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Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja 
Kätlin Nukka sai kodanikupäeva aumärgi Head ettevõtjad ja 

ürituste korraldajad!
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste va-
heleht 21. detsembril Otepää Teatajas. 

Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste 
korraldajatelt oma talviste ürituste kava 15. 
detsembriks e-posti aadressile: monika@
otepaa.ee ja koopia teataja@otepaa.ee. 

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma 
talvistest üritustest või teenustest. Vahelehes 
on tutvustava artikli avaldamine tasuta. Kasu-
tage seda võimalust! Laekunud talveüritusi 
kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

Monika otrokova

27. novembril andis siseminister 
Andrus Anvelt üle viieteistkümnele 
silmapaistvale inimesele üle kodani-
kupäeva aumärgid. Kodanikupäeva  
aumärkide saajate seas oli ka Otepää 
Avatud Noortekeskuse juhataja 
Kätlin Nukka.

Siseministeerium annab kaheküm-
nendat korda välja kodanikupäeva 
aumärke inimestele, kes on oma 
kogukonnas või laiemalt ühiskonnas 
jätnud olulise jälje,  edendades koda-
nikukasvatust, väärtustades kodani-
kuteadvust või tehes vabatahtlikku 
tööd oma kogukonnas. Tänavu esitati 
aumärgi komisjonile 81 ettepanekut 
aumärgi andmiseks, Kätlin Nukka 
esitas Otepää Vallavalitsus. Otepää 
valla poolt oli Tallinnas teda õnnitle-
mas Otepää Vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala.

Kätlin Nukka on lõpetanud Otepää 
Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli Vil-
jandi Kultuuriakadeemias huvi-
juht-loovtegevuse õpetaja eriala. 
Otepää Avatud Noortekeskuse juhina 
alustas ta tööd 2015. aastal. Lisaks 
sellele tegutseb ta ujumistreenerina. 

Kätlin otsib väsimatult noortele 
sobivaid võimalusi vaba aja veetmi-

seks. Nii on noortekeskusel nüüd pil-
jardilaud, matkatarvikud, bänditege-
miseks pillid ning käima on lükatud 
kalastusring ja robootikaring. Et oleks 
koht, kus pillioskust näidata, korral-
dab ta ka Valgamaa noortebändide 
festivali.

Samuti on ta taaselustanud male-
vatraditsiooni – nii on Otepää noor-
temalev nüüdseks kaks suve edukalt 
tegutsenud. Kätlin paistab silma oma 
aktiivsuse, elurõõmsa hoiaku ja lah-
kusega. Töö noortega paneb tema 
silmad särama, tal jätkub alati ener-
giat, et koos noortega midagi põnevat 
ja harivat ette võtta. 

Vaatamata oma noorele eale oskab 
Kätlin ennast noortega koos töötades 
väga hästi kehtestada ning on vajadu-
sel range ja nõudlik. 

„Mulle tuli kodanikupäeva aumärgi 
saamine suure üllatusena,“ tunnistas 
Kätlin Nukka. „Kui 81 inimese seast 
on sind välja valitud, siis on see uhke 
tunne küll! Kindlasti on see üks meel-
dejäävamaid sündmusi minu elus.“

Tallinnas, Ajaloomuuseumi Suurgil-
di hoones toimunud pidulikul tunnus-
tusüritusel said lisaks Kätlin Nukkale 
aumärgi Valgamaalt ka Hilma Karu 

Igor Taro, Vilve Kirs, Anneli Mikiver, 
Heiki Magnus.

Monika otrokova

17. detsembril kell 11.00-15.00 
Otepää keskväljakul. 

Turul pakutakse kaupa, mis valminud 
hoole ja armastusega tublidelt tegijatelt. 
Müügil soolast ja magusat suupoolist; 
puutööd, keraamikat, Nuustaku seebid ja 
palju muud. 

Jõulurõõmu toovad jõuluvanad, kes 
saabuvad jõulukuuse alla kell 12.00.

Päeva jooksul toimub talveturu õnne-
loos arvukate auhindadega.Külastajaid oo-
tab Otepää Naisseltsi valmistatud kuum 
supp.

Kingi endale ja oma perele mõnus pü-
hapäev: tule lustima, ostma või müüma. 

otepää naisselts

Otepää talveturg

Tõrvast. Aumärgi pälvisid Anne 
Kaskman, Nadežda Geryak, Kristii-
na Tõnnisson, Mare Abner, Antero 
Noor, Kaur Vahtrik, Maimu Liis 
Nõmmik, Maris Jõgeva, Triin Bõstrov, 

21. detsembril kell 18.28 algab talv.

Otepää saab 21. korda talvepealinnaks. 
Talvepealinna tiitli üleandmise pidustuste täpsem kava saab lähiajal 

olema Otepää valla kodulehel: otepaa.ee.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 21. detsembril.

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

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

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.

Poliitik ja pojeng

Ükskord hiljutisel nõukaajal juhtus selline lugu. 
Ühes linnas oli külas kuulus naiskosmonaut koos 
kolme kaaslasega. Kohalikud parteituusad ja lin-
najuhid olid varunud kinkimiseks sületäie ilusaid 
kosmoseteemalise nimega pojengiõisi. Kuna 
aga oli üsna palav päev ja külalised hilinesid, jäi 
hiljemaks ka lillede üleandmise hetk. Kui see 
kätte jõudis ja kaamera ees lillede kätteandmi-
seks läks, pudenesid lilleõied üleandmise hetkel 
üksmeelselt laiali. Kosmonautide kätte jäid vaid 
varred. Eks selle intsidendi põhjus oli lillede elu 
halb tundmine ja tollane politrukkide tahe asja 
tundmata efektiga välja tulla. Ja nii jäi edaspidi  
nõukaaja esinduslilleks nelk, mis nii ei pudene...

Just nii võivad ka paljud muud olulised luba-
dused poliitikute peos õite kombel üleandmise 
hetkel või pisut hiljem pudeneda, kui need vaid 
valimiskiimas ja asja sisu tundmata rahvale ette 
on söödetud.

Et see meil uues vallas nii ei läheks, on vaja 
väljalubatud ,,õitega“ tegeleda ja toimetada. 
Seda me ka uue vallavõimuga pikki päevi tehes 
usinasti üritame. On palju asju, mis on juba vara-
semalt otsustatud ja jooksevad niimoodi tän-
asesse päeva kaasa. See, kuidas tähistame uut 
aastat ja milline näeb välja sel ajal Otepää linn, 
on tänavu nii, nagu varasemalt paika pandud. 
Uuel aastal aga tahaks juba uuendada linna tal-
viseid kaunistusi ja tuua sisse uusi elemente nii 
Otepää keskusesse kui ka piirkondadesse mõtte-
töös koos kohaliku kogukonnaga. Kavas on leida 
uusi kunstilisi ja tehnilisi lahendusi hubasuse ja 
suurema efekti huvides. 

Pisut uuendusi tahaks proovida küll talvepea-
linna tiitli vastuvõtmisel. 

EV 100 raames on meie vallas samuti ees 
ootamas huvitavaid algatusi ja üritusi. Tulemas 
on hulgaliselt kultuuri- ja spordisündmusi, mis 
peaks silmailu, kaasaelamist ja ajaviidet paljude-
le pakkuma. Sellest täpsemalt meie kultuuri- ja 
spordikalendrites ning jooksvas infos.

Vallavalitsuse uus struktuur saab samuti varsti 
valmis ja kui volikogu selle ka vastu võtab, on 
näha, kuidas valla juhtimine välja nägema ja 
toimima hakkab.

Palju on vaja ka selliseid bürokraatlikke toi-
minguid läbi viia, mis valdade ühinemisest johtu-
vad. Vajame uusi kordasid, põhimäärust, juhen-
deid jne., mis arvestavad uut olukorda ja liitunud 
valla juriidilisi vajadusi.

Linnas ja vallas on vaja järjele saada prügi-
majandus. Vaja on lahti saada ,,prügikasti-anar-
hiast“, tagada kord avalike konteinerite juures 
ja metsa all. Prügiveost loobumine peab saama 
kaalutletud erandiks, mitte iga suvilaomaniku 
enda uitotsuseks. 

Otepää linna Tartu poolne sissesõit on tarvis 
läbi mõelda ja kujundada nii, et see ei tunduks 
enam ,,peasissesõiduna tuumajaama“. Kaootili-
ne sildimajandus ja süsteemitus peab asenduma 
visuaalse ja silma paitava lahendusega. Otepää 
on väärt ka Tartu poolt tulles ilus välja nägema.

Nõuni küla jalgtee ja valgustus on jätkuvalt 
päevakorras. Taotleme selleks abi ka riigilt.

Sihva küla saab läbi viimase koosolnud maa-
kondliku liikluskomisjoni ca 60-70 000 eurot oma 
koolitee ohutumaks muutmiseks. Ehk siis suvel 
saab kõnniteed jms. maanteeameti abiga paika. 
Arvestagem siis selle ehitusega suvel liigeldes.

Ka palju muud ja enamat vajab sättimist ning 
tegemist. Kui Tveris maeti üht hukka saanud 
kurikuulsat bandiiti, siis ühel matusejärgsel ööl 
ilmus mehe hauale uus piraathauakivi kirjaga: 
,,Ta elu oli küll lühike, aga linna jaoks ikkagi liiga 
pikk. Linnakodanik.“  Ükski poliitik sellist haua-
kivi  ju ei soovi. Seega tuleb oma pojengid õites 
hoida ja rahvast teenida nii, et lisakive kääpale 
ühel hetkel ei tuleks.

Kaunist advendiaega ja sulneid sisekaemusi 
meie oma kogukondadele üle valla“!

vallavanem kaido taMberg

Otepää Vallavolikogu istungil

23.11.2017
n	 Kehtestati volikogu liikmetele hüvituste maksmise kord. 

Volikogu esimehele makstakse igakuist hüvitust 50% vallavane-

ma töötasust. Volikogu aseesimehele või aseesimeestele maks-

takse igakuist hüvitust 25% vallavanema töötasust. Volikogu 

liikmetele (v.a volikogu esimehele ja aseesimehele või aseesi-

meestele) makstakse hüvitust 150 eurot kalendrikuus. Volikogu 

komisjonide esimeestele (v.a volikogu esimehele ja aseesimehe-

le või aseesimeestele) makstakse hüvitust 50 eurot kalendrikuus.
n	 Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Barkala-

le ajavahemikul 1. november – 31. detsember 2017. a isikliku 

sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 

eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Lubati Otepää valla omandis olevate kinnistute koorma-

mine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
n	 Toetati loa andmist JAPE Teenused OÜ-le Kähri külas 

asuva Põhu I kinnistu omandamiseks.
n	 Määrati Otepää valla haridusasutuste hoolekogude koos-

seisu Otepää Vallavolikogu esindajad järgmiselt: 1.1 Otepää 

Gümnaasiumis, Keeni Põhikoolis, Puka Keskkoolis ja Püha-

järve Põhikoolis Rando Undrus; 1.2 Otepää Muusikakoolis 

ja Puka Kunstikoolis Jorma Riivald; 1.3 Otepää Lasteaias ja 

Puka Lasteaias Marika Viks.
n	 Tunnistati tagasiulatuvalt kehtetuks Puka Vallavolikogu 

11. oktoobri 2017. a otsus nr 70 „Volituste andmine haldusle-

pingu ja vara tasuta kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks“.
n	 Tunnistati tagasiulatuvalt kehtetuks Puka Vallavolikogu 

11. oktoobri 2017. a otsus nr 71 „Volituste andmine haldusle-

pingu ja vara tasuta kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks“.
n	 Tunnistati tagasiulatuvalt kehtetuks Puka Vallavolikogu 

11. oktoobri 2017. a otsus nr 72 „Volituste andmine haldusle-

pingu ja vara tasuta kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks“.
n	 Moodustati Otepää Vallavolikogu alatiste komisjoni-

dena: 1.1 neljaliikmeline revisjonikomisjon; 1.2 arengu- ja 

innovatsioonikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on arengu, 

planeerimis-, infrastruktuuri- ja ettevõtlusalane tegevus; 1.3 

eelarve- ja majanduskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on 

vallaeelarve-, vallavara- ja majandusalane tegevus; 1.4 haridus-

komisjon, mille tegevusvaldkonnaks on haridus- ja noorsootöö-

alane tegevus; 1.5 maaelukomisjon, mille tegevusvaldkonnaks 

on maa- ja külaelu koordineerimisalane tegevus; 1.6 kogukon-

dade koostöö komisjon, mille tegevusvaldkonnaks on kogu-

kondade koostöö koordineerimisalane tegevus; 1.7 kultuuri-

komisjon, mille tegevusvaldkonnaks on kultuurialane tegevus; 

1.8 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, mille tegevusvaldkonnaks 

on sotsiaalhoolekande-, lastekaitse- ja tervishoiualane tegevus; 

1.9 spordikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on spordialane 

tegevus; 1.10 turismikomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on 

turismialane tegevus; 1.11 õigus- ja korrakaitsekomisjon, mille 

tegevusvaldkonnaks on õigus- ja korrakaitsealane tegevus.
n	 Otsustati lugeda Otepää Vallavolikogu alatiste komisjo-

nide esimeesteks ja aseesimeesteks valituks: 1.1 revisjoniko-

misjonis: 1.1.1 esimees Irja Sõnum; 1.1.2 aseesimees Kuldar 

Veere; 1.2 arengu- ja innovatsioonikomisjonis: 1.2.1 esimees 

Rando Undrus; 1.2.2 aseesimees Urmas Kuldmaa; 1.3 eelarve- 

ja majanduskomisjonis: 1.3.1 esimees Rein Pullerits; 1.3.2 

aseesimees Andres Arike; 1.4 hariduskomisjonis: 1.4.1 esimees 

Miia Pallase; 1.4.2 aseesimees Marika Viks; 1.5 maaeluko-

misjonis: 1.5.1 esimees Karl Mõts; 1.5.2 aseesimees Heikki 

Kadaja; 1.6 kogukondade koostöö komisjonis: 1.6.1 esimees 

Marika Viks; 1.6.2 aseesimees Urmas Kuldmaa; 1.7 kultuuri-

komisjonis: 1.7.1 esimees Marika Viks; 1.7.2 aseesimees Miia 

Pallase; 1.8 sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis: 1.8.1 esimees 

Tatjana Laadi; 1.8.2 aseesimees Andres Arike; 1.9 spordiko-

misjonis: 1.9.1 esimees Martin Teder; 1.9.2 aseesimees Heikki 

Kadaja; 1.10 turismikomisjonis: 1.10.1 esimees Mare Raid; 

1.10.2 aseesimees Jaanus Barkala; 1.11 õigus- ja korrakaitse-

komisjonis: 1.11.1 esimees Urmas Kuldmaa; 1.11.2 aseesimees 

Jaanus Barkala.
n	 Valiti revisjonikomisjoni liikmeteks: 1.1 Karl Mõts; 1.2 

Rando Undrus.
n	 Kinnitati arengu- ja innovatsioonikomisjon järgmi-

ses koosseisus: 1.1 Rando Undrus – komisjoni esimees; 1.2 

Urmas Kuldmaa – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni 

liikmed: 1.3.1 Ermo Kruuse; 1.3.2 Tuuli Merimaa; 1.3.3 Ülle 

Pukk; 1.3.4 Ene Reedi; 1.3.5 Priit Voolaid; 1.3.6 Siim Kalda; 

1.3.7 Jaanus Barkala; 1.3.8 Toomas Peterson; 1.3.9 Kiido 

Levin; 1.3.10 Kaire Jaanus; 1.3.11 Aili Keldo; 1.3.12 Kuldar 

AMETLIK INFO

Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 4. detsembril 2017. a korraldusega nr 2-4-608 algatada Otepää vallasiseses linnas asuva 
Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Otepää vallasiseses linnas ja hõlmab otseste 
arendustegevustega Kagumohni (katastritunnus 63601:001:0410, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 22 654 
m²), Väike-Veske (katastritunnus 63601:001:0175, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 5820 m²), Veske (katastritunnus 
63601:001:0409, sihtostarve maatulundusmaa 100%, pindala 18 053 m²) ja Ala-Veske (katastrisse kandmata, sihtotstar-
ve transpordimaa 100%, pindala 4027 m²) katastriüksust. Samuti hõlmab planeeritav ala juurdepääsu tõttu osaliselt Tiku 
(katastritunnus 63601:001:0176, sihtostarve ärimaa 100%, kogupindala 4941 m², planeeringuga hõlmatakse ca 1330 m²) ja 
Otepää-Lüüsjärve tee (katastrisse kandmata, sihtostarve transpordimaa 100%, kogupindala 3601 m², planeeringuga hõlma-
takse ca 1250 m²) katastriüksust. Planeeritava ala pindala on kokku ca 5,3 ha. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 alusel tuleb 
detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, 
lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeeri-
misseaduse § 140 lõike 8 alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planee-
ringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on katastriüksuste jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine moodustavatele kruntidele 
hoonete ja rajatiste rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede ja teh-
novõrkude lahendamine. Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punkti 1 alusel on detailplaneerin-
gu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirne-
vas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Samuti on planeerimissea-
duse § 125 lõike 2 alusel detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud 
detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu alusel 
on antud piirkond määratud segafunktsiooniga maaks, mis üldplaneeringu mõistes on kau-
bandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, liiklust korraldava ja 
teenindava ehitise maa (parkla). Segafunktsiooniga maal määratakse erinevate funktsioonide 
jaotus detailplaneeringuga. Seega on põhjendatud detailplaneeringu algatamine. Detailpla-
neeringu algatamine ei ole vastuolus Otepää valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga 
kavandatud tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ja planeeritav ala ei asu Natura 2000 võr-
gustiku alal, vaid asub kompaktse asustusega alal, mistõttu puudub vajadus eelhinnangu koos-
tamiseks ja seeläbi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumiseks. Võimalike 
uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse 
lisadega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

Planeeringuala piir (viirutatud ala).

DETAILPLANEERINGUD

Veere; 1.3.13 Margus Mäll.
n	 Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjon järgmi-

ses koosseisus: 1.1 Rein Pullerits – komisjoni esimees; 

1.2 Andres Arike – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjo-

ni liikmed: 1.3.1 Siim Kalda; 1.3.2 Martin Teder; 1.3.3 

Viljar Meister; 1.3.4 Raul Eamets; 1.3.5 Jüri Makarov.
n	 Kinnitati hariduskomisjon järgmises koosseisus: 

1.1 Miia Pallase – komisjoni esimees; 1.2 Marika Viks 

– komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 

Rando Undrus; 1.3.2 Külle Viks; 1.3.3 Marju Ilistom; 

1.3.4 Margot Keres; 1.3.5 Maire Murumaa; 1.3.6 

Mereli Mändmets.
n	 Kinnitati maaelukomisjon järgmises koosseisus: 

1.1 Karl Mõts – komisjoni esimees; 1.2 Heikki Kadaja 

– komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 

Ivika Nõgel; 1.3.2 Urmas Mõts; 1.3.3 Uuno Laul; 1.3.4 

Valdeko Värva; 1.3.5 Voldemar Tasa.
n	 Kinnitati kogukondade koostöö komisjon järgmi-

ses koosseisus: 1.1 Marika Viks – komisjoni esimees; 

1.2 Urmas Kuldmaa – komisjoni aseesimees; 1.3 

komisjoni liikmed: 1.3.1 Ivika Nõgel; 1.3.2 Teet Reedi; 

1.3.3 Aile Viks; 1.3.4 Voldemar Tasa; 1.3.5 Heleena Jõgi; 

1.3.6 Andres Salum; 1.3.7 Peeter Kangur; 1.3.8 Merle 

Soonberg; 1.3.9 Kaja Mõts; 1.3.10 Tiiu Treimuth; 1.3.11 

Anneli Uffert.
n	 Kinnitati kultuurikomisjon järgmises koosseisus: 

1.1 Marika Viks – komisjoni esimees; 1.2 Miia Pallase – 

komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Tuuli 

Merimaa; 1.3.2 Raili Mandli; 1.3 3 Raivo Kiisler; 1.3.4 

Katrin Kõiv; 1.3.5 Merle Soonberg; 1.3.6 Kairi Rebane; 

1.3.7 Marko Tiirmaa; 1.3.8 Sirje Ginter; 1.3.9 Mari 

Mõttus; 1.3.10 Ly Haaviste.
n	 Kinnitati sotsiaal- ja tervishoiukomisjon järgmi-

ses koosseisus: 1.1 Tatjana Laadi – komisjoni esimees; 

1.2 Andres Arike – komisjoni aseesimees; 1.3 komis-

joni liikmed: 1.3.1 Irja Sõnum; 1.3.2 Pille Plinte; 1.3.3 

Marju Ilistom; 1.3.4 Marika Ein; 1.3.5 Helle Kuldmaa; 

1.3.6 Airin Hermann; 1.3.7 Marju Karavin.
n	 Kinnitati spordikomisjon järgmises koossei-

sus: 1.1 Martin Teder – komisjoni esimees; 1.2 Heikki 

Kadaja – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 

1.3.1 Vello Iir; 1.3.2 Merlin Müür; 1.3.3 Tanel Ojaste; 

1.3.4 Mare Raid; 1.3.5 Kenno Ruukel; 1.3.6 Veiko Soo; 

1.3.7 Priit Vakmann.
n	 Kinnitati turismikomisjon järgmises koosseisus: 

1.1 Mare Raid – komisjoni esimees; 1.2 Jaanus Barkala 

– komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 

Jana Mae; 1.3.2 Ülle Pukk; 1.3.3 Külliki Pikk; 1.3.4 

Rein Org; 1.3.5 Tuuli Merimaa; 1.3.6 Aile Viks; 1.3.7 

Jaanus Raidal. 
n	 Kinnitati õigus- ja korrakaitsekomisjon järgmises 

koosseisus: 1.1 Urmas Kuldmaa – komisjoni esimees; 

1.2 Jaanus Barkala – komisjoni aseesimees; 1.3 komis-

joni liikmed: 1.3.1 Sander Karu; 1.3.2 Gehrt Kompus; 

1.3.3 Aleksander Mõttus; 1.3.4 Enn Sepma.
n	 Määrati Otepää vallavanema Kaido Tambergi 

töötasuks Eesti keskmise brutokuupalga 2,5-kordne 

määr kalendrikuus.

AMETLIK INFO
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Otepää Tervisekeskus saab uue 
hoone

6. novembril allkirjastati Otepää Tervisekeskuse 
ning Energia ja Ehitus OÜ vahel Otepää kesklin-
na esmatasandi tervisekeskuse hoone ehitami-
seks ehitusleping. Projekti lõpptähtajaks on 2018. 
aasta lõpp.

SA Otepää Tervisekeskuse juhataja Andres Arike 
ütles, et esialgse kokkuleppe kohaselt alustatak-
se lammutustöödega 2018. aasta veebruaris ning 
ehitustöödega märtsis 2018. Projekti lõpptähtaeg 
on detsember 2018, seejärel saab personal kolida 
kaasaegsetesse ruumidesse ning 2019. aasta algul 
antakse hoone ekspluatatsiooni.

Esmatasandi tervisekeskuse hoone ehitamiseks 
lammutatakse Tartu maanteel asuvad apteegi ning 
vana haigla hoone ning selle asemele esitatakse 
uus hoone. 

„Seoses asjaoluga, et ehitus paikneb kesklin-
na tänava ääres, tuleb ehitusperioodil kindlasti 
muudatusi liikluskorralduses ning raskendatud on 
juurdepääs Tervisekeskusesse,“ selgitas Andres 
Arike. „Kindlasti teavitame avalikkust liikluskor-
ralduse muudatustest ning palume elanike mõist-
vat suhtumist ehitusperioodi jooksul.“

Uues esmatasandi tervisekeskuse hoones hak-
kavad paiknema kaasaegsed ruumid neljale 
perearstile ja kuuele pereõele, ämmaemandale, 

SÜNNID

Karl Taukar                 10. novembril
Hannes Vaagert                11. novembril

füsioteraapiale ja koduõdedele ning sotsiaalsele 
nõustamisele. Otepää Tervisekeskuse praeguses-
se hoonesse on plaanis rajada eakate päevakes-
kus, laiendada hooldusosakonda, edasi jääb tööle 
hambaraviosakond, röntgen ja labor. 

„Otepää tervisekeskuse uue hoone ehitus või-
maldab oluliselt parendada valla inimeste tervise 
eest hoolitsemist. Selle mõjud aga peavad ulatuma 
ka kõigis uue valla piirkondadesse,“ lisas Otepää 
vallavanem Kaido Tamberg. „Teeme kõik selleks, 
et uuest keskusest kasusaajate hulgas oleks ka 
näiteks Puka ja Sangaste piirkonnad lisaks Otepää 
keskusele. Ehk siis parem tervis kõigile.“

SA Otepää Tervisekeskuse projekti „Otepää 
esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-
2020.2.04.16-0002)“ rahastab Euroopa Regionaa-
larengu Fondi meetme tegevus nr 2.4.2 „Investee-
ringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste 
infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaa-
davad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ ja 
Otepää vald. 

Projekti kogumaksumus on 1 173 601 eurot, 
millest Euroopa Sotsiaalfond katab 690 000 eurot 
ja Otepää Vallavalitsus 480 000 eurot. 

Monika otrokova

n	 Määrati igale Otepää Vallavalitsuse liikmele (v.a 

Otepää vallavanem ja Otepää Vallavalitsuse teenistujaks 

olev vallavalitsuse liige) makstava hüvitise suuruseks 250 

eurot kuus.
n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Rando 

Undrusele ajavahemikul 1. november – 31. detsember 

2017. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutami-

se kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava 

arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte 

rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Haldusreformi seaduse § 19 sätestab kohaliku 

omavalitsuse üksuse juhtide sotsiaalsed garantiid nende 

volituste tähtajalisel lõppemisel. Otepää Vallavolikogu 

esimehe Siim Kalda ja Sangaste Vallavolikogu esimehe 

Rando Undruse volitused volikogu esimeestena lõppesid 

valimistulemuste väljakuulutamise päevast 21. oktoobrist 

2017. a. Otepää Vallavalitsuse liikme vallavanema ülesan-

netes Mare Raidi volitused lõppesid Otepää Vallavalitsu-

se ametisse kinnitamisega 30. oktoobril 2017. a. Lähtudes 

Siim Kalda 19. oktoobri 2017. a avaldusest ühekordsest 

hüvitisest loobumiseks otsustati jätta Siim Kaldale ühe-

kordne hüvitis maksmata. Otsustati maksta Rando Und-

rusele Sangaste Vallavolikogu esimehe volituste tähtaja-

lisel lõppemisel ühekordset hüvitist valimiste tulemuste 

väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta Sangaste 

Vallavolikogu esimehe ametikoha kuu keskmise hüvituse 

12-kordses ulatuses summas 1668 eurot. Otsustati maksta 

Mare Raidile Otepää Vallavalitsuse liikme vallavanema 

ülesannetes volituste tähtajalisel lõppemisel ühekordset 

hüvitist valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale 

eelnenud kahe aasta Otepää vallavanema ametikoha 

kuu keskmise töötasu kuuekordses ulatuses summas 11 

743,86 eurot.

Otepää Vallavalitsuse istungil

20.11.2017
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule 

summas 384 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule 

kogusummas 128 eurot.
n	 Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve reservfon-

dist 14 048 eurot järgmiselt: 1.1 tegevusala 01600 Omava-

litsuste Liit (kululiik 452800) 2207 eurot; 1.2 tegevusala 

04510 Teed (kululiik 5512) 10 000 eurot; 1.3 tegevusala 

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus (kululiik 

5540) 618 eurot; 1.4 tegevusala 08201k Kuigatsi Raama-

tukogu (kululiik 551103) 703 eurot; 1.5 tegevusala 09220 

Puka Keskkool (kululiik 5513) 520 eurot.
n	 Anti Plika külas Oja kinnistul asuvale ehitisele 

(üksikelamu) kasutusluba.
n	 Tuvastati Puka Vallavalitsuse 25. oktoobri 2017. 

a korralduse nr 281 “Aakre laululava kasutusluba“ 

tühisus, kuna seda ei ole andnud pädev haldusorgan.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule 

summas 200 eurot.
n	 Nõustuti Lauküla külas asuva 0,32 ha suuruse 

maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi 

maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 

punktile 8.
n	 Väljastati Smartecon OÜ-le projekteerimistingimu-

sed Nüpli külas Anso 9 kinnistul päikeseelektrijaama 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene ühele isikule 

summas 384 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa neljale 

isikule kogusummas 768 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule 

kogusummas 45,66 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele 

isikule summas 8,95 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks 

isikut.
n	 Sõlmiti Alstern OÜ-ga (registrikood 11701786, 

aadress Tammela, Saareküla küla Saaremaa vald) Otepää 

vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III 

korruse ruumi nr 303 (kogupindala 11,1 m²) kasutusse 

andmiseks alates 1. detsembrist 2017. a kuni 31. detsemb-

rini 2018. a tasuline äriruumi üürileping.
n	 Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõppa-

ruanne summas 4117 eurot.
n	 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 

453 eksemplari töövihikuid, summas 1609,23 eurot.
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n	 Lubati Otepää Gümnaasiumil müüa kogumikku 

„OG 110 – viie aasta koolikillud 2012-2017“ müügihinnaga 

9 eurot/tk.
n	 Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahe-

mikuks 4. – 5. detsember 2017. a välislähetusse Vene Föde-

ratsiooni Pihkva linna seoses osalemisega Eesti-Vene piiriü-

lese koostöö programmi 2014-2020 projektikonverentsil.
n	 Muudeti Puka Vallavalitsuse 21. veebruari 2017. a 

korralduse nr 60 “Nõusoleku andmine maa riigi omandisse 

jätmiseks” punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Nõus-

tuda Põru külas moodustatava maaüksuse, piiriettepane-

ku numbriga AT0804300593, 1542 m² suuruse maaüksuse, 

lähiaadressiga Aakre metskond 329, riigi omandisse jätmi-

sega.“
n	 Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaia-

toidu toetus kolmele 3- ja enamalapselistele peredele. 

27.11.2017
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 

eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule 

summas 74 eurot.
n	 Otsustati maksta sõidupäeviku alusel Andrus Loos-

kari’le isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude 

hüvitist 22,80 eurot ajavahemiku 26. – 30. oktoober 2017. a 

eest.
n	 Anti Ilari Marko Pirttiläle projekteerimistingimused 

Pringi külas Antsu-Kristoberi kinnistul suvemaja ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti Tarmo Tooverile projekteerimistingimused 

Lutike külas Kasesalu kinnistul elamu püstitamise ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti sihtasutusele Tartu Sport ehitusluba Otepää 

külas Kaarna järv kinnistul ehitise (ujuvsild) laiendami-

seks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 24 kinnis-

tul asuvale ehitisele (kauplus) kasutusluba.
n	 Peeti võimalikuks jagada Pedajamäe külas asuv 

Laane katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0873) 

kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaani-

dele.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule 

kogusummas 768 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 96 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 19,17 eurot.
n	 Seati hooldus ühe isiku üle.
n	 Määrati jäätmeveo teenustasu suurus.
n	 Kanti Otepää Lasteaias maha 579 ühikut väheväärtus-

likku vara, summas 3805,63 eurot.
n	 Moodustati Otepää linnakeskuse väljaarendamise 

projektitaotluse suhtes ettepanekute tegemiseks vallava-

litsuse komisjon järgmises koosseisus: 1.1 Kaido Tamberg 

(komisjoni esimees); 1.2 Enelin Alter; 1.3 Mairo Kangro; 1.4 

Tuuli Merimaa; 1.5 Inga Tikk; 1.6 Rando Undrus.
n	 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koos-

seis järgmiselt: 1.1 Jana Mae (põhikooliõpilaste vanemate 

esindaja); 1.2 Laura Meigas (õpilaste esindaja); 1.3 Jaana 

Mihailišina (õppenõukogu esindaja); 1.4 Janek Moros 

(gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja); 1.5 Heidi 

Mõttus (põhikooliõpilaste vanemate esindaja); 1.6 Karl 

Eric Mõttus (õpilasesinduse nimetatud esindaja); 1.7 Kätlin 

Nukka (vilistlaste esindaja); 1.8 Marika Paavo (õppenõuko-

gu esindaja); 1.9 Tarmo Pilv (kooli toetavate organisatsioo-

nide esindaja); 1.10 Elmo Saul (gümnaasiumiõpilaste vane-

mate esindaja); 1.11 Herko Sunts (põhikooliõpilaste vane-

mate esindaja); 1.12 Rando Undrus (Otepää Vallavolikogu 

esindaja).
n	 Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve reservfondist 

4036 eurot järgmiselt: 1.1 tegevusala 06605 Tegevustoetus 

osaühingule Puka Vesi (kululiik 4500) 3681 eurot; 1.2 tege-

vusala 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus (kululiik 

5512) 355 eurot.
n	 Määrati MTÜ-le Aakre külaselts 1430 euro suurune 

toetus.

Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017 istungil 
moodustati vallavolikogu komisjonid ja määrati 
töötasud ning hüvitised.

Vallavolikogu istungil moodustati 11 alatist 
komisjoni, valiti komisjonide esimehed, aseesi-
mehed ja kinnitati liikmed. Vallavolikogus hakkab 
tegutsema revisjonikomisjon, arengu- ja innovat-
sioonikomisjon, eelarve- ja majanduskomisjon, 
hariduskomisjon, maaelukomisjon, kogukondade 
koostöö komisjon, kultuurikomisjon, sotsiaal - ja 
tervishoiukomisjon, spordikomisjon, turismiko-
misjon ning õigus- ja korrakaitsekomisjon.

Samuti määrati volikogus vallavanema töötasu 
suurus, milleks on Eesti keskmise brutokuupalga 
2,5-kordne määr kalendrikuus (arvutatakse Sta-
tistikaameti poolt avaldatud möödunud aasta IV 
kvartali Eesti keskmise brutokuupalga alusel 1. 
jaanuarist järgnevaks 12 kuuks) ja vallavalitsuse 
liikme hüvitus – 250 eurot kuus. 

Istungil kehtestati volikogu liikmetele hüvituse 
maksmise kord, mille järgi makstakse volikogu 
esimehele igakuist hüvitust 50% vallavanema töö-
tasust, aseesimehele 25% vallavanema töötasust. 
Volikogu komisjonide esimeestele (v.a volikogu 
esimehele ja aseesimehele) makstakse hüvitust 50 
eurot kalendrikuus. Volikogu liikmetele (v.a voli-
kogu esimehele ja aseesimehele või aseesimees-
tele) makstakse hüvitust 150 eurot kalendrikuus.

Vastavalt haldusreformi seadusele maksti voli-
tuste tähtajalisel lõppemisel ühekordset hüvitist 
kolmele endisele vallajuhile – endisele Sangaste 
volikogu esimehele Rando Undrusele (kahe aasta 

Sangaste Vallavolikogu esimehe ametikoha kuu 
keskmise hüvituse 12-kordses ulatuses summas 
1668 eurot) vallavalitsuse liige vallavanema üle-
sannetes Mare Raidile (eelnenud kahe aasta 
Otepää vallavanema ametikoha kuu keskmise 
töötasu kuuekordses ulatuses summas 11 743,86 
eurot). Hüvitis oli ette nähtud ka endisele Otepää 
Vallavolikogu esimehele Siim Kaldale. Siim Kalda 
esitas eelnevalt avalduse, kus ta teatas oma hüviti-
sest loobumisest ning palus vastav summa võima-
lusel suunata Otepää Lasteaia Pähklikese majale 
väikevahendite soetamiseks. Lähtudes Siim Kalda 
avaldusest ühekordsest hüvitisest loobumiseks 
jäeti talle  ühekordne hüvitis maksmata. Haldus-
reformi seadus sätestab, et raha hüvituste välja-
maksmiseks tuleb riigieelarvest kohaliku omava-
litsuse üksusele eraldatavast ühinemistoetusest.

Volikogu esimees Jaanus Barkala märkis, et 
läbi vallavolikogu komisjonide suureneb kindlas-
ti vallakodanike kaasatus otsustamisse. „Tahame 
suuremat tähelepanu pöörata kindlasti maaelu 
ja maamajanduse ning kogukondade töö arenda-
misse, sellepärast on ka neil teemadel kaks eraldi 
komisjoni,“ ütles Jaanus Barkala. „Volikogu liik-
metele sai loodud hüvitus kompenseerimaks teh-
tavat tööd ja sõidukulusid, mis kaasnevad uue 
suure valla volikogu töös osalemisega. Hüvituse 
vastuvõtmine ei ole kohustuslik ja volikogu liige 
kes tunneb, et ei panusta volikogu töösse piisavalt 
võib hüvitust ka mitte saada.“

Monika otrokova

Vallavolikogu istungil moodustati 
komisjonid
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Valgamaa aasta kaitseliitlane on Hannes Vana-
toa ja aasta naiskodukaitsja Riina Rääk

18. novembril kogunes Otepää Kultuurikes-
kusesse Kaitseliidu 99. ja Naiskodukaitse 
Valga Ringkonna taasasutamise 23. aasta-
päeva tähistama saalitäis kaitseliitlasi ja nais-
kodukaitsjaid. Valgamaa Kaitseliidu Maleva 
pealik Kaido Lusik ja Naiskodukaitse Val-
gamaa Ringkonna esinaine Mari Mõttus 
tänasid ja tunnustasid tublisid kodukaitsjaid. 

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala andis üle vallavalitsuse tänukirjad 
valla kaitseliitlastele Aleksander Mõttuse-
le, Taavi Sepale ja Esmar Naruskile. Valga 
maavanema tänukirja pälvisid Eve Mahhov, 
Ülle Säinas, Aet Arula, Heili Mets, Hannes 
Vanatoa, Sigrit Säinas, Tõnu Vahtra, Erki 
Vessin, Rasmus Onkel ja Sander Ööbik. 

Aasta kaitseliitlaseks sai Otepää Üksik-
kompanii tegevliige Hannes Vanatoa ja 
naiskodukaitsjaks Valga jaoskonna liige 
Riina Rääk. 

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala märkis, et otsus valida Hannes 
Vanatoa aasta kaitseliitlaseks oli õige valik. 
„Tunnen Hannest juba taasiseseisvunud 
vabariigi algusaastaist. Ta on olnud alati väga 
kohusetundlik ja hoolas ning alati positiivselt 
meelestatud. Kui paljud otsivad põhjuseid, 
miks üritustel mitte osaleda, siis Hannes leiab 
alati võimaluse, et ühistesse ettevõtmistesse 
panustada,“ ütles Jaanus Barkala. „Tegemist 
on mehega, kes on alati kohal kui teda vaja-
takse, olenemata ilmast või kellaajast. Ta on 
ka suurepärane noortejuht.“

Riina Rääk on olnud aktiivne naiskodu-
kaitse liige kogu oma organisatsiooni kuulu-
mise aja. Riina läbis edukalt välikoka kursu-

sed. Lisaks toitlustamisele on ta ka aktiivne 
korraldaja ja ka kaasalööja kõigil võimalikel 
üritustel. 

Õhtut juhtis kaitseliitlane näitleja Raivo 
E. Tamm, esines Otepää ansambel „Malk“. 
Jalga sai keerutada ansambli „Projekt“ saatel. 

Kaitseliidu ja naiskodukaitse tunnustus:

Malevapealiku tänukirja kohusetundli-
ku tegevuse eest pälvisid: Enno Kase, Paul 
Salumaa, Ain Kornel, Andres Hermaste, 
Mati Loog, Aare Mandel, Toomas Palu, 
Aare Õispuu, Krista Roio.

Kaitseliidu meene aktiivse tegevuse eest 
Kaitseliidus ja maleva eduka esindamise 
eest said Sander Ööbik, Villu Virnas, Rauno 
Rätsepp, Siim Rohumets.

Kaitseliidu hinnaline kingitus aktiivse 
tegevuse ja maleva eduka esindamise eest  
said Sulev Kõiv, Kertu Taldrik, Imre Õim, 
Aili Popp.

Kaitseliidu meene Lõuna MKR õppusel 
Sibul 2017 eduka osalemise eest said Anti 
Altement, Egrit Adusson, Timo Teder, 
Toomas Vihermäe, Kalmer Kingo, Marek 
Margusonov, Kristjan Augva, Kaidar Kingo, 
Alvar Haljasmets, Pärt Kuvvas, Ülle Säinas, 
Jaanis Veskimets, Margus Laas, Hannes 
Vanatoa, Asta Tsirp, Kalle Soovares, Ivar 
Kais, Ingo Burenko, Sander Kõivuste, 
Margus Gaver, Andrus Kask, Hannes Park, 
Siim-Henry Pihelgas, Alari Kais, Kauri 
Heidrits, Andry Tutk, Rando Ojasalu, 
Martin Mäerand.

Kaitseliidu ülema tänukiri anti Lilian 
Leetsile ja Rainer Leesmaale. Kaitselii-

du Valgamaa maleva teeneteristi eriklassi 
said Hilma Karu, Mirjam Nurmla; Kaitse-
liidu Valgamaa maleva teeneteristi I klassi 
aumärgi sai Voldemar Tilga. Kaitseliidu 
Valgamaa maleva teeneteristi II klassi 
aumärk anti Robert Kõvaskile. Kaitselii-
du Teenetemedal II klassi aumärgi pälvis 
Adam Alliksaar. 

Naiskodukaitselt said Liiliaristi V klassi 
aumärgi Inga Kotkamäe ja Geiri Sperling. 

Naiskodukaitse Keskjuhatuse tänukiri anti 
Krista Roiole, naiskodukaitse Valga Ring-
konna tänukirja pälvisid Katrin Karus, Tiiu 
Kannes ja Margit Kolju. 

Naiskodukaitse Valga ringkonna meene 
anti Katrin Kubjale, Marje Ojale, Kristina 
Siimannile ja Tiina Lallile. 

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018

2018. aasta toob suurele osale inimestest kaasa 
maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr ühes 
kuus kerkib 500 euroni. Madalama ja keskmise 
palgaga inimesed võidavad selle tulemusel iga kuu 
64 eurot. Samas kaasnevad muudatusega mitmed 
tingimused, millega on vaja arvestada ja millega 
mitte kursis olemine võib tuua kaasa hoopis tulu-
maksu juurde maksmise 2019. aastal.
Uuest aastas kaob aga ära täiendav maksuvaba 

tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele. Tulumaksu-
määr jääb samaks – 20%.

Sotsiaalkindlustusameti poolt maks-
tavad hüvitised, mis kuuluvad tulu-

maksuga maksustamisele
Pension
Kahjuhüvitis
Vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünni-

tushüvitise vahe)
Sotsiaalkindlustusametist maksta-

vad hüvitised liidetakse kokku
2018. aastast ei ole pension, kahjuhüvitis, vane-
mahüvitis enam eraldi vaadatavad hüvitised, mille 
vahel inimene peab valima, kui soovis hüvitiselt 
maksuvabastust kasutada.

Hüvitisi vaadatakse sotsiaalkindlustusameti 
poolt makstavate tulumaksuga maksustavate hüvi-
tistena. See tähendab, et kui inimesel on õigus nii 
pensionile kui vanemahüvitisele ning tal on esita-
tud (või esitab) tulumaksuvabastuse avalduse sot-
siaalkindlustusametile, siis kehtib see avaldus kõigi 
sotsiaalkindlustusameti väljamaksete osas.

Sotsiaalkindlustusameti poolt maks-
tavad hüvitised, mis ei kuulu tulu-

maksuga maksustamisele
üksi elava pensionäri toetus
peretoetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustasu, 

sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka 
pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapse-
toetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus, 
lapsendamistoetus, elluastumistoetus)

kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteeside-
le, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, 
sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamisku-
lud)

elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenet-
lusaegne elatisabi)

puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega 
lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, 
puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega 
vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitus-
toetus)

represseeritu toetus
olümpiavõitja riiklik toetus
tagasipöörduja toetus
kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvised
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidu-

kulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abiva-
hendid)

psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi)

Maksuvaba tulu avaldus

Maksuvaba tulu saab kasutada ainult ühelt sisse-
tulekult – kas palgalt, pensionilt, toetuselt vms. 
Selle arvestamiseks on iga inimene esitanud aval-
duse kas tööandjale, sotsiaalkindlustusametile, 
töötukassale või muule väljamakse tegijale. Kui on 
mitu väljamakse tegijat, siis peab inimene valima 
ühe neist. Ilma avalduseta ei saa väljamakse tegija 
maksuvaba tulu konkreetse väljamakse suhtes 
rakendada. Kui te olete juba tulumaksuvabastuse 
avalduse sotsiaalkindlustusametile kunagi esita-
nud, siis uut avaldust esitama ei pea. Teie senine 
tulumaksuvabastuse avaldus arvestatakse ümber 
õiges summas. Seda, kas teil on sotsiaalkindlustu-
sametile avaldus esitatud saate kontrollida alates 1. 
detsembrist www.eesti.ee keskonnas.

Lisainfo helistades tulumaksu infonumbril 
6610551 E-R 09.00-17.00.

Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusest: 766 
4827; 766 4825

Nahakasvajate diagnoosimiseks kaasaegse 
aparatuuriga varustatud kabinetis võtavad 
vastu nahahaiguste arst Külli Paasik ja õde 
Maili Maalmann.

Arsti vastuvõtule broneerimine toimub 
kliinikumi etteregistreerimiskeskuse telefonil 
731 9100 või interneti aadressil: http://www.
kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/registreerumi-

Kliinikumi mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet 
on 28. detsembril Otepääl

ne. Tähelepanu, interneti broneeringul tuleb 
eriala juures täpsustada mobiilne nahakasva-
jate diagnoosimise kabinet ja asukoht, kuhu 
minna soovitakse. 

Nahaarsti vastuvõtule pöördumiseks ei ole 
tarvis perearsti saatekirja, ravikindlustatud 
isikutel tuleb tasuda tavapärane visiiditasu 5 
eurot.

Kust tuleb raha ja kuhu ta kaob

,,Raha peabki ringi käima … peaasi, et ta ringist välja ei lähe“. Nii 
ütleb Gruusia uus-vanasõna. Rahateemad paeluvad inimesi ikka.  
On ju raha näol tegemis nii toimetulemise olulise vahendiga, kui ka 
pahatihti omataolise ühiskondliku mõõdikuga. Öeldakse, et raha on 
vahend, mitte eesmärk ise. Kahjuks aga võid suure tõenäosusega 
oma eesmärgi poole igatseva näoga kiikama jäädagi, kui va vahen-
dit selle kättesaamiseks napib. Ehk siis raha näol on tegu ühtaegu  
olulise ja samas vastuolulise asjaga.

Nüüd siis rahast endas ka. Nii mõnigi on küsinud, et miks maks-
takse paar kuud ametis olnud Otepää vallavanema asetäitjale poole 
aasta palk ning Otepää oludes üllatuslikult aastaid pukis püsinud 
eelkäijale ei õhkagi. Vastus on lihtne: seadus on selline. Kui ühte 
juhti on oma volikogu poolt umbusaldatud, siis tema jääb ilma. 
Kas õiglaselt või mitte, see seadusesse ei puutu. Samuti on hal-
dusreformi seadusega määratud nii, et see vallavanem, kes reformi 
toimumise hetkel pukis on, peab saama poole aasta palga kätte. 
Sõltumata, palju ta ametis sel hetkel olnud on. Raha selleks tuleb 
riigilt ja kehtib vaid vabatahtliku liitumise juhul. Puka juhid ei saa ka 
seega õhkagi. Kas see on õiglane või mitte, sõltub vaatenurgast ja 
asjaoludest. Miks see seadus just selline on, küsigem oma valitud 
Riigikogu saadikutelt. Meil tuleb seadust täita. Volikogu hääletamine 
ses küsimuses on formaalsus ja võiks ka üldse olemata olla. Kui 
volikogu ei peaks näiteks nõus olema, jääb ülimaks seadus. Siis 
tuleks lisaks maksta veel advokaadikulud, kohtukulud ja viivised. 
Kõik muud jutud on populism ja ennast tähtsustav õhuvõngutami-
ne. Ehk siis antud küsimuses poolt hääletamine oli volikogu poolt 
mõistlik, vastutustundlik ja vältis lisakulusid vallale. Lisaks on see 
raha ka riigilt selle jaoks antud.

Sangaste valla vallavanema hüvitiseks minev 6 kuu palgafondi 
raha jääb uuele vallale alles seoses minu valimisega uue valla juhiks. 
Samuti endise volikogu juhi Siim Kalda raha tema palvel. Palume 
mõlemad vabanevad vahendid suunata volikogu eelarvekomisjonil 
valla lasteaedade probleemide lahendamiseks.

Rahaga on siis nii, et see paneb rattad käima … aga jätab vahel 
ka küsimused õhku. Küsima peab ja vastama ka peab. Aga nii see 
meie elu on.

Ühtlasi soovin kõigile meile ilusaid ja rõõmustavaid isiklikke ra-
haringe ning eesmärkide täitmiseks vajalikke vahendeid!

Jõukust, nõukust ja edu meile kõigile!

vallavanem kaido taMberg

Käesoleval ajal kehtiva tauditõrje korra kohaselt peavad loomaomanikud oma koerte ja kasside vaktsi-
neerimise korraldama iga 2 aasta järel.

Kuna riiklikus veterinaarsüsteemis toimuvad suured ümberkorraldused, võib juhtuda, et selline riik-
likult süsteemne tasuta vaktsineerimine lemmikloomadele lõpetatakse alates 2018. a ära ja see muutub 
loomaomanikule tavakorras tasuliseks teenuseks.

Vaktsineerimise kuupäevad ja ajad:

  9. dets. 11.00   Vana-Otepää bussipeatuses  10. dets. 10.00-12.00   Otepää, Pikk t.2
                11.30   Kastolatsi        12.30   Otepää aedlinnas looduspargi maja juures
                12.00   Pedajamäel Kirikuküla       13.30   Sihva külas Vokil
  bussipeatuses       14.00   Kääriku bussipeatuses
                13.00   Miti külaplatsil       15.00   Vidrike bussipeatuses
          15.30   Koigu külas Tammel               
Info ja soovi korral kokkulepped koduvisiidiks telefonil. 53474771.   kaja väärsi

otepää valla volitatud veterinaararst

Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine

Otepää Muusikaühing esitleb:
ADVENDIKONTSERDID OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES

Pühapäeval, 10. detsembril kell 16.00
PÜHAJÄRVE PUHKPILLIORKESTER ja sõbrad

Dirigeerib Arno Anton.
Pühapäeval, 17. detsembril kell 16.00

OTEPÄÄ VANAMUUSIKA ANSAMBEL ja LOOMINGULINE KOLLEKTIIV MALK
Kõik kontserdid on TASUTA. Kontserte toetab Otepää Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.
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Lood Otepää lasteaiaga

Üks prantsuse kultuurikuju on kunagi öelnud, et 
,,kus on suid, sealt tõuseb ka suitsu“, vihjates ini-
mestele ja kuulujuttudele. Inimene ongi loodud 
suhtlema ja infot vahetama. Kui aga infot liiga 
vähe või ,,jutumootorid“ väga fantaasiakülla-
sed, võib mõni jutt täitsa oma elu elama hakata. 
Seetõttu ja seepärast proovime anda tähtsama-
test otsustest ja nende eel võimalikult palju teada 
rahvale, et mõni supp  ka ilma tuleta lihtsalt 
keema ei läheks.

Otepää lasteaia ehitusega on sellised lood: 
Hoone energiasäästlikumaks muutmiseks on 
olemas rahaline toetus KIK-lt. Asi on otsustatud 
juba mõnda aega tagasi, aga ehitamiseni pole mis-
kipärast veel jõutud. Häda on selles, et raha on 
kasutada järgmise aasta oktoobrini ja siis peab 
hoone valmis olema. KIK raha on vaid osa mak-
sumusest ja antud vaid nende asjade ehitami-

se jaoks, mis energiasäästu annavad. Ülejäänu 
on vaja panna välja vallal. Seepärast on lasteaia 
ehitus 2018 suurem ettevõtmine ja prioriteet. 
Hanke sooviksime välja kuulutada juba lähipäevil, 
et töödega varakevadel alustada. Raha hinnangu-
liselt ca 500-600 000 (sõltub hanke tulemustest) 
tuleb ,,kraapida kokku“ eelarves. Asja venimise 
hinnaks on kõrgenenud ehitusmaksumus, mida 
paisutab veelgi ilmselt kiire valmimisaeg. Kuna 
lasteaia asjade lahendamine on Otepää üks prio-
riteete ka meie kõigi jaoks, siis tuleb sellega alus-
tada. Et siis hiljem jõuda ka lõpliku lahenduseni 
lasteaiakohtade osas üldse.

Palju kõmu on selle ümber, et kuhu lapsed 
ehituse ajaks panna. Vald on asunud otsima 
variante ja võimalusi selleks. Milline neist või-
malustest valida ja kas tuleb mingi sega- variant, 
otsustame koos hoolekogu- ja lapsevanematega, 

kui aeg sealmaal. Kindlasti on parim variant leida 
ajutine koht lastele linna- ja valla piires. Kui aga 
see on võimatu, tuleb kaaluda muidki võimalusi. 
Oleme näiteks küsinud ka naabritelt Valgjärve 
koolimaja kasutamise võimalusi selleks, kui seda 
vaja peaks tulema. Lõpliku otsuse saame teha 
koos lastevanemate- ja hoolekoguga siis, kui on 
ehitusaeg täpselt paigas ja võimalused lapsi koha-
peal paigutada selged. Asjasthuvitatute seljataga 
neid otsuseid pole tehtud ega teha. Samas tuleb 
ilmselt leppida mingite ajutiste ebamugavustega 
enda ja oma lapse jaoks uuenenud lasteaia nimel.

Ehk siis kõigile meile ja eriti meie olevatele ja 
tulevatele lastele häid ja uusi lasteaiakohti koos 
hää söögi ja mõnusa mänguga!

Jõudu ja edu kõigile, hea kogukond!

vallavanem kaido taMberg

Isadepäev Pühajärve Põhikoolis
10. novembril tähistati meie koolis isadepäeva. 
Juba traditsiooniks saanud ürituse selle aasta 
teema oli ,,Mängime koos”.

Ürituse esimesel poolel saatsime isad klassi-
desse, kus laudadel olid valmis erinevad mängud, 
mida isad said koos lastega mängida. Vanasõ-
na ütleb: ,,Algul ei saa vedama, pärast ei saa 
pidama.” Nii oli ka meie isadega, kes olid nii män-
guhoos, et ei soovinudki mängimist lõpetada. 

Selleks, et saaksime oma programmiga jätkata, 
pidime nad siiski klassidest koolikellaga ära 
kutsuma. Isad tulid aulasse, et saaksime seal neid 
tunnustada erinevate laulude ja luuletustega. Esi-
nesid lapsed 1. klassi juntsudest kuni 9. klassi mür-
sikuteni. Kuigi esitusi oleks võinud kuulata veel ja 
veel, lõpetasime ürituse ühise koogisöömisega.

isabel võrk ja annabel eensoo
Foto aili Mägi

Koolieelne ettevalmistus 
Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2018. aasta sep-
tembris kooliteed alustavatele lastele alustavad õp-
petööd jaanuaris 2018.

Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laeku-
nud avalduse põhjal. Avalduste esitamise TÄHT-
AEG on 14. detsember 2017. 

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on 
Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab kõi-
kide avalduse esitajatega ise ühendust avaldusel 
märgitud kontaktide abil. Koolieelse ettevalmistuse 
rühma vastuvõtmise avalduse vorm on kättesaadav 
kooli kodulehel (õppetöö/blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!
otepää gümnaasiumi direktor külle viks

Kadripäev ja vana aja asjad Otepää lasteaias

Sel õppeaastal tutvuvad Otepää lasteaia lapsed 
eelmistest sajanditest pärit asjadega. Nii saidki 
kadripäeva ürituse raames Võrukaelad aimu 
kõigest, mis seostub lõngateoga, Pähklikesed tut-
vusid söetriikrauaga. 

Võrukaelte üritusel jutustas punapõskne 
kadriema (muusikaõpetaja) näitlikele vahenditele 
tuginedes laulude vahele sellest, kuidas saadakse 
lõnga. Lapsed kuulsid nii vokist, ketramisest, vih-
kudest, lõngakerimisvahenditest kui kerilauda-
dest. Nagu traditsioonidele kohane, lõi kadriema 
vitsaga kõigile tervist ning enne äraminekut viskas 
kadripere igasse nurka hernestega õnne. Pererah-
vale ehk Võrukaeltele pakkus õnne ülesnoppimi-
ne palju rõõmu. Ürituse lõpus said kõik erinevaid 
lõngateoga seotud vahendeid käega katsuda ja 
imiteerida nende kasutamist. 

Pähklikeses oli kadripidu traditsioonilisest 
veidi erinev. Kahes osas (pisematele ja suurema-
tele eraldi) toimunud Lepatriinude korraldatud 

Pilkuse külamajas toimub 
18. detsembril kell 17.30 

šokolaadist kaardi õpituba. 

Õpetama tuleb Jane Reha ja maksab 10 eurot. 
Õhtust on vaja leida 2,5-3 tundi.
Jõulukingitusteks hea kasutada. 

Info ja registeerimine tel. 51974916
Merike

9. oktoobril avasid Otepää Lions Klubi liikmed Pü-
hajärve pargis pingi. Pink on pühendatud nii Lions 
Klubi kui ka Eesti Vabariik 100-ndale aastapäevale. 
Pingi kavandas arhitekt Andres Alver.

Pink paigaldati Pühajärve Puhkekodu taga ole-
vasse parki, Otepää lõvide tamme alla. Nagu klu-
biliikmed ise seletasid, pandi tamm kasvama 2004. 
aastal. Kuna paar meetrit eemal kasvab tuntud Pü-
hajärve sõjatamm, siis nimetasid lõvid selle tamme 
rahutammeks. 

Pink telliti klubiliikmete annetustest. Hetkel on 
Otepää Lions Klubis 11 liiget, presidendiks on Raivo 
Vähi. Klubiliikmed korraldavad palju heategevuslik-
ke üritusi, mille eesmärgiks on aidata abivajajaid. 
Üks traditsioonidest on näites Hellenurme hoolde-
kodus rõdude värvimine. Abistatud on ka peresid 
ning ühel aastal värvisid lõvid Otepää kesklinnas 
linna ühe vanima maja üle.

Valgamaal tegutseb kokku neli Lions Klubi – Val-
gas üks, Otepääl üks ja Tõrvas koguni kaks – seal 
on lisaks meeste klubile moodustatud ka naiste 
klubi – Tõrva Marid. Otepää Lions Klubi on üks 
vanimaid klubisid Eestis.

Otepää lõvid avasid 
Pühajärve pargis pingi

Kadripäeval toimus Aedlinna Seltsingu aasta toime-
tuste aruandluskoosolek koos sügisandide degus-
teerimisega. Ene Kelder esitas põhjaliku kokkuvõtte 
seltsingu tegemistest ja tänas vanu osalejaid tehtud 
töö eest. Samuti täiendati seltsingu koosseisu uute 
liikmetega.

Peale ametliku osa, asuti omavalmistatuid hoi-
diseid maitsma, retsepte ja kogemusi vahetama. 
Koosviibimine lõppes meeldivalt vesteldes koh-
vi juues ja hõrgutavaid küpsetisi süües. Nii saigi 
Aedlinna Seltsingu aasta tegemised kokku võetud.

Kohtume uuel aastal nii endiste kui ka uute liik-
metega.

tiiu Hõrak

Aedlinna Seltsingust

21. novembril toimus Valgas seminar ja tunnus-
tussündmus „Märka Tegusaid Ühendusi 2017,“ 
kus tunnustati Valga maakonna tublisid koda-
nikuühendusi. Seekord oli äramärgitute seas ka 
MTÜ Otepää Naisselts. Oleme tänulikud ini-
mestele, kes on meie tegemisi märganud ja neid 
väärtustanud. Täname Otepää vallavalitsust ning 
Valgamaa tunnustussündmuse korraldajaid.

Otepää Naisselts on tegutsenud 27 aastat, aga 
seltsil on veelgi pikem ajalugu, mis ulatub aastas-
se 1931. Oleme jõudumööda tegelenud heatege-
vusega ja propageerinud elukestvat õpet. Üritusi 
on olnud nii oma liikmetele kui ka laiematele hul-
kadele. Kuna tegemist on vabatahtliku tööga, siis 
oleme tänulikud oma seltsi liikmetele ja esinaise-
le Enele, kes on selleks pühendanud oma aega ja 

üritust iseloomustas lause “oluline on osavus, 
mitte kiirus!” Nii said Pähklikesed liikuda ühest 
kolonnist teise kahel eri moel: tõstes kahte taldri-
kut vaheldumisi edasi ja kasutades erilisi nööri 
otsas rippuvaid lisajalgu. Lepatriinude meeskond 
oli valmistanud vahvad jalajälgedega kõndimis-
matid, millel pidi liikuma nii nagu jäljed ette näi-
tasid. Üritusel tutvusid lapsed nüüdseks oma aja 
ära elanud söetriikrauaga. Kasutades spetsiaalseid 
tange, jäljendati tulise söe (legode) viimist triikra-
uda (kasti).

Nõnda leidsidki sajanditetagused asjad läbi 
kadripäeva tee lasteaialasteni. 

Õnn kokku kogutud, osavusproov läbitud – jõu-
luaeg võib tulla!

Fotol tehakse rasket tööd – kraasitakse. 

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike kase

Märkamine ja ühistegevus energiat.
Arvame, et Eesti elus on MTÜde roll oluline. 

Praegusel ajal tunneme, et ühinenud valla tin-
gimustes on vajalik suurendada kogukondade 
omavahelist suhtlemist. Teeme uutele vallajuhti-
dele ettepaneku, et vallavalitsuse eestvedamisel 
hakkaksid toimuma vabaühenduste esindajate 
regulaarsed kokkusaamised, kus arutletakse vaba- 
ühenduste rollist ühinenud omavalitsuses, räägi-
takse rahastamispõhimõtetest Otepää vallas ning 

saadakse omavahel rohkem tuttavaks. 
Otepää Naisselts soovib ka ise teisi märgata. 

Jõulude eel külastame Otepää Hooldekodu, mida 
teeme koos Pensionäride Ühendusega, et hoolde-
kodu elanikele natuke jõulurõõmu pakkuda. 

17. detsembril on aga kõik oodatud Talveturule 
Otepää Keskväljakul! 

Tunnustussündmusel osalesid ja mõtteid jagasid
Mairi järviste
ene raudsepp
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  9. dets. kell 12.00  Nõuni kultuurimajas 
Pensionäride ja meie sõprade jõulupidu. 
Muusikat pakuvad Heino Tartes ja sõbrad. 

10. dets. kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Advendikontsert - Pühajärve Puhkpilliorkester 
ja Sõbrad. Dirigent Arno Anton. Tasuta.

11. dets. kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Kohtumine tervendaja Ervin Hurdaga. Pilet 5 
eurot.

15. dets kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Muusikute Fond PLMF kontsert Jõuluootus.                                          
Esinevad Oksana Sinkova (flööt) ja Tatjana 
Lepnurm (harf). Tasuta.

16. dets. kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Jõulukontsert eatutele ja vallatutele. Laulab 
Heidy Tamme. Tasuta.

16. dets. kell 12.00  Nõuni kultuurimajas Laste jõulu-
 pidu. Etendub Lendteatri lastelavastus 

Nukitsamees.
16. dets. kell 19.00  Nõuni kultuurimajas Duo Suits 
 ja Kool. Pilet 2/5 eurot.
17. dets. kell 11-15  Keskväljakul Talveturg 
   kell 12.00   Keskväljakul Jõuluvanade kokkutulek 
   kell 16.00   Otepää Kultuurikeskuses advendikont-

sert. Esinevad Otepää Vanamuusikaansambel 
ja loominguline kollektiiv MALK. Tasuta.

21 .dets. kell 17.30 Keskväljakul Liuvälja avamine 
(kui ilm lubab). Esinevad Tartu Uisukooli 

 lapsed.
   kell 18-18.40 Talve vastuvõtt. 

Teemapealinnade tervitused.
   kell 19.00  Otepää Kultuurikeskuses  The Ilves 

Sisters jõulukontsert Talvevõlumaa. Piletid 
müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.

30. dets. kell 20.00  Nõuni kultuurimajas VANA-
 AASTA LÕPUPIDU.  Tantsuks mängib ansambel 
 Bailamos.
  1. jaan. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Uus-

aasta tervituskontsert.
  5. jaan. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Carlo 

Morena uusaastakontsert

Teatrietendused 2018. a.
15. veebr. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Komöödiateatri etendus „Kohe näha, et vanad 
sõbrad“. Estraadikava ühes osas. Osades Pille 
Pürg ja Anne Paluver.   

  9. märts kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Rakvere Teatri lasteetendus Päästame ema! 

29. märts kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Rakvere Teatri etendus Astuge edasi! 

 Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turismi-
infokeskuses

.

Nostalgiapäev Otepää Linnaraamatukogus 
Otepääl täitub sellel aastal 125. aastat raamatu-
laenutamise traditsioonist. Karskusselts „Edasi“ 
üüris omale Nuustaku alevis 1892. aastal ruumid 
ja seadis sinna sisse teemaja koos lugemislauaga. 
Tassi tee või kohvi kõrvale pakuti siin lugemiseks 
raamatuid ning ajalehti-ajakirju. Korterit tuli mitu 
korda vahetada, kuni sellest kujunes hiljem välja 
raamatukogu lugemislauaga. Seda võibki lugeda 
raamatukogunduse alguseks Otepää linnas.

Esimese maailmasõja ajal töö soikus. Eesti 
riigi iseseisvaks saades seati ka raamatukogu jälle 
korda. Raamatud jagati liikide järgi ja seati kaarti-
dega väljaandmine sisse. Raamatukogu juures oli 
ka lugemislaud, kus sai eestikeelset ajakirjandust 
lugeda. 

1944. augustis hävis Otepää raamatukogu sõja-
tules. Aastast 1953 on säilinud esimene sõjajärgne 

Järgmise suve suurim stiili- ja ajastufestival Retro-
best toimub Pühajärve ääres 29. ja 30. juunil. Fes-
tivali teemaks on sel korral “Suvepuhkus”, tuues 
endaga kaasa palju üllatusi, lõunamaised rütme, 
stiilseid külalisi ja järgmise suve parima nädala-
vahetuse. Festivali peaesinejateks on ajatud hiti-
meistrid Alphaville, CC Catch, Baccara, The 
Gibson Brothers ja klubimuusikalegend Chicane. 

Alphaville annab Pühajärvel võimsa parimate 
hittide kontserdi. Ettekandele tulevad legendaar-
sed “Big in Japan”, “Sounds Like a Melody” ja 
“Forever Young”. Modern Talkingu looja Dieter 
Bohleni poolt avastatud C. C. Catch tutvub esma-
kordselt Lõuna-Eesti võludega ning esitab oma 
varasalvest aegumatuid hitte nagu “Strangers 
by Night”, “I Can Lose My Heart Tonight” ja 
“Nothing But a Heartache”. 

Retrobest festival 2018 teemaks on “Suvepuhkus” 
Peaesinejateks Alphaville, CC Catch ja klubimuusikalegend Chicane

informatsiooniline aruanne. Siit selgub, et raama-
tukogu on ruumikitsikuses. Raamatuid hoitakse 
kappides, sest fond tuleb säilitada läbikäidavas 
ruumis. Raamatukogu on värvanud 54% elanik-
konnast oma lugejateks.

Aastast 1954 saame esimese märke, et on 
olemas raamatukogus ka lasteosakond. Raama-
tukogu lugejate arv ületas esimest korda tuhande 
piiri – 1030 lugejat. Raamatuid oli 7010 tükki.

1959. a algas taas kolimine, nüüd juba uude 
hoonesse Pärna tänav 4. Endises kohtuhoones oli 
4 tuba ja köök. Raamatukogutöös toimus täielik 
üleminek avariiulite süsteemile. Hakati kandma 
Otepää Linnaraamatukogu nime.

1994. aastal läksid Otepää Linnaraamatukogu 
ruumid Pärna 4 tagasi endisele omanikule. Otepää 
Linnaraamatukogu kolis oma praegustesse ruumi-

desse Lipuväljak 13.
2008. aastal läks Otepää Linnaraamatukogu üle 

arvutilaenutusele. 2016. aastal oli raamatukogus 
1578 kasutajat ja 30 866 raamatut. Tööl on kolm 
inimest – raamatukogujuhataja Kaido Mägi ja raa-
matukoguhoidjad Ülle Paul ja Maret Viigimets.

Meenutamaks, kuidas kõik 
125 aastat tagasi algas, 

korraldab Otepää Linnaraamatukogu 
12. detsembril kell 11.00-19.00 nostalgiapäeva. 

Külastajatele pakutakse teed ja torti, laual on 
värsked ajalehed. Tule ja meenutame koos!

kaido Mägi
otepää linnaraamatukogu juhataja

Järgmise aasta Retrobestile toob lõunamai-
sed rütmid kaasa 1970. a loodud trio The Gibson 
Brothers. Vendade loomingusse kuuluvad “Cuba”, 
“Ooh, What a Life” ja “Que Sera Mi Vida”. 
Retrobesti külastab ka aastal 1977 maailma muu-
sikat lauludega “Yes Sir, I Can Boogie” ja “Sorry, 
I’m a Lady” muutnud duo Baccara, eesotsas 
bändi asutaja Mayte Mateos. Stiilipeo piire tuleb 
murdma Saksamaalt saabuv E-Rotic, kelle lau-
lusõnad toovad konservatiivsematel ajasturän-
duritel puna põskedele. 2000ndate klubimuusi-
kasõpru rõõmusab Inglismaalt pärit superstaar-DJ 
Chicane. Hitid “Saltwater“, “Stoned in Love“ 
koostöös Tom Jonesiga ja Bryan Adamsi vokaaliga 
rikastatud “Don’t Give Up“. 

Eesti artistidest on Retrobestil rivis armastatud 

Singer Vinger, The Tuberkuloited, Kuldne Trio, 
Black Velvet, Mr Happyman. Suurt juubelit peab 
järgmisel Retrobestil ka ansambel Karavan, kes 
tähistab oma 35. lava-aastat. 

Retrobest “Suvepuhkus” toimub 29. ja 30. juunil 
Otepääl looduskauni Pühajärve ääres. See on 
planeet Eesti parim stiilipidu - seega hakake juba 
mõtlema riietuse ja aksessuaaride peale; pühkige 
oma neljarattaliselt tolm, puhastage karburaatorid, 
vahetage küünlad ja saatke kirjasõpradele kutse.

Lisainfo: www.retrobest.ee.

siiM sups
Monster Music avalikud suhted 

Jõulukuu teenistused 
Palveränduri koguduses 

Pärna 15 Otepääl

10. detsember kell 11 II advendi jumalateenistus. 
Külalised Elvast.
17. detsember kell 11 III advendi jumalateenistus. 
Külas Matt Edminster.
24. detsember kell 16 IV advent Jõuluõhtu juma-
lateenistus.
25. detsember kell 16 I jõulupüha Koguduse jõu-
lupidu kõigile – kaetud toidulaud.
31. detsember kell 11 Vana-aasta jumalateenistus.

Otepää Teatri 60 sünnipäeva auks saadi kokku 
teatri looja ja pikaajalise juhi, Kalju Ruuveni sünni-
päeva eel, 1. detsembril.

Käidi teatripapa Kalju kalmul. Teatrirahvas läitis 
küünlad. Austust Otepää linna esimesele aukoda-
nikule ja teatrijuhile olid avaldama tulnud Otepää 
vallajuhid: vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja 
vallavanem Kaido Tamberg.

Nagu ikka, lauldi teatrijuhi lemmiklaulu „Tüdruk“.

Otepää Kultuurikeskuses meenutati ja mäletati 
koos käidud teatriteed.

Monika otrokova

Otepää Teater − 60

Otepääl süüdati advendituled

3. detsembril, esimesel advendil, süttisid Otepää valla jõulupuul adven-
dituled. Tänavune jõulupuu on pärit Kastolatsi külast, Ene ja Mihhail 
Linnasmägi kinnistult. Puu on 14 meetrit pikk ja ka sel aastal rõõmustab 
lapsi jõulupuu all LED-lampidega kaunistatud suusatav lumememm.

Advendist ja selle tähendusest rääkis otepäälastele EELK Otepää 
Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, Otepää vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala kutsus vallakodanikke üles märkama ja hoidma 
oma lähedasi. Marko Tiirmaa ja Jaanus Barkala süütasid jõulupuu all ka 
advendiküünla, millest said oma küünlad süüdata hiljem kõik soovijad.

Jõuluootuse tõid kohale Helen Kirsi laululapsed ja Otepää linetantsi-
jad. Esimese advendi tähistamine jätkus Otepää Kultuurikeskuses Toru-
pillijussi Trio kontserdiga.         

           Monika otrokova
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9. detsember kell 14.00-17.00 toimub pidulik 
FC Otepää hooaja lõpetamine Otepää Kultuu-
rikeskuses.

16.-17. detsember “FC Otepää ja sõbrad mini-
turniiri” 3. etapp, Otepää Spordihoones.

Eesti omavalitsuste vahelise mälumängusarja 
MAAKILB eelvooru mängud said peetud. Osa-
les  50 võistkonda üle Eesti. Lõuna-Eesti oma-
valitsused võistlesid Ugandi regiooni alagrupis. 
Hästi esinesid Otepää mälumängurid, kes võitsid 
mõlemad eelvooru mängud. Nii jõudis Otepää  
esindus Eesti 10 targema valla vahel peetavas-
se Superfinaali, mis toimub märtsikuus Paides. 
Otepää valla võistkonda kuulusid  Kadri Stein-
bach, Heivi Truu, Urmas Kuldmaa, Meelis Lill ja 
Kaido Mägi. 

Mängudes olnud küsimuste ja turniiritabeliga 
saab tutvuda internetis aadressil www.kilb.ee.

Otepää vald jõudis 
superfinaali

Taliolümpiamängud 
jõudsid Otepää Tali- 
spordimuuseumisse

XXIII taliolümpia mängud on jõudnud ka Otepää-
le. Talispordimuuseumis võib näha taliolümpiale 
mineva Eesti koondise meeste ja naiste paraa-
dvormid.
Taliolümpiamängud toimuvad 9.–25. veebruaril 
2018 Lõuna-Koeras, Pyeongchangis. 
Talispordimuuseumi juhataja Jana Mae ütles, et 
näitus on avatud kuni taliolümpia lõpuni.
Kollektsiooni on disaininud Monton, riietuse 
inspiratsiooni allikaks said Eesti rahvusvärvid 
ning kogu kollektsioon on Montoni ja Eesti Olüm-
piakomitee ühine kingitus Eestile.
„Lisaks taliolümpia riietusele on muuseumis või-
malik ennast proovile panna laskesuusatajana, 
kasutades laserpüssi ja joosta trahviringe tubas-
tes tingimustes, tutvuda selle talve suursündmu-
se, kahevõistluse MK-etapi radade ning Tehvandi 
hüppetorniga,“ lisas Jana Mae.

Otepää Talispordimuuseum ootab külastajaid 
Tehvandi Staadionihoones. Muuseum on ava-
tud K-R kell 11-17 ja L-P 11-16.

Monika otrokova

Motokross Otepääl – miks ka mitte?
Otepää on tuntud spordilinn, kui mainitakse meie 
linna või piirkonna nime, tuleb kohe jutuks suus-
asport ja jalgpall. Spordialasid on aga veelgi ja 
üheks näiteks on ka motosport, mis pole kuhu-
gile kadunud. Sellest tahakski tutvustavalt mõne 
sõnaga rääkida.

Otepää Motoklubi on üks vanemaid tegutsevaid 
motoklubisid taasiseseisvunud Eestis, mis alustas 
oma tegevust juba 1990. aastal.  Vähesed teavad, 
et nimetatud motoklubi taasliitus Eesti Motospor-
di Föderatsiooniga ehk EMF-ga 2017. a alguses, 
kuna tekkisid motokrossi harrastajad. Klubis on 
ka sellise motospordi ala viljelejad nagu mototrial 
(trikisõit mootorrattal). Viimati nimetatud alal on 
Otepää motoklubi korraldanud 1 Eesti MV etappi 
Valgjärvel.

Motokross on siin kandis läbi aegade olnud üsna 
populaarne ja paljud veel mäletavad suuri võistlusi 
Alaküla rajal, kus võistlesid kindlasti Eesti tolle aja 
tipud, aga ka NSVL koondise liikmed.

Mäletan ennast poisikesena alati neid võistlu-
si ootavat. Käisime kadunud isaga sageli võistlusi 
vaatamas. Mu ema oli tihti nendel võistlustel mee-
dikuks. Paraku arvasid vanemad, et motosport 
pole päris see ala, millega võiksin tegelda. Nii 
saigi minust Otepääle omaselt hoopis kahevõist-
leja. Motopisik ei kadunud aastatega kuhugi, 

vaid muutus üha suuremaks ja nüüd olen ise juba 
aastaid võistlejana osa võtnud EHKKi etappidest.

Selleks, et pakkuda lisaks talispordialadele ka 
alternatiivseid sportimisvõimalusi, on Otepää 
motoklubi/motokrossihuvilistel plaan tuua see 
atraktiivne ala uuesti siinsete põhiliste spordia-
lade hulka. Idee sündis eelmisel aastal, kui mul 
õnnestus Otepää lähedal organiseerida üks lastele 
mõeldud proovipäev. Päeva aitas korraldada www.
motokrossipisik.ee, kes tõi kohale kolm väikest 
ratast. Päeva jooksul proovis rattaid üle 20 lapse. 
Päev läks hästi korda, kohe küsiti ka, et millal jälle?

Motoklubil on tekkinud plaan ja võimalus avada 
laste treeningrühm. Ja, et ei tuleks alustada tühjalt 
kohalt, on MK proovimiseks-treenimiseks välja 
pakkuda juba 1 (65cm³ krossiratas Kawasaki) ja 
käib aktiivne tegevus,et leida juurde veel 1-2 kõige 
väiksemat 50cm³ krossiratast. Siin paluksimegi 
abi,et kui keegi hea inimene või meie kandi ette-
võtte paneks õla alla nende rataste muretsemise-
le ja ka siin on positiivne eeskuju juba olemas, st 
oleme väga tänulikud Otepää ettevõttele Ökopesa, 
kes meie plaani juba pisut toetama asus. 

Lastevanemate mureks jääks laps trenni tuua, 
muretseda lapsele kvaliteetne ja sobiv kaitseva-
rustus, motikate kütus, varuosad. Saame aidata 
rataste hooldusega. Ratta anname nö laenuks ja 
kui lapsel huvi kaob või kasvab rattast välja, läheb 

ratas uuele huvilisele. Ühte ratast võib jagada ka 
kaks last. Võime aidata ka transpordiga nii kauge-
matele treeningutele kui võistlustele, sest klubil on 
olemas krossibuss.

Lapse trennitoomise eelduseks on see, et ta peab 
oskama sõita jalgrattaga ilma abiratasteta. Esialgu 
ei lähe lapsed kohe krossirajale, vaid me õpime väi-
kestel kiirustel platsidel või murul. Hooaeg kestab 
kevadest sügiseni. Talvel saab sõita Sõmerpalu 
motohallis, kus käime ka korra-paar talve jooksul 
harjutamas. Trennid on 3x nädalas, võistlused üle 
Eesti nädalavahetustel.

Räägitakse, et see ala on väga ohtlik. Ei vaidle 
vastu, kuid praktiseeriva kiirabimeedikuna, võin 
öelda, et käime kordades rohkem aitamas palli-
mängijaid-suusatajaid kui motosportlasi. Jah, kuk-
kumine on selle spordiala üks osa ja selleta ei saa. 
Sellepärast alustataksegi varakult, väikestel kii-
rustel, et kõik sõiduelemendid korralikult selgeks 
saada. Samuti kaasajal on olemas korralik turvava-
rustus.

Kui tekkis huvi ja on lisaküsimusi, siis palun 
julgelt helistada või kirjutada! Lase laps proovib!

rein jüris 
otepää Motoklubi/motokrossi poole eestvedaja.  

516 9076;  e-post: reinjyris@hot.ee

Jalgpalliturniir FC Otepää ja sõbrad
25.-26. novembril toimus “FC Otepää ja sõbrad” 
sügisene teine mängupäevade etapp. Meie mängu-
päevade eesmärk on tuua kokku Otepää valla kõik 
jalgpalli armastajad ja pakkuda neile võimalust 
lustida jalgpalli mängides. Võistlustunde loomiseks 
on kutsutud ka sõbrad külla naabervaldadest.

Turniiril kogesid lapsed palju emotsioone 
korraga - rõõmu, võidutahet kui ka kaotusjonni, 
kuid viimasest hoolimata tuli laste suust positii-
vselt, et jalgpalli mängida neile meeldib. Kokku 
oli meil nädalavahetusel mängimas 21 võistkonda 
ja 132 last. Seda puhku löödi nädalavahetusega 
Otepää Spordihoones kokku koguni 280 väravat.

Turniiri parimaid võistkondi premeeris Ugan-
diresto jäätisekokteilidega ja eriauhindasid jagati 
ka silmapaistvamatele mängijatele. 2010-2011 
vanuses teenis uhke esimese koha külalisvõistkond 
FCE Rõngu, kes alistas finaalmängus kaotussei-
sust 4-3 FC Otepää võistkonna ja sai väravateroh-
kest mängust head maitsma minna.

2008-2009 vanuses mängisid kõik võistkonnad 
omavahel läbi, kus samade punktide ja väravateva-
hega edestas FC Otepää Must enam löönud vära-
vatega FC Santose võistkonda ja tubli kolmanda 
koha teenis FC Otepää Kollane võistkond. Jääti-
sekokteile said nautida seekord kohalikud pallivõ-
lurid.

2005-2007 vanuses löödi koguni sellest 280-st 
väravast enam kui pooled ja kindlal sammul või-
dutses Hispaaniast mängukogemust saanud FC 
Otepää Valge võistkond.

Täname kõiki mängijaid, treenereid, lapseva-

nemaid ja toetajaid. Näeme juba 16.-17. detsem-
bril, kui on juba toimumas kolmas etapp. Seniks 
soovib FC Otepää Jalgpalliklubi kõigile rahulikku 
II adventi ja sooju piparkooke perekeskis.

FC otepää

2005-07 vanusegrupi esikolmiku võistkonnad ja tüdrukud.

Valgas lõppesid 2017. a Valgamaa võrkpallikarikavõistlused 
naiskondadele. Finaalmängus III - 4. kohale võitis Valga Lin-
navalitsuse naiskond Valgamaa Spordiveterane 3:0. I - II koha 
mängus alistas Otepää Võrkpalliklubi Tõrva Võrkpalliklubi 
samuti 3:0.

Võitnud Otepää Võrkpalliklubi naiskonnas mängisid: Kris-
tiina Kopli, Ruth Ivan, Krista Rautsik, Anniki Jaama, Heidi 
Sibul, Hedi Verev, Eva Ojakivi, Merlin Müür, Ülle Ernits, 
Kristel Trolla.

Valgamaa võrkpalli-
karikas Otepää Võrk-
palliklubile
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16. novembril on Palupera põhikooli 9. klassil 
pisut teistsugune koolipäev. Nimelt saime võima-
luse ka sellel õppeaastal osaleda KredExi poolt 
korraldatud kajääriretkel Valgamaal. Retke raames 
külastasime kolme Valgamaa ettevõtet, et pisut 
rohkem teada saada  erinevatest ettevõtetest ja 
ettevõtlikkusest.

Meie jaoks algas karjääriretk aga juba mõned 
päevad varem. Selleks, et sellest retkest võtta 
maksimaalne, oli vajalik ka eeltöö – uurisime kü-
lastatavate firmade kodulehekülgi, kust saime 
infot nende tegevusest, visioonist, tulevikuplaani-
dest jne. Ühtlasi valmistasime ette ka küsimused, 
mida ettevõtetes küsida.

16. novembri koolipäev algas kell 8.30, kui tuli 
kooli ette buss, mis viis meid esimesse ettevõt-
tesse Otepääl. Tegemist oli Scaleter OÜ-ga, mis 
tegeleb põhiliselt betoontreppide valmistami-
sega. Meile tutvustati põhilisi töövahendeid ja 
-võtteid, samuti nägime valmistoodangut. 

Edasi sõitsime Helme valda, kus külastasime 
palk- ja elementmajade valmistamisega tegelevat 
ettevõtet. AS Ritsu tegevjuht tutvustas meile väga 
põhjalikult firma valdusi, rääkis töö- ja õppimis-
võimalustest , tutvustas ekspordi- ja arenemis-
võimalusi. Saime näha, kus ja kuidas pannakse 
kokku palk- ja elementmaju ning kuidas höövel-
datakse ristpalki.

Peagi  võtsime suuna Valga poole, kus ootas 
meid külastus  õmblusfirmasse Vivatex OÜ. See 
ettevõte tegeleb mundrite, vormiriiete, jopede 
jms massõmblemisega. Kõigepealt näidati meile, 
kuidas riidest erinevaid osasid välja lõigatakse, 
ning seejärel suundusime teise majja, kus need 
tükid omavahel kokku õmmeldi. Nägime etappide 
kaupa, kuidas valmivad joped.

Õpilased jäid karjääriretkega väga rahule ning 
tagasisideküsimustikku täites peegeldus vaid po-
sitiivsust. Nende teadmised nii betooni-, puidu- 
kui ka õmblusalaselt täienesid ja nad said uut 
infot ka õppimis- ja töövõimaluste kohta. Kõige 
rohkem meeldis meile AS Ritsu külastus, sest 
sealne tegevjuht vestles meiega hästi põhjalikult 
ja laiaulatuslikult.

palupera põhikooli 9. klassi õpilased

Jõuluootus ja isetegemisrõõm käivad ikka käsikäes
Viimastel nädalavahetustel on olnud Nõuni kultuurimajas rohkelt 
sagimist, nimelt on toimunud noortele mitmeid põnevaid ja harivaid 
õpitubasid. Esimesed oskused on omandatud puidutöös, katsetatud uusi 
põnevaid kunstitehnikaid, meisterdatud kaarte ning küpsetatud ja kau-
nistatud piparkooke. Veel on käidud kadris karjaõnne viimas, tantsitud 
ennastunustavalt diskol, süüdatud küünlad advendikuusel, mätsitud 
kuuse alla lahe lumejänes ja oldud lihtsalt tore laps! 

Siinkohal mõned “killud”:
Äge oli nugaga teha!  Ranno
Glasuur oli nii mõnusalt nämma!  Meribel
Selle kingin ma mummile!  Gretely
Palju uusi võimalusi ja materjale oma loova mõtlemise teostamiseks.  Janne
Kui nuga puhkab, siis ainult karbis.  Siim
Nii ilus!  Elerin
Ise tegin!  Miia

Ja nagu vanasõnagi ütleb, et ise tehtud – kaunikene, siis on tore, et nii 
mõnigi kingitus jääb neil noortel poest ostmata ja osatakse endatehtud 
kingitustega lähedastele rõõmu valmistada.

Marika viks

Palupera kooli 9. klassi
õpilased osalesid Valga-
maa kärjääriretkel

Nõuni – väärt kodupaik

Valgamaa MTÜ-de aastaseminaril Märka Tegusaid Ühendusi, 
mida korraldab Valgamaa Arenguagentuur koostöös Valga-
maa Kodukandi Ühendusega juba kuuendat aastat, raames 
tunnustatakse maakonna tublimaid. Konkursile laekus 14 
kandidaati, tunnustuse pälvis kolm MTÜd ning väärt kodu-
paiga tunnustuse sai Nõuni kogukond. Aitäh kõigile, kellega 
koos meil on olnud  Nõunis tore ja vahva! Klikka youtube 
„Nõuni, väärt kodupik 2017”, siis näed meie toimetamisi ka 
väikese videoklipina, mille kokkuseadjaks on Paul Poderat.

Marika viks

Maailma parim eesti lõõtspilli ja nyckelharpa 
duo! Noorte preilide huviobjektiks on peamiselt 
eesti lõõtsa, rahvakandle ja viiuli repertuaar ning 
üldisemalt just traditsioonilise tantsumuusika 
mängimine. Sekka lauldakse ka vanu laule elust 

Pärimusmuusika Pesa Nõunis: Suits ja Kool 16.12.2017 19:00 Nõuni kultuurimajas

ja armastusest.
Kristi peres on lõõtspilli mängitud juba 

mitmeid põlvkondi, juba tema vanaisa oli vahva 
lõõtspillimees. Seda eesti rahva lemmikrahvapilli 
mängib ka Kristi ema.

Janne viibis Viljandi õpingute ajal Rootsis Nyc-
kelharpa Instituudis ning õppis sealse rahvuspilli 
nyckelharpa mängu, millel ta viimastel aastatel 
eesti traditsioonilist tantsumuusikat mängib

Janne Suits – nyckelharpa, laul
Kristi Kool – eesti lõõts, laul
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Otepää vallavalitsuse Puka kontor

(endine Puka vallavalitsus),
http://puka.kovtp.ee/

Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9410, e-post: vallavalitsus@puka.ee

15+ aastat Kuigatsis

on erinevates stiilides tantsuõhtuid ja eriti 
populaarsed on olnud suured aastalõpu-
peod. 

Jaksu meile ja head tahet!

õnne paiMre

17. novembril kogunes Kuigatsi Külamaja 
Suurele meenutuste õhtule lõbus seltskond 
tegusaid naisi. Kenad ja kobedad, Siilid 
udus, Josephine tüdrukud ja külalised 
Keenist, Sangastest, Õrust, Pukast, Helle-
nurmest. Põhjuseks 15+ aastat sellest kui 
Kuigatsis kogunesid esimesed tantsuhuvi-
lised. Selle aja sisse mahub erinevaid tant-
sustiile ja tantsijaid.

Me kõik oleme erinevad, mõtleme erine-
valt ja suhtume asjadesse erinevalt, tantsi-
mine on üks viis avastada iseennast. Ja ühes 
võin ma kindel olla, kui inimene on avas-
tanud enda jaoks tantsimise, siis võib see 
saada üheks oluliseks ja vajalikuks tege-
miseks tema elus. Selline naine on meie 
juhendaja Katrin Kõiv, aitäh Sulle, Kati!

Alustasime külmas kütteta majas, aja-
pikku on saal saanud uue ilme, korda on 
saanud pea kogu maja. Emad ja tütred, 
noored alustasid kantritantsuga, õppisid ise 
ja õpetasid edasi teistele. Hiljem lisandusid 
veidi eakamad ja muutusid tantsustiilid. 
Esinemiste juurde kuuluvad tantsuriided 
on enamuses ise õmmeldud. Korraldatud 

Aakre laste külaskäik Rõngu Pagarisse

Täname Jaanus Peri ja Rõngu Pagari 
töökat kollektiivi sõbraliku vastuvõtu eest! õpetaja eda luHt

Kes saiu küpsetab? Kes neid maitsvaid saiu 
küll küpsetab? Eks ikka pagar! 

Ametite nädala raames ja meenutades lei-
vanädala teemasid külastas Aakre lasteaia- 
ja koolipere 17. novembril Rõngu
Pagarit. Uues tootmishoones saime näha, 
kuidas valmivad kõiksugu hõrgutavad 
maiused küpsistest tortideni. 

Lastele oli väga muljetavaldav, kuidas 
usinate  näppude ja masinate koostöös 
saavad valmis Leopoldi pallikesed. 

Kirjeldamatu lõhnaelamuse saime siis, 
kui meile avati maitseainete lao uks. Nii 
palju kaneeli polnud meist keegi varem 
näinud. Põnev oli vaadata, kuidas küpsised 
suurtes ahjudes küpsesid. Tortide tegemi-
sest saime teada alates munade purustami-
sest kuni tortide kaunistamiseni välja. 

Ringkäigu lõpuks oli lastele teada, 
kuidas valmivad meile teada-tuntud Rõngu 
Pagari kohukesed ning millise maitsega on 
otse ahjust tulnud küpsised, saiakesed. 

Soe sai maitseb väga hea! Lapsed imes-
tasid, et kuidas töötajad saavad päev otsa 
kõige magusa sees töötada.

Küll soe sai maitseb hea!

18. korda toimunud Pühajärve handicup-süsteemis kiirmaleturniiri 
võitis Rootsi rahvusvaheline suurmeister Nils Grandelius 32,5 punk-
tiga 35st. Talle järgnesid meie rahvusvahelised suurmeistrid Kaido 
Külaots 28,5 ja Jaan Ehlvest 27,5 punktiga.

Juba mitmendat aastat Pühajärve turniiril mänginud Läti rahan-
dusminister Dana Reizniece-Ozola tuli 13. kohale.

24.-26. novembril toimunud turniiril osales 36 malehuvilist 10 riigist. 
       ot

XVIII Pühajärve kiirmaleturniiri 
võitis rahvusvaheline suurmeister 
Nils Grandelius Rootsist

Sportland Eestil on käimas Mont Blanc Project, mille raames valiti 
224 tiimi seast TOP5 sekka ka meie valla noored Anna-Liisa Kärson 
ja Silvia Luup!

Võitja selgub Youtube'i keskkonnas toimuva rahvahääletuse tulemusel 
– video, millel on kõige rohkem meeldimisi, võidab. Nii lihtne ta ongi! 

Hääletamiseks sobib ükskõik milline Google'i konto ja loevad vaid 
püstised pöidlad. 
       ot

Kaks Valgamaa neidu vajavad 
sinu abi!

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili kuulutas Kaitseliidu spor-
dipealike teabepäevadel välja Kaitseliidu 2017. aasta sporditähed.

Tunnustused anti välja järgmistes kategooriates: meessportlane, 
naissportlane, meesveteran (-60), naisveteran (-55), seeniorisport-
lane (60+), spordihing, spordipealik, spordisündmuse korraldaja ja 
loomulikult vabatahtlikud. Parimate sportlaste seas tähtede nime-
tamise aluseks oli osavõtt ja tulemused võistlustelt, mis teisendati 
kohapunktideks.

Valgamaalastest Kaitseliidu 2017. aasta sporditähed on:

Naissportlane – Aili POPP Valgamaa malevast
Naisveteran – Tiiu KANNES Valgamaa malevast
Seeniorisportlane – Sulev KÕIV Valgamaa malevast
Spordipealik – Tõnis ORG Valgamaa malevast
Spordihing – Imre ÕIM Valgamaa malevast
 
Kaitseliidu 2017. aasta spordikalender oli tihe ning muude spor-
disündmuste seas korraldati üheksal alal meistrivõistlusi. Välja jagati 
92 Kaitseliidu meistritiitlit ja medalikomplekti.

        ot

Kaitseliidu 2017. a parim 
naissportlane on Aili Popp
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Otepää vallavalitsuse Sangaste kontor
(endine Sangaste vallavalitsus)
www.sangaste.ee 
Valga mnt 7, Sangaste alevik 67013
Telefon: 766 8040 
E-post: sangaste@sangastevv.ee
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Jumalateenistused 
EELK Sangaste kirikus 

hingedeajal ja kõigel 
Jõuluajal 2017

10. detsember  Teine advent       kell 12.00
17. detsember Kolmas advent       kell 12.00
24. detsember Neljas advent. 
 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus kell 18.00
25. detsember Esimene Jõulupüha   kell 12.00
26. detsember Teine Jõulupüha      kell 12.00
31. detsember Vana-aasta õhtu jumalateenistus  
        kell 18.00
  7. jaanuar Kolmekuningapäeva 
 jumalateenistus       kell 12.00

Sangaste 
Pensionäride Ühendus „Härmalõng“ 

kutsub kõiki huvilisi

EAKATE JÕULUPEOLE 

Sangaste Seltsimajas 
laupäeval, 16. detsembril 

algusega kell 12.00. 

Esinevad Varju Teder ja Toomas Jalajas. 
Piletid hinnaga 13 eurot on müügil kuni 

10. detsembrini (kaasa arvatud) 
Sangastes (Vaike Tuisk, tel. 56 566 452).

Käeoleval aastal kingib Sangaste vald mee-
purgi kõigile valla hingekirjas olevatele vana-
duspensionäridele, kes on vähemalt 80-aas-
tased (80 või sellest vanemad). 

NB! Tegemist on muudatusega, seni said 
kingituse kõik juba pensioniikka jõudnud ea-
kad. Pensionäride kingitusi jagatakse valla 
eakate jõulupeol 16. detsembril ja alates 
18. detsembrist vallamajast selle lahtiole-
ku aegadel.

Kommipakk kingitakse kõigile valla lastele 
alates sünnist kuni põhikooli lõpuni (st. vii-
mast korda veel 7.-9. klass kaasa arvatud). 
Lasteaialapsed, Keeni Põhikooli õpilased ning 
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 
õpilased kuni 6. klassini saavad jõulukingi 
kätte oma jõulupidudel. 

Kuna senisel Otepää vallal on oma valla 
lastele seatud teistsugune vanusepiir (0-12. 
eluaastat), siis Otepää Gümnaasiumi ja Pü-
hajärve Põhikooli vanemate klasside õpilastel 
või nende vanematel tuleb lapse kommipa-
kile ise Sangaste vallamajja järele tulla. Sa-
muti tuleb vallamajja pakile järele tulla kõigil 
nendel vanematel, kelle lapsed õpiva mujal 
põhikoolides või kelle lapsed ei saanud jõu-
lupidudele minna. 

Kõik alla 7-aastased väikelapsed, kes ei 
käi lasteaias, on oodatud koos vanematega 
koduste laste jõulupeole Keeni Noortekes-
kusesse teisipäeval, 19.12.2017 kell 18.00,

Jõulukingitusi jagatakse kuni 5. jaanuarini. 
Alates 8. jaanuarist pakke enam ei väljastata. 

pille sikk, sotsiaaltöö spetsialist

Sangaste valla jõulu-
kingitused 2017. aastal

Valga linnas asuvas Puuetega Inimeste Kojas käib 
kord kuus kohal SA Õigusteenuste Büroo jurist 
Tallinnast, kes annab TASUTA ÕIGUSALAST NÕU: 

täisealisele keskmise, raske või sügava puu-
dega inimesele; 

inimesele, kelle sissetulek ühe pereliikme koh-
ta on alla riikliku töötasu alammäära (2017. aastal 
oli see 470 eurot kuus). So, kui peres on ema, isa 
ja laps, siis peaks pere kogusissetulek (palgas, las-
tetoetused jne) kokku olema alla 1410 euro kuus; 
Perevägivalla ohvrid.  

Nõustamise saamiseks tuleb vastuvõtuaeg EEL-
NEVALT REGISTREERIDA telefonil 53 85 00 05. 
Nõu antakse paljudes valdkondades (nt töösuhted, 
võlad, asjaajamine, pärimine, perekonnasuhted, 
sotsiaalvaldkond, täitemenetlused), välja arva-
tud kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, karis-
tusõigus, äriõigus, autoriõigus ja moraalse kahju 
nõuded. Jurist aitab koostada avaldusi kohtule, 
riigilt õigusabi taotleda jne. 

Lisainfo www.otb.ee.

Tasuta abi juristilt 

OÜ Taisto Liinid teatas, et lõpetab alates 
4.12.2017 bussiliini Tallinn - Tartu – Otepää 
– Kääriku - Sangaste – Antsla liikluse, sest 
Tallinna ja Tartu vahel sõidab täpselt samal 
ajal teine buss ja kahe bussi jaoks reisijaid 
ei jätku. Viimane buss, millega saab Antslast 
otse Tallinnasse, väljub 3.12.2017 a. 

Selle liini asemel sõidab ajutiselt, 
4.12.2017 – 17.12.2017 uus bussiliin Tartu 
– Otepää – Kääriku – Sangaste – Antsla (nr 
330). Bussiajad on sarnased suletud liinile, 
va sõit Tallinna. 

Bussiliini muudatus 

11.15      Tartu  16.20
12.00      Otepää 15.35
12.33      Sangaste 14.57
12.55      Antsla 14.35

OKSANA SINKOVA
on lõpetanud bakalaureuseõppe cum laude (õp. 
N.Punder, M.Helin ja I.Sneibis) ning kaitsnud 
magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mias (EMTA). Ta on täiendanud end Hamburgi 
Muusika- ja Teatri Kõrgkoolis (2004-2005) ning 
EMTA doktorantuuris (2006-2011). O. Sinkova 
on võtnud osa paljudest tunnustatud flöödi-
mängijate meistriklassidest (M.Helin, M.Järvi, 
P.Gallois, R. Greiss-Armin jpt). Ta töötas Narva 
sümfooniaorkestri flöödirühma külaliskontsert-
meistrina aastast 1999 ja ta on olnud Vanemuise 
Sümfooniaorkestri flöödirühma kontsertmeister 

(2000-2008) ning RO Estonia sümfooniaorkestri 
flöödirühma liige (2008-2011). O. Sinkova on 
võitnud mitmeid rahvusvahelisi ja rahvuslikke 
konkursse: Grand Prix Eesti muusikakoolide va-
helisel konkursil (1997) ning EMTA ja Sibeliuse 
Akadeemia J. S. Bachi konkursil (1998), peapree-
mia Yamaha konkursil (1999) ja üleriigilisel Bachi 
konkursil (2000). Ta on olnud Con Brio 2000 ja 
rahvusvahelise Andrejs Jurjāns’i nim. konkursi 
finalist (Riia, 2001), samuti rahvusvahelise kon-
kursi Pacem in Terris laureaat (Bayreuth, 2005). 
Talle on omistatud Muusikute fondi PLMF pree-
mia ”Noor Muusik 2008”. O.Sinkova on esinenud 

soolokontsertidega ja solistina mitmete 
orkestrite ees nii Eestis kui välismaal, 
Rootsi keelpilliorkestriga Camerata Nor-
dica on toimunud kontsertreisid Itaalias-
se, Rootsi ja Wales´i. Teda on kutsutud 
esinema festivalidele Itaaliase, Slovak-
kiasse ja Tšehhi Vabariiki, samuti on ta 
üles astunud mitmetel festivalidel Eestis. 
Tema soolorepertuaar sisaldab virtuoos-
set flöödimuusikat maailma muusikava-
ramust. O. Sinkova töötab alates 2008. 
aastast EMTA’s õppejõuna.

TATJANA LEPNURM
on lõpetanud Peterburi ülikooli psüh-
holoogia ja Peterburi Konservatooriumi 
harfi erialal. Tema orkestrandikarjäär 
algas 1972. aastal Vanemuise teatri or-
kestris, millele järgnes töö Estonia teatris 
1975. aastal. Aastatel 1991-2016 töötas 
ta Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris nii 
orkestrandi kui solistina. T. Lepnurme 
repertuaar ja muusikaampluaa on või-
maldanud tal
lisaks soolokontsertidele osaleda eri-
nevates kammeransamblites, esitades 
muusikat klassikalisest harfirepertuaarist 
dzässini.

Jõuluootus 15. detsember kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses

Novembrikuu viimasel päeval käisime külas Keeni kooli 
5. klassil. See oli meil juba teine kohtumine. Esimesel 
korral kohtusime Paluperas, siis tutvustasime külalistele 
kooli ajalugu ja saime omavahel tuttavaks. 

Teisel kohtumisel pidasime maha tõsise jalgpallilahin-
gu, mille võitsime 3:1. Siis oli veel viktoriin  filmimuu-
sika kohta ja lustlik mäng Eesti kohta. Veel sõime ja 
vestlesime.

Oli tore kohtumine ja ootame Keeni kooli viiendikke 
endale külla juba järgmisel aastal

palupera põhikooli  5. klass ja klassijuhataja arvet silk

Palupera ja Keeni koolide viiendate klasside õpilased 
kohtusid sellel õppeaastal juba teist korda
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TOOMAS KIISLER

Mälestame head naabrit 
ja avaldame kaastunnet

lähedastele.

A.Kikkase ja T.Susi perekonnad

KU U LU T U S E D

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

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

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

OSTAN hõbedat, maale, münte, 
setu ehteid jne! 56495292

Teostame katuse-, fassaadi-, üld- 
ehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863

Teostame elektritöid, 520 50 16

Soovin võtta rendile põllu- ja ro-
humaad. Hind alates 50 EUR/ha. 
Tel. 5558 2071

Teostan siseelektritöid. 
5353 6160

Värske-, soola- ja suitsukala 
igal neljapäeval Otepää turul 
kell 13.15-13.45. Tel. 5297 033

Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Puithoonete renoveerimine ja 
puidutööd. www.puidustehitus.
ee tel. 535 47 922

Sügav kaastunne Tarmole 
perega

ema, ämma ja vanaema

ÜLLE KIKKATALO
kaotuse puhul.

Leana ja Rando

ÜLLE KIKKATALO 
18.10.1951 - 28.11.2017

Sind leinama jääb kodumaja
igatsema koduõu...

ÜLLE KIKKATALO
18.10.1951 - 28.11.2017

Leinavad abikaasa, tütar ja pojad 
peredega.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Mälestame kauaaegset 
majaelanikku 

UNO AAVOLAT

Kopli 10 elanikud

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Tuul vaikselt koduõue puudes nutab, 
saates igavikku Sind.

Siiras kaastunne Heinole 
ja Tarmole perega kalli ema, 

vanaema ja ämma 

ÜLLE KIKKATALO
kaotuse puhul.

Aarne ja Piret

PIPARKOOGIMAJA ÕPITUBA

Toidupaja päkapikumaa pakub peredele 
suurepärast võimalust koos perega 

aktiivselt aega veeta. 
Meisterdada ise piparkoogimaja 

ja õues ootab põnev seiklusmäng.

Päkapikud kostitavad magusa ampsu 
ja sooja joogiga. 

Peale seiklusmängu on võimalus lõkkel 
küpsetada enda kaasavõetud vorstikesi 

või osta lõkkepannkooki.

Päkapikumaa on avatud 9., 10., 16., 17. 
detsember 2017 (ettetellimisel) 

ja kellaaja valikud: 11.00, 12.30, 14.00.

Päkapikumaalt saad kaasa hea emotsiooni ja 
omatehtud piparkoogimaja!

Programmi kestvus 1h ja 30 minutit.
Osalustasu: perele 30€  

Eelregistreerimine: 
info@toidupada.ee, 

tel. 56230922.

Kohtumiseni päkapikumaal!

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

Müüa soodsalt kvaliteetset

puitbriketti. 
(kuuse ja kase segu)

                  Kojuvedu.
 Tel. 5199 4108 allikupuit@gmail.com.

EDGARI TRAHTER

võtab tööle täistööajaga 

KLIENDITEENINDAJA.

Tööülesandeks on klienditeenidus 
trahteris ja kaupluses.

Info kohapeal.
karnivoor@hot.ee

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

KALLID PERENAISED!
 

EDGARI TRAHTER
teeb teie elu kergemaks.

Meilt saab jätkuvalt tellida praade, 
suupistevaagnaid, salateid ja võileivatorte 

kodusele peolauale.
Samuti katame teie soovil laua 

kohapeal trahteris.

Kaupluses tööpäevadel (al. 14.30) müügil 
ahjusoe sink ning värsked ja maitsvad 

pagaritooted.

KOHTUMISTENI!

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl.

Südamlik kaastunne Einole, 
Astridile ja Ilmele laste peredega 

abikaasa ja õe

ÜLLE KIKKATALO
kaotuse puhul.

Mälestab Tiiu laste peredega.

P.Dussmann Eesti OÜ
Otepää Gümnaasiumi 

köök

pakub tööd
 

autojuht-
transporttöölisele, 

0,5 kohta 

Vajalik B kategooria 
juhiluba.

Otepaa@dussmann.ee
Tel: 56287339

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

• kokaabi-ettekandjale
 • kokaabidele (hooajatöö)

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

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

MTÜ Karukäpp 
saab kokku 

12. detsembril kell 18
vallamaja III korruse 

ruumis 308.
Info tel 515 3248

Jõulueelne 
tühjendusmüük 

Palveränduri kasutatud 
kaupades Pärna 15 

Otepääl
kogu kaup - 50%
N  7. dets 12 - 16
R  8. dets 12 - 16
L  9. dets 10 - 13
Ootame külastama!
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Kolmapäeval, 13. detsembril 2017 
kell 18 olete oodatud 

Otepää looduskeskusesse 
(Kolga tee 28)

JÕULUEELSELE 
MEISTERDAMISÕHTULE

Taaskasutame materjale ja meister-
dame endale jõulukaarte, kinkekotte, 
-karpe.

Osalejatel palume kaasa võtta 2 eurot 
(töövahendite kulu).

Töötuba korraldab Keskkonnaamet. 
Lisainfo: Margit Turb, keskkonnahari-
duse spetsialist, tel 518 6747.

Talvine perepäev kutsub kõiki lustima

Pühapäeval, 10. detsembril toimub Otepää Keskväljakul talvine perepäev.

MTÜ Otepää Kinnaspunkti eestvedamisel toimuv perepäev algab kell 12. 

Päevakavas on mitmesugused õpitoad, erinevad mängud kogu perele ja põnevad õpitoad. Sangaste 
Linnas õpetab, kuidas helvestest erinevaid toitusid valmistada. 

„Läbi kogu päeva toimetavad ringi päkapikud, päkapikumajas on avatud Jõuluvana postkontor,“ 
ütles Vello Iir MTÜ-st Kinnaspunkt. 

Pakutakse sooja teed ja kartuliputru, esineb ansambel „Minikuppel“ ja KeSA-Line Sangastest, tant-
surühm Pääsusilmad Nõunist, päkapikud Pukast, külalised sõprusvallast Vihtist. Toimub viktoriin. 

Seoses perepäevaga on Otepää Keskväljaku vana teenindusmaja esine suletud kell 8.00 – 17.00.

Korraldab: MTÜ Otepää Kinnaspunkt. Toetab: Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, Ecooil, Kaitseliit, San-
gaste Linnas, Otepää Avatud Noortekeskus. Lisainfo: Vello Iir 505 4549.

IX Euroopa Saunamaraton 
Otepääl

toimub 3.02.2018 algusega kell 12 

Kääriku Spordikeskuses.

Head saunaomanikud, palun teatage 
enda valmisolekust saunamaratonil 
osaleda hiljemalt 18. detsember. Iga 
saunaomanik saab osalemistoetuse.

Sirje Ginter: sirje.ginter@otepaa.ee, 
509 7795


