetrit jooksu 
eriliselt südikalt. See oli tal juba kümnes triatlon, 
sellest väikesest neiust me kuuleme veel kindlasti 
aastate pärast! 

Vesi oli mõnus, rattatee küll eilsest padu-
vihmast kohati pehme, jooksujalg kerge – nii 
rõõmsalt finišisse saabuti.  Parima aja noppis 
Rinaldo Teder ajaga 22,40, naistest oli tragim 

Aile Kaljumäe (27,14), noormeestest Aksel 
Joonas Reedi (28,41), poistest Uku Vähi (32,18) 
ning veidi vanematest meestest Ilvar Sarapson 
(23,51). Tänavu avaldas soovi võistelda ka nais-
teatevõistkond. Miks ka mitte, midagi uut on 
alati teretulnud. Nii et aitäh vahva mõtte eest 
Kaja, Kerli ja Terje. Väga vahvad olid meie til-
luduatlonistid Stella, Johanna, Lenna, Simon, 
Mathias, Karl Martin, Joosep Kaur, Vivian, 
Laurits, Luukas, Georg, Anete, Mattias, Deiro, 

Siim – väga tõsised südamest  tegijad. 
Kõigile osalejatele jäi toredast päevast mäles-

tuseks medal, diplom, meene. Jõuvarusid aitas 
taastada Paadi Pagari imehead pirukad ja plaa-
dikeeks. Mis saakski toredam olla, kui tullakse 
koos perega, tuntakse rõõmu koos veedetud ajast 
ning lubatakse järgmisel aastal jälle kohal olla. 
Ka see on oluline, kui isiklikku rekordit rajaläbi-
misel saab uuendada. 

MARiKA ja KALEV

Europead oli tore rahvakultuurielamus
Europeade'i  rahvusvahelist folkfestivali on peetud 
1964. aastast. Igal aastal toimub see eri Euroopa 
linnas, Tartus 2012. aastal ja sel aastal 26.-30. 
juulini 54. korda Soome vanimas linnas  Turus. Jär-
gmise aasta Europead on Portugali korraldada.

Meie vahvas seltskonnas olid Karupojad 
Otepäält ning Illuka noored rahvamuusikud. Juba 
kohale jõudes ootas meid üllatus, meie giid soome 
noormees Tomi tervitas meid puhtas eesti keeles. 
Nagu hiljem selgus, oli ta käinud veidike eesti 
keele kursustel ning viibinud ka 10 päeva Eestis. 
Kõik on võimalik, kui väga tahta. 

Toimusid hästi toredad tänavakontserdid, kus 
meie seltskond tutvustas eesti rahvalaule ja pilli-
lugusid ning koos pealtvaatajatega õpiti selgeks nii 
mõnigi eesti rahvatants. Proovisime kaasa laulda 
nii enne meid esinenud Gröönimaa rahvamuusi-
kutele kui ka kaasa elada Austria tantsurühmale. 
Võimsa emotsiooni andis kindlasti meie naiskoori 
esinemine peakontserdil, saalis tuhatkond pealt-
vaatajat, lehvimas Eesti fännide lipud ja meie laval 
esitamas Eesti rahvaviisi Sangaste kihelkonnast 
"Tammeke sa matal puu" ning “Uhti, uhti uhkesti”. 
Aplaus oli meeldiv. 

Ka järgmistel päevadel tuldi juurde ja kiideti 
meie ilusat emakeelt ja vahvat laululusti. Soe tunne 
oli! Laupäeva õhtu oli suur ühistantsimise õhtu, kus 
erinevate riikide rahvamuusikute pilli järgi tantsiti 
üheskoos just nende maade rahvatantse. Korralda-
jate soov oli  tantsida kõik koos Soome 100 üldrah-
valikku  tantsu Humppat ning kõikjal tänavatel 

panna korraga tantsima 30 000  inimest, et teha 
omamoodi selle tantsu massiesitamise maailma-
rekordit. Andsime meiegi oma panuse. Ning 
lauldi ja tantsiti kõikjal ja kõigiga.  Eestlased 
on lihtsalt laulu- ja tantsurahvas, mis avaldus 
ka meie õhtustes/öistes nn. saalisimmanites.

Meid toetasid Eesti Kultuurkapital Valga-
maa Ekspertgrupp, Otepää ja Palupera vald 

ning loomulikult meie pered!
Palupera valla naiskoor „Helletajad“
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Puka valla 
lahtised kergejõustikuvõistlused 

toimuvad 27. augustil algusega 
kell 11.00 

Puka staadionil. 

Osavõtuks registreerimine 
kohapeal kell 10.00-10.45.

Alad: 60 m jooks, 100 m jooks, 800 m 
jooks, 1500 m jooks, kaugushüpe, kuu-
litõuge, kettaheide, odavise, pallivise.

Korraldab: Puka Vallavalitsus koostöös 
Puka Keskkooli, Puka Spordiklubi, Valga 

Spordi ja Valgamaa Spordiliiduga.

Toetavad: Puka Vallavalitsus, Eesti Kultuurka-
pitali Valgamaa Ekspertgrupp, AS Bacula.

Täpsem info valla kodulehel www.puka.ee. 

Kabeli toetusfond oli esialgselt mõeldud Puka kalmistule ehitatava kabeli ehitus-
tööde finantseerimiseks. Algkapitaliks oli surnuaia korrastamisel tekkinud metsa-
materjali müügist saadud tulu, see oli kroonides 31 560.- Lisandunud on annetused 
mitmete Puka valla inimeste poolt. Kahjuks on mõned neist juba surnud. Vallavalit-
sus tänab kõiki annetajaid. 

See raha on läbi aastate seisnud Puka Vallavalitsuse arvelduskontol, tänaseks 
on see summa mõned eurod rohkem kui 7000 eurot. Kuna aga  Puka Aianduse ja 
Mesinduse Selts ehitas temale kuuluvasse hoonesse külmkambri, mida kasutatakse 
lahkunu hoidmiseks, siis jäi kabeli ehituse mõte esialgu pooleli.

Kuna see on meie endi valla rahva annetatud raha, siis on otstarbekas enne hal-
dusreformi see raha sihtotstarbeliselt investeerida Puka kalmistusse, heakorda, 
parklasse jne. Momendil on tööd kalmistu juurde parkla rajamiseks lõpetamisel.

On  alustatud  Puka kalmistu hauaplatside mõõdistamistöödega ning digitali-
seerimisega. Andmed kantakse infosüsteemi Haudi.   See loob võimalused  otsida 
kalmulisi, suhelda ja lahendada oma probleemid kalmistuga interneti vahendusel 
kiiresti ja mugavalt. 

Valminud on nimekiri Puka kalmistule maetud isikutest. Nimekiri on vallamajas 
ja avaldatud valla kodulehele www.puka.ee. Selles on vajalik teha parandusi ja täp-
sustusi. Palve kõikidele, kelle omaksed puhkavad Puka kalmistul – palun tutvuge 
selle nimekirjaga. Kui leiate mõne ebatäpsuse või teate isikutest, kelle hauaplatsi 
pole olnud võimalik tuvastada, palun võtke ühendust e-posti teel vallavalitsus@
puka.ee või telefonil 766 9412. 

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka Vallavolikogus

7. juulil 2017
n	 Nõustuti Keskkonnaameti poolt AS-ile TREV-2 Grupp 

Puka vallas asuva Helmi-Aakre II kruusakarjääri korrastamis-

tingimuste ja maavara kaevandamise loa muutmisega.
n	 Otsustati anda tasuta üle Rõngu vallale Aakre koolimaja 

kinnisasi, katastritunnus 60801:002:0015, asukoht Mõisa tee 

10, Aakre küla,  pindala 25 183 m², kinnistu registriosa number 

2381540.

27. juulil
n	 Kinnitati Aakre Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 

2017 – 2020.
n	 Valiti volikogu esimeheks Aleksander Sven Esse.
n	 Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras 

Puka vallale kuuluv kinnisvara ning määrati sellele alghind.

7. augustil erakorralisel istungil
n	 27. juuli istungil anti üle viie volikogu liikme poolt allkir-

jastatud umbusalduse avaldus vallavanemale, hääletamise tule-

musena ei leidnud umbusaldus vallavanemale toetust.

Puka Vallavalitsuses

juulis ja augustis
n	 Otsustati maksta ranitsatoetust kaheksale, matusetoe-

tust kolmele, sünnitoetust ühele, toimetulekutoetust kahele, 

vajaduspõhist peretoetust kolmele ja küttepuude toetust ühele 

taotlejale. 
n	 Omasteta Puka valla elaniku surma korral hüvitati kre-

matooriumikulud 367.- eurot.
n	 Puka alevikus  Metsa tänaval asuvate Metsa tn 6 (katast-

ritunnusega 60803:001:1011) ja Metsa tn 10 (katastritunnusega 

60803:001:0490)  kinnisasjade vahele  jääb reformimata maa-

ala, mille suurus on ca 385 m². Algatati menetlus selle maa-ala 

kinnisasjaga liitmiseks.
n	 Hankel „Puka valla kalmistu esise parkla ehitamine 

freesasfaldiga“ osalemiseks saadeti pakkumuskutsed seitsmele 

ettevõttele, hinnapakkumused  saatsid neist neli. Maksumuseks 

soodsaima pakkumise tegi Rattar OÜ.  
n	 Eraldati MTÜ-le Puka Noortepesa toetuseks 250.- eurot.
n	 Pikendati üheks aastaks maa ostueesõigusega erastamist 

- Soontaga külas Lätte ja Aakre külas Aakre aida maaüksused.
n	 Vaadati läbi hajaasustuse programmi raames laekunud 

taotlused.
n	 Määrati huvihariduse ja -tegevuse lisahariduse Puka 

valla koordinaatoriks Kaija Tamm.
n	 Toetati MTÜ Aakre Külaseltsi Aakre külasse ehitatava 

laululava juurde maakilbi paigaldamisel omaosaluse tasumisel 

200.- euroga ja külapäeva läbiviimisel 200.- euroga.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Carlos iker Kangur         12. juulil
Emma Maria Teesalu      6. augustil

Korteriomand Komsi külas, Komsi 2-6, Puka vald, Valgamaa, 1-toaline, üldpind 
29,6 m², 
katastritunnus 60802:003:0001, alghind 250.- EUR.

Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100% ), katastritunnusega 60803:001:0012, 
pindalaga 1788 m², Kesk tn 13, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr. 
23217, alghind 5000.-EUR. 

KINNISTUTE KOMPLEKT:
Kinnistu (100% maatulundusmaa) katastritunnusega 60802:002:0390, pindalaga 
5077 m², Vana Vingi maaüksus, Ruuna küla, Puka vald, Valgamaa, registriosa 
number 167840, kinnistu (elamumaa) katastritunnusega 60803:001:0100, pin-
dalaga 5570 m², Jaama tn 4, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, registriosa nr. 
232340, alghind 10 000.-EUR.

KINNISTUTE KOMPLEKT:
Kinnistu (üldkasutatav maa 100%), katastritunnusega 60801:001:0195, pindala-
ga 37 797 m², Mõisapargi, Plika küla, Puka vald, Valgamaa, registriosa 5526550.
Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100%), katastritunnusega 60801:001:0179, 
pindalaga 7790 m², Tõllakuuri, Plika küla, Puka vald, Valgamaa, registriosa 5153650, 
alghind  20 000.- EUR.

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 28.08. 2017. a kella 11.00 
Puka Vallavalitsusse aadressil: Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa, 67217, 
millele on märgitud enampakkumise objekti nimetus ja märge „Mitte avada enne 
enampakkumise avamist".

Osavõtu tasu suuruseks on 20.- EUR iga müüdava  vara kohta ( tagastamise-
le ei kuulu) ja tagatisraha  suuruseks on 10% soovitud vara alghinnast (kuulub 
tasaarveldamisele) ja see tasutakse hiljemalt kirjaliku pakkumise esitamise täh-
tpäevaks vähemalt 1 tund enne pakkumiste avamist Puka Vallavalitsuse arvele 
SEB EE 441010202000580004 selgitustesse objekti nimetus, osavõtu tasu ja 
tagatisraha, osaleja nimi.

Täpsem info telefonil 51 87 285, valla kodulehel: puka.ee.

Puka Vallavalitsus võõrandab kirjalikul 
enampakkumisel alljärgnevad varad:

Oodatud lauljad meilt 
ja mujalt, 
eeslaulja 

Ervin Lillepea.

Toimub mälestuspingi 
avamine.

Pidu lõpeb tantsu 
ja ilutulestikuga.

Kohal toidlustaja.

lugupeetud Puka valla elanik!
 

Anname teada, et on käimas huviliste kirjapanek 
programmi Internet Koju, mille eesmärk on tuua 
kiire internetiühenduse kaabel koju kõigile soovi-
jatele Valga maakonna igas paigas.

Valguskaabli saamiseks saab sooviavaldusi 
esitada kõigisse Valga maakonna Puka vallas asu-
vatesse hoonetesse – olenemata sellest, kas need 
asuvad. Ühenduse saavad nii erakliendid kui 
ettevõtted ja organisatsioonid. Kiiret ühendust 
soovitame kindlasti taotleda ka neil, kel inter-
net praegu kasutuses läbi mobiilivõrgu või vasest 
kaabli. Valguskaablivõrk annab palju kiirema ja 
töökindlama ühenduse.

Projektiga ei saa liita hooneid, kus on valgus-

Internet koju! kaabel juba olemas või kuhu juba plaanitakse val-
guskaabel vedada.

Projekti rahastatakse suures osas riigieelar-
vest, seetõttu on liituja ühekordne kulu ainult 
150 eurot. Samas juhime tähelepanu, kui soovite 
ka teenuseid tarbida, siis selle eest tuleb eraldi 
tasuda ettevõttele, kelle käest teenuse tellite. Pro-
jekti käigus ette nähtud liitumistasu on küllaltki 
sümboolne – üksiku projekti raames valguskaa-
bli majja tellimine võib maksta 10 000 eurot ja 
enamgi. Nii võib eeldada, et valguskaabli majja 
vedamine tõstab kogu kinnisvara hinda oluliselt 
rohkem kui 150 eurot.

Lisaks internetile saab kaabli kaudu tarbida ka 
teisi teenuseid nagu televisioon, telefon, valvetee-
nus jms. Valguskaabli olemasolu tagab võimalu-
se nii täna kui tulevikus muretult vaadata kõrge 
kvaliteediga telepilti, teha kõrge resolutsiooniga 
videokõnesid ja edastada valvekaamerate pilti 

üle interneti. Kiire ja stabiilne internetiühendus 
võimaldab teha kaugtööd ning vahetada infot läbi 
pilveteenuse.

Soovitame kõigil, kes on kiiret ühendust või-
maldavast valguskaablist huvitatud, panna end 
enne augusti lõppu kirja veebilehel www.internet-
koju.ee. Nii tekib huviliste hulgast ülevaade. Kui 
soovijate arv jääb väikseks, siis projekti ei käivi-
tata ning Valgamaa jääb sellest võimalusest ilma. 
Seega palume endast märku anda, seda enam, et 
kirjapanek ei too kohustust liituda ega maksta 
tasu.

Vaata ka: www.internetkoju.ee ; www.puka.ee
Projekti realiseerib Eesti Andmesidevõrk MTÜ. 

Esindaja: Raivo Tammiksaar, telefon: +372 6 225 
237,  e-post: info@eestiandmeside.ee.

Puka Vallavalitsus

Puka Kabeliehituse toetusfond

Puka vallas saab tööd tugiisik
 
Töö kirjeldus:
Erivajadusega lapse abistamine Puka lasteaias, juhendamine ning 
toetamine õpi- ja arendusprotsessis. Töö on osakoormusega. 
Nõuded kandidaadile:
n		vähemalt keskharidus;
n		omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge 
pingetaluvus;
n		tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest sea-
dus näeb ette vangistuse, ja teda ei ole karistatud tahtlikult toime 
pandud kuriteo eest;
n		lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.
Kasuks tuleb:
n		eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoogiline eriharidus;
n		B-kategooria juhiload.
Omalt poolt pakume:
n		huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
n		täiendkoolituse võimalusi;
n		sõbralikku kollektiivi.
Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 31.08.2017. a oma sooviavaldus, 
haridust tõendava dokumendi koopia ja CV aadressile: Puka 
Vallavalitsus, Kooli 6, 67217 Puka vald või e-maili aadressile: 
kristel.laurits@puka.ee. 
Lisainfo tel: 766 9419; 5341 9003.
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Sangaste Vallavolikogus

29.06.2017
n	 Kinnitati Sangaste valla 2016. aasta konsolideeritud majan-

dusaasta aruanne.
n	 Maksti Hispaania Kuningriigis välislähetuses viibinud Rando 

Undrusele ja Kaido Tambergile välislähetuse päevaraha.

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Väljastati kasutusluba Ivar Lindlale Keeni külas Pargi tee 6 kin-

nistul asuva abihoone kasutuselevõtuks, Rein Männistele Lossiküla 

külas Mesilase kinnistul asuva tootmishoone kasutuselevõtuks ja 

Jaanus Lepikule Risttee külas Karja kinnistul asuva elamu kasutuse-

levõtuks.
n	 Tunnistati lihthanke „Sangaste kogukonna Tammepargi sead-

mete ostmine“ osade osas edukaks pakkumuseks järgmised pakku-

mused: 

1) I osas MoTeh OÜ pakkumus maksumusega 4016,95 eurot käibe-

maksuta kui madalaima maksumusega pakkumus esitatud ning tingi-

mustele vastavate pakkumuste hulgast; 

2) II osas Tommi Play OÜ pakkumus maksumusega 6130 eurot käi-

bemaksuta kui madalaima maksumusega pakkumus esitatud ning tin-

gimustele vastavate pakkumuste hulgast; 

3) III osas PoMo Playgrounds OÜ pakkumus maksumusega 2798 

eurot käibemaksuta kui madalaima maksumusega pakkumus esitatud 

ning tingimustele vastavate pakkumuste hulgast.
n	 Tunnistati lihthanke „Keeni põhikooli osaline rekonstrueerimi-

ne“ edukaks pakkumuseks OJA EHITUS OÜ pakkumus maksumu-

sega 99 995 eurot käibemaksuta, kui madalaima maksumusega pak-

kumus esitatud ning tingimustele vastavate pakkumuste hulgast.
n	 Nõustuti kolme maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
n	 Nõustuti Lossiküla külas asuva Paju katastriüksuse jagamisega 

kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Paju ja Koivu.
n	 Liideti Tiidu külas asuvad Kolmimäe tee 25 katastriüksus ja 

Suur-Pedruska katastriüksus üheks katastriüksuseks nimega Kol-

mimäe tee 25.
n	 Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika ilutulestiku kor-

raldamise luba 18. augustil 2017. a ajavahemikul kell 22:45 – 23:30 

Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku korral-

damiseks.
n	 Määrati juunikuu toimetulekutoetus seitsmeteistkümnele 

isikule kogusummas 3312 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus kolmele 

alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusum-

mas 45 eurot.
n	 Määrati juulikuu toimetulekutoetus kuueteistkümnele isikule 

kogusummas 3252,14 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealis-

te perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 30 

eurot.
n	 Määrati õpilase maikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõi-

dusoodustused üheksateistkümnele isikule kogusummas 505,16 eurot.
n	 Määrati õpilase juunikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõi-

dusoodustused kaheteistkümnele isikule kogusummas 60,18 eurot.
n	 Määrati juulikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele isikule 

kogusummas 900 eurot.
n	 Määrati augustikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale isikule 

kogusummas 810 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
n	 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude 

katmiseks toetus kolmele isikule kogusummas 290 eurot. 
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isikule kogusummas 

285 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 592 eurot.
n	 Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

AMETLIK INFO

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

Rukkipäev ruulib!

Sangaste mattus jälle peotujju! 
Kätte oli jõudnud järjekordne ja üha 
oodatum Rukkipäev! Tasa tugevnev 
traditsioon, mis juba kaheteistküm-
nes kord ennast kehtestab! 

Seal selle päeva sees toimus ka juba kümnen-
dat korda joostav Rukkihundi jooks. Olid ka 
töötoad, kus käsitööõlust mõndagi õpiti ja pui-

Kaks kiilakat ja kamm

dutööd prooviti. Tuhisesid tõukerattad ja sähva-
tas vibunool oma esimesel Rukkiräägu vibulask-
mise üritusel.

Lossi hoovil käivitus ka käsitöö- ja toidulaat, 
mis oli väga rahvarohke ja müüjate käsi väsitav.

Päevalõpu naelaks kujunes Ringtallis välikino 
vaatamine, kus sai seakooti järada, mõdu juua ja 
,,Viimsele Reliikviale“ kaasa tsiteerida ja -laulda. 
Oli väga-väga meeleolukas pidu-festival, mis 
pani järjekordse erksa märgi meie elu ajalukku. 

,,Ei ole absurdsemat kaklust, kui kahe kiilaka 
kaklus kammi pärast…“ ...selline on ühe uuema 
aja  filosoofi võrdlus konfliktidest, millele mõistu-
pärast seletust kuidagi ei leia. 

Paraku on meie ühiskonnas just taolised ,,kam-
mikaklused“ levinud. See laastab kodurahu ja 
mürgitab senini suhteliselt hästitoiminud suht-
lust inimeste vahel. Need lood hakkavad justkui 
eimillestki ja jõuavad välja absurditeatri inetui-
male tasandile. Samas algab see kõik inimestest ja 
kogub jõudu nende toel. Samas on just inimene 
ise see, kes on vahel siiski omaosalusel algatatud 
lollusele võimeline piiri panema ... kui küllalt saab 
ja samamoodi enam edasi ei saa.

Suvi seab sihte ja tema sihikul on üha enam 
lähenevat sügist. Kuigi tänavune suvi on olnud  
vahel ise suisa sügise nägu, on päris sügise saabu-
mine sama kindel kui õlle maksutõus. Sellises 4 
aastaajaga maal me  juba elame ja nii on ja nii ehk 
ka jääb! Meeldivad need neli venda-õde igaüks 
eraldi võttes või ka koos meile või mitte, aga nad 
tulevad ja lähevad koos meiega elukulus väära-
matu tõsiasjana. 

Kui nüüd sel ajal endas ja enda ümber rahus 
kulgeda lasta ning selles  rohkem vaatleja rolli 
võtta, näeb elu vahel hoopis huvitavamate 
nurkade alt. ,,Elu jälg“ tekibki konkreetses inime-
ses. Ehk siis oleme ise selle omaenese ilu ja elu 
tegijad suuresti. Elu, mis saab alguse emaüsast, 
täidetakse oma tulevase sisuga ikka paljuski uue 
ilmakodaniku enese peas. Ehk siis tema enda 
ellusuhtumine hakkab kujundama ja looma 
tegelikku elukvaliteeti tema ümber. Teisisõnu on 
parema elu alus terve ja positiivne mõtteviis.

Kui vaadelda meie ümber toimuvat ilma seda 
liialt hetkeemotsioonil mõjutada lastes, näeme 
paljut ja saame paljustki ka uutmoodi aru. Seda 
oskust on meil kõigil selles üle võlli minevas infou-
putuse impeeriumis vaja lihvida, et teha enda 
jaoks õigeid ja arukaid valikuid. 

Piltlikult öeldes on tänapäevane infotulv nagu 
suur  kosk, kust janune kodanik üritab kohvitas-
siga omale janukustutuseks vajalikku kogust vett 
kukkuvast joast kätte saada. Kose kukkuv vesi 
lööb aga tassi peost ja kildudeks ja võib janusegi 
vastu kosepõhja kive tappa. Ehk siis vajame uutes 
oludes oskust tassiga sellest õigest ja ohutust 
kohast kose alt vett hankida, kus ise- ja tass 
terveks jääksid.

Ühes saates väitles tarkade klubi inimeses mälu 
mahu üle tänases infoühiskonnas ja vanas loo-
dusühiskonnas. Ühed väitsid, et inimese mälu 
maht on ajaloo arenguga tohutult kasvanud, sest 
inimene teab oluliselt rohkem uusi asju ja oskusi. 
Kokkuvõttes jäi aga peale ühine arusaam, et aju ja 
mälu maht on evolutsioonis siiski peaaegu muu-
tumatu ja muutunud on vaid info iseloom. 

Meie vanavanaema teadis piltlikult 10 000 
meetodit, kuidas metsast toitu hankida, seda kas-
vatata, kuidas ravimtaimedega loomi ja ennast 
ravida ja üldse ellu jääda. Moodne inimene on 
need oskused suuresti minetanud, aga teab see 
eest 10000 moodust, kuidas oma nutitelefoni-
ga äppida, pakette kokku panna, autot juhtida, 
odavamat kaupa otsida jne. Siit johtuvalt teavad 
mõlemad  samas mahus, aga täiesti erinevaid  ole-
muslikke asju. Huvitav, kumma oskused äkilises 
kriisiolukorras kasulikumaks osutuvad…?!

Elulises mõttes ,,tühjatähja“ oskuste ühiskonna 
häda on ka selles liikuva kiirinfo mõju ja manipu-
leeritavus. Hüüdlaused ja pealkirjad loovad juba 
inimese arvamuse ja mõjutavad otsuseid ilma, 
et teinekord sisu eriti loetaksegi. Absurd justkui, 
aga nii see tihti on! Sellises ühiskonnas on kerge 
inimesi vastandada ja tülli ajada ka siis, kui tege-
likku põhust ja ajendit polegi. Kaks kiilakat kakle-
vad kammi pärast“– selline olemuslikult vastu- 
olulise loomusega pealkiri iseloomustab paljusid 
meie ümber toimuvaid tülilugusid ja -olukordi. 
Ehk siis tüli asjade üle, mis osapooltesse otse 
justkui ei puutukski, aga ometi suled lendavad! 

Vaatame või meie mõnes kogukonnas toimu-
vat  tragikoomikasse kalduvaid sisutuid kaklust, 
mis lõhestab ja vastandab. Ilma et õiget põhjust 
või ühest seletustki asjale öeldagi oskaks?! Kõike 
seda käivitab ja hoiab paljuski ,,pöördes“ isikute-
vaheline olmevimm ja koostööoskuse/-tahte puu-
dumine. Ja mitte ainult see, et konkreetsed kogu-
konnad selle all otse kannatavad ja kaotavad, vaid 
on ka oht ,,uss tuppa tuua“ uude ühenduse. 

See on asi, mida peaksime suutma siin Lõunas/
Kagus vältida ja ära hoida! Vajame läbirääki-
misoskuste- ja kompromissikunsti valdajaid. Tõde 
pole ainult üks ega õigus pelgalt ühel! Elu on kee-
rulisem ,,etendus“ kui ,,paikapanemiste teerulli-
ralli“ ja siin tuleb  leida tasakaale ja kompromisse, 
sest muidu uut haldusõnne me õuele ei tule!

Suve kuldset kulgemist ja  ,,kammitülide“ vai-
bumist!

KAidO TAMBERg

Tüdrukud U4 100m jooks
Laura-Elisabeth Ostra Tartumaa   41,0

Poisid U4 100m jooks
Freddy Pungar         Võru/Puiga   34,0

Tüdrukud U6 100m jooks
Marie Koor               Võru   23,9

Poisid U 6 100m jooks
Jakob Jeets              Valga 25,3

Tüdrukud U8 200m jooks
Hermeliine Kaart   Sangaste     45,7

Poisid U8 200m jooks
Krismar Koor         Võru             42,6

Tüdrukud U10 200m jooks
Grete Kurg             Tallinn          41,6

Poisid U10 200m jooks
Sten-Erik Iir            Otepää        38,0

Poisid U12 5,6km jooks
Andreas Trumm   Tartu             26.13

Poisid U15 5,6km jooks
Reinis Feldmanis   Valka            23.48

Naised N60 5,6km jooks
Anna Baikova        JK Start       45.49

Mehed M60 5,6km jooks
Kalev Kajaste         Põlva           24.47

Naised N65+ 5,6km jooks
Aija Lace              Valka            29.24

Mehed M65+ 5,6km jooks
Andris Dainis         Valka            23.53

Naised N19 9,8km jooks
Johanna Ardel      Tõlliste         39.49

Teade 

Sangaste Seltsimajas jagatakse TASUTA riideid ja 
jalanõusid 28.08 – 01.09.2017. a. 

Seltsimaja on avatud E-N kell 8-16 ja R kell 8-12. 

SÜNNID
Timo Tungel                27. juunil
Ralf Lepik                  8. augustil

X Sangaste Rukkihundi jooks 
 5. august 2017. a Sangaste lossi õues

Parimad

Mehed M19 9,8km jooks
Joosep Perv          Võru         38.14

Naised N30 9,8km jooks
Eveli Kurg             Tallinn       39.55

Mehed M30 9,8km jooks
Algo Kärp             Otepää      33.24

Naised N40 9,8km jooks
Kristiina Lenman  Tallinn       44.29

Mehed M40 9,8km jooks
Tarmo Maiste       Tallinn        37.01

Naised N50 9,8km jooks
Zita Sproge           Valka         48.17

Mehed M50 9,8km jooks
Maigo Matsalu     Otepää      38.33

Suur tänu korraldajatele ,,süamega tettu“ 
eest! Osalegem kõik järgmistel Rukkipäevadel, 
sest need päevad jäävad! Ehk siis, keda pole 
Rukkipäevadel, nendel pole aimugi, mis toimub!

Ja muide, Sangaste oli piirkonnas ainuke koht, 
kus vihma ei sadanud! Sest looja vaatas läbi pil-
veaugu pidu pealt!

Elagu Rukkipäev, krahv Berg ja Meie Teiega!

Vallavanem KAidO TAMBERg

6. augustil toimus 
Restu spordiplatsil

83. Restu spordipäev.

Selle tulemused avalda-
me järgmises lehes.
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OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR

VÕTAB TÖÖLE 

lihatoodete termilise töötleja (suitsutamine, keetmine) 

ja valmistoodangu pakendaja.

Tel. 76 55 824.

“Suvehelid” kontserdid 
Lõuna-Eesti kirikutes 

Esinevad: Ivo Posti (kontratenor), 
Kristo Käo (teorb) ja Elke Unt (orel). 

Kontserdid on tasuta. 
Muusikaelamuse eest saab teha 

annetuse oma kogudusele. 

26. augustil kell 19 Otepää kirikus.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine, 

seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

Otepää sügislaat

toimub pühapäeval, 
17. septembril kell 8.00-15.00 

Aiandusmaja ees platsil 
J. Hurda 5.

Müügil viljapuud ja põõsad, 
käsitöö, toidu- ja tööstuskau-
bad, puu- ja köögiviljad ning 

aiandustarvikud. 
Aiandusmajas näitus. 

Registreerimine ja info: 
5903 1967.

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Eesti Spordi Treening-
keskus asukohaga Otepää 

vallas Käärikul otsib 
oma meeskonda

•  toateenijat.

Töö vahetustega ja väljaõpe kohapeal.

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis 
anna endast teada ja tule vestlusele.

Kääriku Spordikeskus
Info tel. 5305-1265
heiki@tehvandi.ee.

Südameapteek alustas Haigekassa soodus-
tusega ortooside müüki. Ortoose on võima-
lik soetada 21-s Südameapteegi ketti kuu-
luvas apteegis üle Eesti, sealhulgas Otepää 
Südameapteegis aadressil Lipuväljak 11. 

Südameapteek laiendab pakutavate 
kaupade valikut ja alustab abivajajate soo-
videle vastu tulles Haigekassa soodustuse-
ga ortooside müüki. Haigekassa hüvitab 
90% ortoosi maksumusest 6 kuu jooksul 
pärast traumat või operatsiooni. Ortoosi 
ostuks on vajalik perearsti või eriarsti poolt 
väljastatud digiretsept ning isikut tõendav 
dokument.

„Meie apteekidest leiab mitmesuguseid 

Otepää Südameapteek alustas Haigekassa soodustusega 
ortooside müüki

trauma- ja operatsioonijärgseid ortoose. 
Põlve-, hüppe-, küünar- ja randmeliigeste 
toestamiseks,“ märgib Südameapteegi piir-
konnajuht Heli Pilar. Võimalik on osta ka 
selja- ja õlatugesid. „Ortooside kasutuspind 
on lai. Lisaks stabiliseerivale funktsioonile 
on ortoosidel ka soojendav ja valu leeven-
dav toime. Näiteks on ortoosid soovitus-
likud liigesehaiguse korral, samuti vigas-
tusest taastumisel ja operatsiooni järgselt. 
Kuna esmaste (6 kuud pärast operatsiooni 
või traumat) abivahendite maksumusest 
tasub 90% Eesti Haigekassa, siis on enne 
ortoosi soetamist vaja kindlasti konsulteeri-
da arstiga, kes väljastab vajaliku digiretsep-

ti,“ lisab Pilar. Südameapteegis on müügil 
Otto Bock Rehband ortoosid, mis on õhku 
läbilaskvast materjalist, lihtsasti hooldata-
vad, masinpestavad ja mugavad kanda. 

Haigekassa soodustusega ortoose 
pakuvad 21 Südameapteeki üle Eesti. 
Lõuna-Eestis on neid võimalik soetada 
järgmistest Südameapteegi apteekidest: 
Jüri tänava Südameapteek Võrus, Otepää 
Südameapteek, Valga Südameapteek, 
Põlva Tervisekeskuse Südameapteek ja 
Räpina Südameapteek.

Lisainfo: Mari Sumberg, Südameapteegi 
turundus- ja kommunikatsioonijuht

Kallid vidrikelased 
ja teised külalised!

Olete kõik oodatud meie 
Külamaja avapeole.

Lõikame üheskoos lahti lindi ja peame 
maha meeleoluka peo Itaalia viiside saatel.

Pidu toimub reedel, 
25. augustil algusega 18.00.

Küsimuste korral kontaktid:
Küllike Lilienberg: 

kyllike.lilienberg@etsnord.ee, 5026 464.
Urmas Hiie: 

urmas.hiie@etsnord.ee, 5031 483.

Endise Neeruti kooli
õpilaste kokkutulek

toimub 16. septembril 
kell 12.00 

AMS-i majas J. Hurda 5.

Piknikukorv kaasa.

Kokkutuleku eest vastutab 
Aili Konts.

Info: 76 55 537, 5650 9770.
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Estover Piimatööstus OÜ on suurim Eesti siseturule juustu tootev ettevõte, 
kelle valmistatud juustu sööb peaaegu iga teine eestimaalane. Lisaks toodetakse 
kohupiima, kodujuustu, mozzarellat, toorjuustu ja  võid.

Ettevõte kuulub kontserni United Estover Group OÜ, mis tegeleb piimatoodete 
tootmise, pakendamise, impordi- ja ekspordiga. Kontserni 2016. aasta müügi-
käive oli 34 miljonit eurot. 

Tööd pakume:

TOIDUAINETETÖÖSTUSE TOOTMISTÖÖTAJATELE -
SEADMETE OPERAATORITELE 

(väljaõpe kohapeal)

Sinule usaldame:
 - kvaliteetsete Eestimaiste piimatoodete tootmise ja käitlemise 
  (sh valmistoodangu pakkimise)
 - piimatoodete valmistamisprotsessi juhtimise ja jälgimise 
  (sh retsepti järgimise) ning töö seadmetega
 - tootmisprotsessi lõppedes seadmete automaat- ja käsipesu
 - tootmis– ja toiduhügieeni ning töökoha sh tootmisruumide 
  korrashoiu tagamise

Sinult ootame:
 - töötahet ja uudishimu toiduainete tootmise vastu
 - kohusetundlikkust, täpsust, head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust
 - tervisetõendi olemasolu või valmidust seda saada

Sinule pakume: 
 - väljaõpet kohapeal
 - vajadusel elamispinda Kaarlijärve külas või transpordikompensat-
  siooni (isikliku transpordi kasutamisel)
 - konkurentsivõimelist töötasu alates 850 eurot kuus 
 - edasiliikumisvõimalust tööpositsioonidel
 - sõbralikku ning toetavat töökollektiivi
 - ideede ja ettepanekute esitamise võimalust (vabatahtlik)
 - omatöötaja soodustusi

Töö iseloom:
 - töö vahetustega, graafiku alusel 

Töökoha asukoht: Kaarlijärve küla, Rannu vald, Tartumaa.
Kandideerimiseks palun saada CV: personal@estover.ee või kandideeri läbi CV Online 
portaali.
Sobilike kandidaatidega võtame ühendust 1 nädala jooksul peale kandidaadi poolset 
telefoni teel ühenduse võtmist või CV laekumist.

Lisainfo:
Tel. 51 921260 või 7353802, 
Kristiina Veri töökeskkonna- ja personalispetsialist.

Rohkem infot tööpakkumiste ja praktikavõimaluste kohta leiate www.estover.ee.

Parmet aS
pakub tööd: 

metallitööpingi operaatorile 

lisainfo: väljaõpe kohapeal. 
Töökoht asub Otepääl.
Töötasu kokkuleppel.

CV saata aadressile: virve@parmet.ee.
Kontakttelefon: 5034707 Elmo Parik.

UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse 
ehituses, transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. 
Praegu 250 töötajaga tehas tegutseb alates 2000.aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kym-
mene kontserni, mis ühe maailma juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele. 

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel.

Töö sobib hästi nii naistele kui meestele!

Uutele töötajatele pakume
► väljaõpet kohapeal,
► koolitusi ning mitmekesist tööd – võimalust töötada erinevatel töölõikudel,
► korralikke töötingimusi ja -tasu,
► erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi,
► stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas ettevõttes.

Ootame Sind kandideerima, kui
► oled töökas ja kohusetundlik,
► soovid õppida ja areneda,
► hindad meeskonnatööd,
► Sul on valmisolek töötada 12-tunniste vahetustega (sh öövahetused).

Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga „WISA Otepää“.

Kandideerida saab läbi CV Keskuse ja Töötukassa portaali või saates CV hiljemalt
27.08.2017. a evrika.lepik@upm.com. Lisainfo telefonil 767 9108.

Tasuta tööalased koolitused töötavatele
 täiskasvanutele

SEPTEMBER 2017

Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3
Info ja registreerimine tel 5300 8085, kristel.unt@vkok.ee

www.vkok.ee/tasuta-kursused/

Kergete rõivaste rätsepa osaoskus -seeliku õmblemine 48 tundi

Keevitaja algkursus 80 tundi

Rõivaste parandustööd 48 tundi

Pagaritöö täienusdkoolitus 80 tundi

Plaatija algkursus 80 tundi

Puitkonstruktsioonide ehitaja koolitus 80 tundi 

Rõivaste parandustööd 48 tundi

Digiajastu tehnoloogiate kasutamine: Googel Drive 20 tundi

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus algajatele 60 tundi

Kelnerite-joogikoolitus, alkoholivabad joogid 30 tundi 

Raamatupidamise algkursus alustavale ettevõtjale/raamatupidajale 60 tundi 

Floristika algkursus 100 tundi

Edasijõudnute tabelarvutus (Excel) 40 tundi

Pottseppa kutseeeksamiks ettevalmistamiskursus 40 tundi

Abikoka täiendkoolitus-selvelaua katted ja suupisted 40 tundi

Teenindusalane läti keel 80 tundi

Turismiettevõtte teenindaja korrekte eesti keel igapäevases asjaajamises 40 tundi

Puhastusteenindaja tase 3,  Eripuhastustööd 40 tundi

Eritoitlustus toitlustusettevõttes 80 tundi

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
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Lahkusid meelespealillede õitsemise 
ajal...

Mälestame kallist ema, 
vanaema, vanavanaema

SILVIA ALANDI´t
11.07.1930 - 03.07.2017

Ruth, Tiia, Jana ja Kristjan 
peredega.
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Südamlik kaastunne Enlale 
ja Terjele abikaasa ja isa

TÕNU ODAMUSE

kaotuse puhul.

Maaja ja RiinaTÕNU ODAMUS

Mälestame ja tunneme kaasa 
Enlale lastega kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa kaotuse puhul.

Perekond Susi

Mälestame sõbralikku naabrinaist 

SILVIA ALANDI
Siiras kaastunne Ruthi ja Jana 

peredele ema ja vanaema surma 
puhul.

Virve ja Eve perega

KU U LU T U S E D

Aedade ja terasside ehitus. Tel. 
56 753 918

Kuivad küttepuud: kuusk ja se-
gapuu. Tel. 5343 6355

Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused). 
Küttekollete remont ja korstna-
pitside ladumine. 5662 8835 

Küttepuud 50/30 cm, veoga, 
väikesed koormad. Tel. 5165251

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

Ostan Belarus traktori. 
5609 6431. 

Ostan seismajäänud põlluma-
jandustehnikat. 522 2777.

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

OSTAN münte, märke, raama-
tuid, hõbedat, ehteid! 56495292

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku koos veoga. Tel 5064 084

TOYOTA JA MERCEDESE kok-
kuost. Ostame Toyota, Mercedes 
marki sõidukeid, võib ka pakkuda 
muid marke sõidukeid.
5567 8016

Teostame elektritöid, 520 50 16

Ostan Johannes Uiga maali. 
T. 77 600 31

Müüa küttepuud, metsakuiv 
kuusk 50 cm. Telef. 5055702

Koristan kodumasinaid - vene 
elektroonikat, arvuteid, auto-aku-
sid ja vanametalli, tasuta. Info
56165551 (kuulutus ei aegu).

Üksik naine (pensionär) üürib 
Otepääl või selle lähedal 1- või 
2-toalise korteri. Asjaga on kiire. 
5811 807

Müüa kruusa, liiva, mulda, kil-
lustikku. Veo- ja tõsteteenus. 
Tel:52 91 256

Mälestame lahkunud 

SILVIA ALANDIT

AMS kangakudujad

ALBERT EBROK

Mälestame ja tunneme kaasa 
Annelile perega kalli isa 

kaotuse puhul.

Naabripered Hendrikson ja Susi

SALME TOOM 
21.09.1920 – 21.07.2017

ELSA REIDOLF 
7.09.1928 – 6.08.2017

Südamlik kaastunne Jaanile, 
Hellele, Enele peredega

ELSA REIDOLFI
kaotuse puhul.

Linda, Silvi, Meelis ning pere-
konnad Vindi ja Väärsi.

Mälestame head abivalmis endist 
naabrinaist

HELJU KUTSARIT
ning avaldame Evele ja Aivarile 

kaastunnet.

Tiiu ja Endrik

Teatame sügava kurbusega, et 
on lahkunud kallis

ELSA REIDOLF
07.09.1928 - 06.08.2017

Lähedased
Mälestame kauaaegset Otepää 
Aianduse ja Mesinduse Seltsi 

liiget 

SILVIA ALANDIT

Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Selts

Ja nüüd jäävad vaid mälestused...

TÕNU KLAIS

Siiras kaastunne Evele 
lähedastega venna ja onu 

kaotuse puhul.

Otepää Konsumi kollektiiv

Töökas ja sõbralik oli Su hing...

SILVIA ALANDI

Mälestame ja avaldame siirast 
kaastunnet tütardele peredega.

Malle, Elsa, Evi ja Õnne

Kustus su nakatav naer!

Mälestame 

HELMI RANNAST

ja tunneme kaasa Jürile perega.

Möldrid

Südamlik kaastunne 
Päivi Veikkolaisele armsa 

ABIKAASA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Lillele ja 
Merlele perega venna ja onu

AKU RAIDSALU

surma puhul.

Ans. Laulurõõm

Sügav kaastunne Tõnisele ema

HELJULA MEHINE

kaotuse puhul.

Töökaaslased 
AS Otepää Veevärk

Avaldame südamest kaastunnet 
lähedastele

ELSA REIDOLFI

kaotuse puhul. 

Elina ja Külliki

EMA ― tähe kustumatu valgus,
sinilille sina metsateel...

EMA ― hällilaulu vaikne kaja,
paokil uks ja ootust tulvil maja...

ELLI SUSI

Mälestame kallist sugulast ja 
avaldame siirast kaastunnet tütar 

Esterile perega.

Perekonnad Susi ja NIgol

Aeg annab teised tagasi,
ei emasüdant iialgi...

Südamlik kaastunne Tõnisele 
perega kalli ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämma

HELJULA MEHISE
kaotuse puhul.

Helgi ja Raik perega

Üks väike viiv ja sulgus eluraamat...

AKU RAIDSALU

Siiras kaastunne Lille perele 
kalli venna ja onukaotuse puhul.

Mälestavad naabripered 
Mall, Jaan ja Evi, Albert.

Teatame kurbusega, et meie 
hulgast on lahkunud

HELMI RANNAS
19.III 1919 - 18.VII 2017

Mälestavad lähedased

Mälestame toredat naabrit

ELLI SUSI´t

ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Perekonnad Eljand, Kikkas, Raig, 
Sepp, Tiido, Treial.

Avaldame kaastunnet Kaidole 
perega ema, ämma ja vanaema 

SILVA AULIKU

surma puhul.

Vaike, Maila, Maria ja Külliki

HELJULA MEHINE

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tõnisele perega ema, ämma, 

vanaema surma puhul.

Milvi, Koit

90. sünni-aastapäeval meenutavad kallist ema 
ja vanavanaema

MARIA LAAVING´ut
8.08.1927 - 1.02.2001

 tütar Laine ja 3 lapselast peredega.

"Tulge tagasi, inimlapsed!"
"Minu isa majas on palju eluasemeid"

VARGO-VELLO PIRON 
20.07.1938 - 26.06.2017

ALBERT EBROK 
31.12.1930 - 10.07.2017

SALME TOOM 
21.09.1920 - 21.07.2017

HELJULA MEHINE 
19.09.1929 - 01.08.2017

SILVIA ALANDI 
11.07.1930 - 03.07.2017

HELMI RANNAS 
19.03.1919 - 18.07.2017

AKU RAIDSALU 
24.02.1933 - 04.08.2017

VAIKE-ADELE JURS 
09.02.1939 - 08.08.2017

Avaldame kaastunnet Jaanile, 
Ellele ja Enele ema

ELSA REIDOLF`i
lahkumise puhul.

Elju, Aavu, Tõnu ja Urmas 
peredega.

On igal viisil noot,
mis on see viimane,

on igal omas rütmis kaikuv elutee.
Kui lõppes ära pillilugu siinne,

las ta meloodia kestab südametes 
veel....

Sügav kaastunne Lille perele ja 
Kalle perele kalli venna, onu ja 

vanaonu

AKU RAIDSALU
kaotuse puhul.

Rahvamuusikaansambel 
Karupojad

Ei päikene enam nii eredalt sära,
sest emake kallis läks jäädavalt ära.

Meie hulgast on lahkunud ema, 
ämm, vanaema ja vanavanaema

ELSA REIDOLF
07.09.1928 - 06.08.2017

Mälestama jääb Eve perega

Võtku igavene Isa Sind
oma armulikku rüppe,

oma helduse embusse.
(Keldi palve)

SILVIA ALANDI 
11.07.1930 - 03.07.2017

Siiras kaastunne tütardele Ruttile 
ja Tiiale ema, ämma, vanaema 

kaotusega.

Mälestame leinas, endised töö-
kaaslased Otepää Tarbijate Koope-
ratiivi päevilt. Teehommikute kaas-
lased Otepää Maarja kogudusest.

LINDA ILJA
29.02.1932 - 01.07.2017

ARNO TERA
09.03.1942 - 02.07.2017

AAVO KUUS
25.08.1946 - 13.07.2017

EINO LIBLIK
24.06.1944 - 13.07.2017

Naerdud on naerud ja nutetud nutud,
laulud on lauldud ja räägitud jutud,

mis oli, see oli -uut enam ei tule,,
Jumal kustutas tulise laterna tule.

/V.Osila/

Südamlik kaastunne Annele, 
Üllele, Enele, Ingele ja Aarele 

peredega kalli ema

LEHTE MÕTTUS´e
kaotuse puhul.

Head vennanaist mälestab Kaja 
perega.

Jääme mäletame sinu 
maitsvaid sööke

kokatädi SALME

Kunagised lasteaialapsed 
Otepää sovhoosi 

lastepäevakodust Neerutist

Südamlik kaastunne Üllele 
perega ema 

LEHTE MÕTTUSE
kaotuse puhul.

SA Tehvandi Spordikeskuse 
töötajad

Lahkunud on meie armas ema, vanaema 
ja vanavanaema

LEHTE MÕTTUS
13.11.1943 - 13.08.2017

Leinavad lapsed peredega.
Ärasaatmine Otepää leinamajast 

19.08.2017 kell 11:00.

Vaikselt lahkusid emake kallis,
muredest, valudest enam ei tea...

Müüa korter 63,8 m², 9 min au-
tosõidu kaugusel Otepää kesklin-
nast, Mäeotsa, Neeruti küla. Re-
monti vajav, tel. 5030519

Anda üürile Otepääl 2-toaline 
korter. Kopli 10-11. Tel. 5805 3728

Soovin üürida 1- või 2-toalist kor-
terit Otepääl. Tel 5196 9700

LEHTE MÕTTUS 
13.11.1943 - 13.08.2017

Südamlik kaastunne 
Ülle Kikkasele ema 

LEHTE MÕTTUSE
surma puhul.

KÜ Kopli 8 elanikud

Südamlik kaastunne Üllele kalli 

EMA

kaotuse puhul.

Arvu ja Eha perega

Südamlik kaastunne pojale 
perega kalli ema

VAIKE JURSI 

kaotuse puhul.

Naabrid Pärna 2a

Sügav kaastunne Tõnisele 
perega kalli 

EMA, ämma ja vanaema

kaotuse puhul.

Andres perega

Avaldame kaastunnet 
Ülle Kikkas`ele

EMA

surma puhul.

MTÜ Otepää Naisselts
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…Ja seda me soovime.

Meie soovid on: koostöös saavutada uues valla 
juhtimises ja otsustamistes stabiilsus ja tasakaal,
…ehk siis kogukonda kaasav koostöö kismalise 
poliit-kirbutsirkuse asemel. 

Me tahame tuua parema juhtimiskultuuri, et 
vajalikud asjad saaks kiirelt ja tõhusalt tehtud ja 
kodanik ilma väntsutamata teenindatud.

Me tahame uuele Otepää vallale ja tema koda-
nikule anda uue uhkuse ja taastada Tema vana 
nime väärikuse! 

Meie tahe on kaasata külad ja kandid, kodani-
kud ja nende ühendused otsustamisahelasse.

Meie nägemuses on korras ja kaunis küla- ja lin-
napilt, kus kohta nii kunstil, kui muul silmatoit-
val- ja hingerõõmustaval loomingul. Kus on nii 
puhke-, kui ka sportimiskohti igale ja igati.

Meie igatsuses on jõuliselt arendatud asulad ja 
külakohad, milledel on esile toodud nii nende 
eripära, kui ka uue valla ühisosa. Ja et valla teed 
oleks ka külades teed, mitte romurennid!

Meie soov ja rõõm on kaasata hoopis enam kaasa 

rääkima valla asjadesse ettevõtjat ja põllumeest, 
sest ,,kogu muusika eest“ maksavad ju nemad!

Me soovime luua võrdsete liitu, kus maa ja linn 
ajavad ühte asja:  Meie Inimese asja! Ehk siis 
kõik ühe ja üks kõigi eest!

Meile on igaüks oluline! Meile ei ole Meid ja 
neid! On vaid Meie!

Lapsed on Meile Meist kõige olulisemad!. Sest 
nendele kuulub nii homne, kui ka see, mida 
loome juba täna. Lastele ja lastega tegeleme 
palju ja sellest veel rohkemgi.

Meie tahtmine on oma eakatele luua mugav 
keskkond ja väärtustada nende elukogemus. 
Vanemaid ja väärikamaid kogukondlasi ei tohi 
jätta üksi, sest tänane elu vajab neid ja nende 
tarkust.

Meie  üheks kreedoks on jõuline positiivsus ja 
positiivne jõulisus!

Ehk siis tänaseks lühidalt ja edasi jätkub…

Ja kuidas seda kõike saavutada, seda järgmistel 
kordadel.

Mida ei saa jõuga, seda saab nõuga


