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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Otepää kultuurirahvas pidas pidu
Otepää valla 

teenuskeskuste 
lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 
(ENDINE PUKA VALLAMAJA, 
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)

Lahtiolekuajad: E, T, N, R 9.00-13.00, 
K 13.00 -17.00 üldtelefon: 766 8443.

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov, tel. 
766 8443. 
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Mekk, tel. 516 4931. E-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.

Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea 
Treesi vastuvõtuajad: E-T 8.00 – 16.00. 
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee.

SANGASTE TEENUSKESKUS 
(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, 
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)

Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi 
vastuvõtuajad: K-N 9.00 -16.00. 
Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766 8040.

Teenuskeskuse juht (alates 01.02.) Priit 
Arengu vastuvõtuajad: K: 8.00 – 16.00. 
E-post: Priit.Areng@otepaa.ee, 
tel. 502 2316.

Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vas-
tuvõtuajad (alates 01.02) K: 10.00 - 16.00 
E-post: Peeter.Aunapu@otepaa.ee, 
tel. 5811 5200.

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vas-
tuvõtuajad T: kell 9.00 – 16.00. Muul ajal 
kohtumine telefoniteel eelnevalt kokku-
leppida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post: 
Pille.Sikk@otepaa.ee.

Majandusspetsialist Rein Areng tel. 516 
0163, E-post: Rein.Areng@otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS 
(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Info: Kalev Lõhmus, tel. 513 9071. 
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee.

12. jaanuaril toimus Otepää Kultuu-
rikeskuses endise Otepää valla kul-
tuuri- ja isetegevuskollektiivide aas-
ta lõpetamise pidu „Sinu püksid ja 
minu püksid keskpõrandale kokku“.

Juba traditsiooniks kujunenud 
pidu toimus 17. korda ning peo pi-
damisega võtab kultuurirahvas kok-
ku eelmise aasta tegevused. Otepää 
valla kultuurijuht Sirje Ginter sõnas, 
et peo moto „Sinu püksid ja minu 
püksid keskpõrandale kokku“ oli 
ajendatud haldusreformist. „See 
kelmikas lause tuli pähe seoses 
valdade ühinemisega ning on üks 
eelmise aasta märksõnadest,“ lisas 
Sirje Ginter.

Peol jagati tunnustust silma paist-
nud kultuuritegelastele. Otepää 
vallavanem Kaido Tamberg ning 
haridus- ja noorsootöö spetsialist 
Janika Laur tunnustasid XII noor-
te laulu- ja tantsupeol „Mina jään“ 
osalenud kollektiivide juhendajaid: 
Krista Sumbergi ja Aili Mägi (Pü-
hajärve Põhikooli rahvatantsurühm 
„Linavästrik“) Kaire Ojavee (Otepää 
Gümnaasiumi rahvatantsurühmad) 
Eve Eljand (Otepää Gümnaasiumi 
laululapsed), Arno Anton (Pühajärve 
Puhkpilliorkester), Lille Tali ja Merle 
Soonberg (rahvamuusika).

Lisaks noorte laulu- ja tantsupeol 
osalemise on Kaire Ojaveed tunnus-
tatud Valga maakonna kultuuripree-

miaga Kultuuripärl ja Eesti 
Rahvatantsu ja Rahvamuu-
sika Seltsi aasta tantsujuhi 
tiitliga. Lille Tali ja Merle 
Soonberg pälvisid samuti 
Eesti Rahvatantsu ja Rah-
vamuusika Seltsi aasta rah-
vamuusikakollektiivi tiitli. 

Tunnustati vallas tegut-
sevaid kollektiive: rahva-
m uusikaansambel Pilli-
puu, linetants Bossanova, 
rahvatantsurühm Vesiroos, 
Nuustaku segarahvatant-
surühm, Nuustaku nais-
rahvatantsurühm, Otepää 
Pensionäride Ühendus 
Tantsurõõm ja Laulurõõm, 
Eveko koor, EELK Otepää 
Maarja koguduse segakoor, 
Otepää Naisselts, Otepää 
naiskodukaitsjad, käsitöö-
selts Karukäpp, Otepää 
Teater, tantsuklubi Tango. 

Otepää vallavalitsuse tä-
nukirja pälvis pikaaegne Otepää Kul-
tuurimaja majapidaja Ene Raudsepp. 
Tunnustati ka Otepää Kultuurikesku-
se töötajaid – juhatajat Sirje Ginterit, 
administraatorit Karin Sallokit ja he-
litehnikut Elmo Sauli.

„Kes ise ilu teha ei taha, see head 
elu ei saa näha,“ ütles vallavanem 
Kaido Tamberg tervitussõnavõtus. 
„On ju isetegemine õnneliku olemise 

(pildil). Lustakat pidu juhtis õhtujuht 
Leino Einer, kultuurirahvale tegi dis-
kot Andres Arike, kes tavaelus on 
tuntud rohkem Otepää Tervisekes-
kuse juhina.

Otepää vald tänab kõiki kultuuri-
kollektiive ja isetegevuslasi meelde-
jääva kultuuriaasta eest!  

Monika otrokova

vundament!“
Nagu tavaks kujunenud, esitasid 

kultuurikollektiivid oma etteasteid, 
mis olid pühendatud haldusrefor-
mile. Näha sai pükse, mis kummali-
sel kombel mahtusidki kõigile jalga, 
esineti luuletuste ning sõnavõttude 
ja tantsunumbritega. 

Ei puudunud ka tulevikunägemus 
koos ratastoolide ja rulaatoritega 

Seoses A- ja B-gripiviiruse ilmnemisega 
kehtestati alates 22.01.2018

Otepää Tervisekeskuse 
hooldusosakonnas 

karantiin ja külastamiskeeld. 

Keeld kehtib esialgu kuni 06.02.2018. 

Tähelepanu! 

LUMETÕRJE küsimustes 
pöörduda:

Otepää piirkond - Mairo Kangro 
tel. 5303 3035

Puka piirkond – Kalev Mekk 
tel. 516 4931

Sangaste piirkond – Rein Areng
tel. 516 0163

Nõuni piirkond - Kalev Lõhmus 
tel. 513 9071
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. veebruaril.

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.

Otepää Vallavolikogus

18.01.2018
n	 Lõpetati Kibena külas asuvate Kesksalu ja Tagas-

alu kinnistute detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Lutike külas asuvate Leigo ja Kaltsi kin-

nistute detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Meegaste külas asuva Alajärve kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Otsustati korraldada Otepää Vallavalitsuse hal-

l atavad kultuuriasutused Otepää Kultuurikeskus, Puka 

Rahvamaja ja Nõuni Maakultuurimaja ühendamise teel 

ümber üheks Otepää Vallavalitsuse hallatavaks asutuseks 

Otepää Kultuurikeskused järgmiselt: 1.1 Otepää Kultuu-

r ikeskus, Puka Rahvamaja ja Nõuni Maakultuurimaja 

lõpetavad tegevuse 28. veebruaril 2018. a; 1.2 Otepää Kul-

tuurikeskused alustab tegevust alates 1. märtsist 2018. a.
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elekt-

rilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olevad kinnistud.
n	 Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Bar-

k alale ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2018. 

a  isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude 

h üvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse 

alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 

335 eurot kuus.
n	 Otsustati maksta volikogu aseesimehele Rando 

Undrusele ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2018. 

a  isikliku sõiduauto ametisõitudekskasutamise kulude 

h üvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse 

alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 

335 eurot kuus.
n	 Arvati Tuuli Merimaa arengu- ja innovatsiooniko-

misjoni koosseisust välja.
n	 Arvati Tuuli Merimaa kultuurikomisjoni koos-

seisust välja. Kinnitati kultuurikomisjoni liikmeks Tiina 

Kukk.
n	 Arvati Tuuli Merimaa turismikomisjoni koosseisust 

välja.
n	 Tagati projektitaotluse „Otepää linnakeskuse väl-

jaarendamine“ rahuldamisel projekti omafinantseeringu 

tasumine summas kuni 400 000 eurot.
n	 Kehtestati Otepää valla hankekord.
n	 Kehtestati Otepää Kultuurikeskuste põhimäärus.

Otepää Vallavalitsuse istungil

8.01.2018
n	 Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Saare-

r anna katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0184) 

k aheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-

nidele.
n	 Anti LEONHARD WEISS ENERGY AS-ile pro-

j ekteerimistingimused Nüpli külas Tedremäe kinnistul 

Munamäe AJ Fiider F1 nõuetekohasuse tagamise ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Pühajärve tee 22 kinnistul ehitise (lastepäevakodu, 

ehitisregistri kood 120608598) ümberehitamiseks.
n	 Määrati matusetoetus neljale isikule kogusummas 

512 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene ühele isikule 

summas 384 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa neljale 

isikule kogusummas 768 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele 

isikule summas 17,9 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule 

kogusummas 264 eurot.
n	 Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja las-

teaiatoidu toetus kahele vähekindlustatud perede lastele. 

Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu 

toetus neljale 3- ja enamalapselistele peredele.
n	 Määrati kolmele isikule hoolekandeasutuses hool-

damise toetus.
n	 Sõlmiti kolme isikuga sotsiaaleluruumi leping.
n	 Moodustati Otepää valla sümbolikavandite kon-

kursitööde hindamiseks vallavalitsuse komisjon järgmi-

ses koosseisus: 1.1 Kaido Tamberg (komisjoni esimees); 

1.2 Jaanus Barkala; 1.3 Miia Pallase; 1.4 Valdur Sepp; 1.5 

Irja Sõnum; 1.6 Voldemar Tasa.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 24 

isikut.

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

n	 Lõpetati Kuigatsi külas asuva Villemi kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Lõpetati Puka alevikus asuva Kesk tn 35 maaük-

suse detailplaneeringu koostamine.

12.01.2018
n	 Moodustati Puka Keskkooli rekonstrueerimise 

projektilahenduse suhtes ettepanekute tegemiseks val-

lavalitsuse komisjon järgmises koosseisus: 1.1 Jaanus 

B arkala (komisjoni esimees); 1.2 Heikki Kadaja; 1.3 

Kalev Kepp; 1.4 Kajar Lepik; 1.5 Raivo Nurmetu; 1.6 

Irja Sõnum.

16.01.2018
n	 Peeti võimalikuks jagada Restu külas asuv 

V ääsa katastriüksus (katastritunnus 72401:003:0780) 

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutami-

se sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 

plaanidele.
n	 Anti Ellen Kilgasele projekteerimistingimused 

Kääriku külas Karjasaare, Uus-Margo ja Mäe-Margo 

kinnistutel Karjasaare sissesõidutee ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Anti Kompaktfilter OÜ-le projekteerimistingimu-

sed Plika külas Puhastuse kinnistul Pukamõisa reovee-

puhasti ja kanalisatsioonitorustiku ehitusprojekti koos-

tamiseks.
n	 Määrati koduteenus ühele isikule.
n	 Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja 

lasteaiatoidu toetus kolmele vähekindlustatud perede 

lastele.
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 kahele isikule 

summas 128 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 41 

isikut.
n	 Anti mittetulundusühingule ABC Arendus (registri-

kood 80232658, aadress Anne 18a, Tartu linn) luba paigal-

dada ajavahemikuks 15. jaanuar-21. aprill 2018. a spor-

d iürituste „Pühajärve Swim&Run Weekend 2018“ ja 

„Tehvandi Mäejooks“ reklaamtreilerid Otepää vallasiseses 

linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale vastavalt 

Maanteeameti poolt väljastatud tingimustele.
n	 Kinnitati Puka Kunstikooli hoolekogu koosseis 

järgmiselt: 1.1 Teiri Teder (lastevanemate esindaja); 1.2 

Kristi Nagla (lastevanemate esindaja); 1.3 Raina Koort 

(lastevanemate esindaja); 1.4 Piret Vahi (lastevanema-

te esindaja); 1.5 Pille Markov (vilistlaste esindaja); 1.6 

Kristjan Kittus (õppe- ja kasvatustegevusega seotud 

koolitöötajate esindaja); 1.7 Kalev Markus Koort (õpi-

laste esindaja); 1.8 Jorma Riivald (volikogu esindaja).
n	 Otsustati algatada Vidrike külas asuvate Metsa-

nurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneering 

ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hinda-

mine. 
n	 Arvati Raivo Nurmetu Puka Keskkooli rekonstruee-

rimise projektilahenduse suhtes ettepanekute tegemiseks 

moodustatud vallavalitsuse komisjoni koosseisust välja.

AMETLIK INFO

Otepää Vallavalitsus jättis 16. jaanuaril 2018. a korraldusega nr 2-4-29 algatamata Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu KSH. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kantso I 
kinnistu detailplaneeringus määratud hoonestusalade muutmine Veere, Nõlva ja Metsanurga katastriüksustel. Keskkonnaamet on oma 8. novembri 2017. a kirjas nr 6-5/17/12340-2 (registreeritud 
dokumendiregistris 8. novembril 2017. a nr 13-1.3/1987-1 all) seisukohal lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist, ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt keskkonnamõ-
ju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimus-
tega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää 
Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostaja Mimikri stuudio OÜ (aadress Tähtvere tänav 33-4, Tartu linn, 51007 Tartu). Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää 
Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja Otepää valla dokumendiregistris. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Otepää Vallavolikogu otsustas 18. jaanuaril 2018. a lõpetada kolme detailplaneeringu koostamise: 1. Kibena külas asuvate Kesksalu ja Tagasalu kinnistute detailplaneering (otsus nr 1-4-2);
2. Lutike külas asuvate Leigo kinnistu ja Kaltsi kinnistu detailplaneering (otsus nr 1-4-3); 3. Meegaste külas asuv Alajärve kinnistu detailplaneering (otsus nr 1-4-4). 

Otsustega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris aadressil http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 8. - 21. jaanuar 2018. a Otepää Vallavalitsuses ning valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul esitati üks küsimus. Avaliku väljapaneku 
järgne avalik arutelu toimub 5. veebruaril 2018. a kell 17:00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Uus ja värske uue valla esimene toimimisaasta on käima läinud. Ühel vana nõukaaja kolhoosi koosoleku 
päevakorras oli olnud kaks punkti: 1) uue puukuuri ehitamisest  ja 2) kommunismi ehitamisest. Kuna aga öösel 
oli ehitusmaterjal ära varastatud, mindi kohe teise punkti juurde. Meil siin on aga vaja ühtaegu nii ,,kuure“ 
ehitada, kui ka suuremaid eesmärke silmas pidada. Kuidas ja mis tehtud ja kuhu suunda hoiame, sellele 
püüame pisut siis ka valgust heita. 

Esmalt ikka ja jälle lasteaedadest ja nendega seonduvast. Otepää ,,Pähklikese“ lasteaia renoveerimishange 
on käimas. Loodetavasti on see edukas ja kevadel saab tööd käima, et siis sügisel uutes ja värsketes ruumides 
põnnidel hea olla oleks. Pisut piirkonnale iseloomulikult levib ja levitatakse väga vastandlikku infot valla plaa-
nide ja tegutsemiste osas. Paanikanuppe harrastatakse üsna sageli vajutada ilma, et selleks ka mingit põhjust 
oleks. Meie kavatsus on korrastada asjadest teavitamise kanalid inimestele nii, et info kõigile üheselt arusaa-
davalt kättesaadav oleks. Ehk siis kuidas ja kuhu majutatakse lapsed ehituse ajaks, lepitakse lõplikult kokku 
koos vanematega. Kõiksugused enneaegu välja pakutud nimed on omaalgatuslikud mõttekäigud ja ei pruugi 
üldse tõesed olla. Esimene prioriteet on laste paigutamine võimalikult Otepää linna ja selle lähiümbrusesse. 
See tundub ka nii õnnestuvat praeguste võimaluste põhjal. Lõplikuid valikuid arutame  koos lastevanematega 
koosolekul veebruaris.

Puka lasteaia ruumikitsikusele tuleb hakata samuti otsima lahendusi. Ka siin uuendame mööblit ja varustust 
ning ühtlustame Sangastest ja Otepääst maha jäänud palgatasemed töötajatel.

Keeni lasteaed laiendab  oma ruume ja ka selleks on ehitushange kuulutamisel. 
See aasta on suuresti just lasteaedade arendamisele keskendatud ning tänavu kulub nende ehitustele ja varus-
tamistele peaaegu miljon eurot ühinemistoetuste raha, projektide toetusi ja muud eelarve ressurssi.

Edukalt on läbi saanud ka  Sangaste lossikompleksi ehitatava pereturismikeskuse ,,Avasta ja Imesta“ 
hange. Lähipäevil sõlmitakse ehitajaga leping ning varsti läheb ka kopp maasse. Selle tulemusena peaks siis 
2019 valmima korralik ja omanäoline turismikeskus, kus teha nii vanal, kui noorel. Projekti eeldatav kogumak-
sumus on 2,5-2,8 miljonit eurot, mida lõviosas (85% maksumusest) rahastab EU.

Otepää Lipu- ja keskväljaku eelprojekt on  lõpuks valmis ja rahastamise taotlus sisse andmiseks valmis. 
Asjade heal kulul ja taotluse heakskiitmisel algavad ka siin ehitustööd sügisel. Milline hakkab väljak lõplikult 
välja nägema on rahvale näidata siis, kui põhiprojektini jõutakse ja rahastamisotsus käes.

Tulemas on ka uue katlamaja ehitus Otepääl ja reoveepuhasti Pukas. Puka kooli ehitamise ettevalmistami-
ne ei ole kuidagi seisma jäänud. Asjaga tegeldakse reaalset võimalikku tegevuskava jälgides ning oleme liiku-
mas lahenduse otsimise poole. Innove rahastust pikendatakse ja seda võimalikku  raha saab kasutada kooli ehi-
tamisel  kuni 2021. Ideaalis võiks kool valmis saada  ka 2019. Moodustati lõpuks ära ka  Puka kooli komisjon, 
kes hakkab sellega konkreetselt tegelema, kaasates jooksvalt ka kogukonda. Komisjoni töös nõustusid osalema 
lisaks spetsialistidele ka Pukast valitud saadikud Irja Sõnum ja Heikki Kadaja. (Hr. Raivo Nurmetu taandas 
end komisjoni koosseisust ise isiklikel põhjustel). Kuna aga esindatud sai võrdselt ikkagi kaks kohalikku erine-
vat vaatenurka asjale ning komisjoni juhib n.ö. neutraalselt volikogu esimees, peaks asi ka valikuteni jõudma.

Kokkuvõtvalt oleme käivitanud kavatsused ja projektid, mille tulemusena investeeritakse valla haridus- ja 
kultuuri- ning kommunaalobjektidesse ca üle 8 miljoni euro 2018/2019 aastatel, millest suurem osa on pro-
jektidest taotletud/saadud euroraha. Aga see ei ole veel kogu plaanitu. Otepää vald vajab maksimaalset EU 
projektidest rahastamise võimaluste ära kasutamist, kuniks neid veel on. Sangaste kogemuse toel võin öelda, 
et kui hankida raha ,,8 EU eurot 2-e oma maksueuro vastu“, saad investeerida 5 korda enam, kui vaid meie 
endi võimalused lubaks. Need ajad, kus lihtsalt võeti otse eelarvesse laenu ja ehitati enne valimisi miskit ilusat 
ilma projektitoeta, peaks läbi saama. Projektikirjutajate jõudlust on vaja tõsta ning sellele allikale hoopis enam 
tähelepanu pöörata kui varem.

Ette on valmistamisel ka tänavavalgustuse kaasajastamise projektitaotlus valla asulatele, Otepää linna ja 
valla asulate kunstilise ja arhitektuurilise visuaalse väljanägemise kavandivariandid. Sealhulgas Linnamäe ja 
tema oru kujundamine Otepää keskseks vaatamisväärsuseks ja aktiivsusalaks koos Tehvandi ja Munamäe või-
maluste ärakasutamisega.

Niisiis on meil plaanis nii ,,kuuriehitused“, kui on ka ,,helge tuleviku“ kuvand kiiskamas ees. Tegelikult on 
aga lihtsalt proovida, katsetada, ,,läbi närida ja -töötada“. Ilma suurimat taotlemata suuremat ei saavuta. Vaja 
on uusi ideid, uut tüüpi koostööd ja kõigi meie usku meisse endisse, et piirkonda edasi arendada. Üksteisele 
jala taha panemine,  intriigitsemine on ja jäävad mingil määral poliitikas alati, aga  võimalikult minimaalseks 
tuleks see suruda küll.

Valget ja puhast talvetuju ja klaare talveilmu, hea talvepäälinlane ja vallakodanik!

kaido taMberg, vallavanem

Uue alguses ja valguses

järgneb lk.3

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine
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Alates 1. veebruarist 2018 pakub Otepääl jäätmeveo teenust 135 aastase ajalooga Rootsi pereet-
tevõtte Ragn-Sells AS. Kohaliku omavalitsuse hanke tulemusel jääb Ragn-Sells piirkonda teenin-
dama 31. detsembrini 2023. 

Uue jäätmekäitleja tulek tähendab Valgamaa valla elanikele eelkõige keskkonnasõbralikku 
ja parimat jäätmekäitlusteenust. Kõik piirkonna elanikud on saanud postiga kahes eksemplaris 
eeltäidetud lepingud, millel tuleb üle kontrollida andmed, vajadusel täiendada ja saata lepingud 
Ragn-Sellsile tagasi aadressile Tartu, Sepa 26, 51013 või viige Valgas linnas asuvasse teenindus-
punkti, mis asub turismiinfokeskuses aadressil Kesk tänav 11. Teeninduspunkt on avatud esmas-
päeval ja teisipäeval kell 10:00-16:00. 

JÄÄTMEVEOST VABASTUSE SAAMINE
Jäätmeveost saab Valgamaa valla elanik vabastust taotleda juhul, kui kinnistul puudub elu -või 
äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, näiteks suvilad ja suvekodud. Vabastuse saamiseks 
tuleb pöörduda Otepää vallavalitsuse poole vald@otepaa.ee või telefonil 7664800. Seejuures tuleb 
kõik vabastused uuesti taotleda ja vabastuse saab anda vaid kohalik omavaltisus, mitte Ragn-Sells.
 

MINIMAALNE KONTEINERI SUURUS JA VEOSAGEDUS
Jäätmed tuleb koguda 80-4500 liitristesse konteineritesse, eramajadel ja suvilatel on lubatud kasu-
tada ka 50liitriseid kilekotte. Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasutusega alades on vähemalt 1 
kord nelja nädala jooksul, hajaasutusega aladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Biojäätmeid 
soovitame suveperioodil tühjendada 1x nädalas, et vältida biojäätmete roiskumisest tulenevat eba-
meeldivat lõhna. 

ÜHISTUD peavad sorteerima vanapaberit ja biojäätmeid
Taaskasutuse suurendamiseks peavad 5 ja enam korteriga korteriühistud paigaldama lisaks olme-
jäätmete konteinerile ka vanapaberi ja biojäätmete konteineri. Vanapaberikonteineri minimaalne 
suurus on 240liitrit ja seda tuleb tuleb tühjendada vähemalt 1 x 12 nädala tagant. Biojäätmete 
konteineri minimaalseks suuruseks on 80L ja minimaalne tühjendussagedus iga 14 päeva tagant.

GRAAFIK JA MEELDETULETUSED

Kõikidele piirkonna elanikele oleme saatnud ka veograafiku, millele palume elanikel tähelepa-
nu pöörata, sest harjumuspärased veopäevad võivad muutuda. Paar päeva enne veopäeva saadab 
Ragn-Sells ka tühjenduspäeva meeldetuletusi, selleks tuleb klientidel edastada Ragn-Sellsile oma 
e-maili aadress. Järgmist tühjenduspäeva ja graafikut saavad kliendid vaadata ka Ragn-Sellsi ise-
teenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.
 

JÄÄTMEMAHUTI ASUKOHT

Konteiner tuleb hiljemalt veopäeva hommikul kella 7:00 paigaldada sõidutee äärde nähtavasse 
kohta, kuhu jäätmeveomasinal oleks hea ligipääs, seejuures ei tohi konteiner asuda aias sees. Tal-
visel perioodil tuleb jälgida, et konteineri esine oleks lumest puhas ja see ei oleks pehmel pinnasel 
ning oleks lihtsasti kättesaadav. 

ARVE SAADETAKSE, KUI ON TÄITUNUD 5 eurot

Ragn-Sells edastab kliendile arve, kui teenu- seid on täitunud vähemalt 5 EURi eest või 1x aastas. 
See tähendab, et kui kliendi jäätmeteenuste kuutasu on näiteks 2,69 EURi, siis saadetakse arve iga 
kahe kuu tagant ja arvel kajastub kahe kuu teenustasu ehk 2x2,69 EURi. 

KLIENDITUGI TEENUSE AJAL

Valga linna turismiinfokeskuses on avatud teeninduspunkt, mis töötab esmaspäeval ja teisipäeval 
kell 10:00-16:00. Lisaks on kõikide klientide küsimused oodatud Ragn-Sellsi klienditoele 60 60439 
või e-maili teel tartu@ragnsells.com.

Veebruarist pakub Otepää vallas jäätmeveo teenust Ragn-Sells AS

Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 16. jaanuari 2017. a korraldusega nr 2-4-29 algatada Vidrike külas asuvate Metsanur-
ga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Vidrike külas ning hõlmab Metsanurga 
katastriüksust (katastritunnus 63601:003:0183, sihtotstarve elamumaa 70% ja veekogude maa 30%, pindala 53 687 m²), 
Nõlva katastriüksust (katastritunnus 63601:003:0184, sihtotstarve elamumaa 75% ja veekogude maa 25%, pindala 28 
825 m²) ja Veere katastriüksust (katastritunnus 63601:003:0177, sihtotstarve elamumaa 80% ja veekogude maa 20%, 
pindala 28 001 m²). Planeeritava ala pindala on kokku 110 513 m². Planeeritav ala asub Vidrike järve kontaktalal.

Planeeringualal kehtib Otepää Vallavolikogu 17. juuni 2010. a otsusega nr 1-4-41 kehtestatud Kantso I kinnistu 
detailplaneering. Kantso I kinnistu detailplaneering on kehtestatud suuremal maa-alal. Planeeritavatel katastriüksustel 
ei ole Kantso I kinnistu detailplaneeringu alusel määratud ehitusõigust ellu viidud. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 
alusel tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planee-
rimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 alusel muutub uue 
detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailpla-
neeringu eesmärgiks on Kantso I kinnistu detailplaneeringus määratud hoonestusalade muutmine Metsanurga, Nõlva 
ja Veere katastriüksustel. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneerin-
guga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu alusel on Vidrike 
järve kagupoolne ala määratud osaliselt tihedamalt asustatud küla alaks, kus üksiku eluasemekoha rajamist lubatakse 
olemasolevale või moodustatavale hoonestamata katastriüksusele, mille suurus on vähemalt 1 ha. Maaüksuse kruntimi-
sel elamuehituse eesmärgil koostatakse detailplaneering. Parema lahenduse saavutamiseks tuleb arvestada piirkonnas 
väljakujunenud üldmiljöö ja struktuuriga ning võimalusel algatatakse ühine, mitut kinnistut või kogu tihedamalt asus-
tatud küla ala hõlmav detailplaneering. Üldplaneering toetab üksikelamute rajamist. Algatatav detailplaneering ei ole 
vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. 

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048. 

Planeeringuala 
piir (tähistatud 
oranžiga).

DETAILPLANEERINGUD
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Et kogukonnas säiliks omakultuurKultuuriKalender

Otepää Kultuurikeskuses 

26. jaan. kell 19  Vanalinna Hariduskollegiumi keel-
p illiorkestri kontsert. Kavas Heino Elleri, Tõnu 
Kõrvitsa, Arvo Pärdi, Villem Kapi jt muusika. Teoste 
vahele räägib dirigent Rasmus Puur teoste tekkelugusid

  ning heliloojate taustast.
 Pilet 8/5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
  3. veebr.  IX Euroopa Saunamaraton Otepääl
12. veebr. kell 17 Johannes Uiga 100. Vestlusõhtu kunsti-

teadlaste Enrico Talvistu ja Mare Joonsaluga. 
 Sissepääs prii.
15. veebr. kell 19  Komöödiateatri etendus „Kohe näha, 

et vanad sõbrad“. Estraadikava ühes osas. Tekst: Valdo 
Jahilo. Osades: Pille Pürg ja Anne Paluver.                 

 Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää 
Turismiinfokeskuses.

  9. märtsil kell 13  Rakvere Teatri nipi ja trikiga lastelavastus 
„PÄÄSTAME EMA“

 Pilet 8 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää 
Turismiinfokeskuses.

29. märtsil kell 19 Rakvere Teatri komöödia „Astuge edasi“. 
 Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää 

Turismiinfokeskuses.
12. aprillil kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond   „Kauni-

mad 25 aastat me elus“.
 Pilet 18/16 eurot. Piletid müügil Piletilevis.
27. aprillil kell 19 Vana Baskini Teatri tragikomöödia  

„Öökuninganna“.
 Osades: Helgi Sallo, Roland Laos, Raivo Mets/ Eero Spriit/ 

Allan Kress. 
 Pilet 16/14 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää 

Turismiinfokeskuses.

Selleks, et ühes kogukonnas säiliks omakultuur, 
on vaja hingega valdkonna "hulle" − ikka heas 
m õttes − kes laulurõõmule, tantsulustile, pilli-
m ängule, sõnakunstile jne. hoogu annavad või 
elus hoiavad. Meie vallas õnneks on eestvedajaid 
ja tagant lükkajaid jätkunud, nii laulu- ja tantsu-
rahva kui ka pillimeeste jne. hulgas.On olemas 
s eltskonnad, kelle juurde argiõhtuti tahetakse 
minna ja kellega koos olla, et oma päevajamadest 
kas või korrakski eemale saada. Pääseda laulu- ja 
tantsupeole, üles astuda oma kodustel sündmus-
tel või kaugemalgi või lihtsalt tunda omade keskel 
ennast mõnusalt. Ühendused, ühingud ja külaselt-
sid korraldavad ägedaid ja toredaid sündmusi.

Viimasel kultuurirahva peol Otepää Kultuuri-
keskuses oli tunda seda isetegemise lusti ja taht-
mist koos pidu pidada – vaimukus ja hea energia 
täitis kultuuritempli saali.

Tundub ju nii lihtne, tuleme kokku ja ongi lusti 
j a rõõmu ja kõik sünnib nagu iseenesest. Ega 
need asjad vist ikka nii lihtsalt ei käi küll. Iga tege-
misega on vaja aega ja vaeva, oskust ja tahet, et 
l aulu- ja pillihääled kannataksid lavale minna 
või tantsumustrid vaataja silma rõõmu toovad.
Tugevat aplausi on kõik Otepää  ühenduste, 
k lubide huviringide tegijad väärt. Olete ju elus 
hoidnud olulise – omakultuuri järjepidevuse.

2017. aasta eest võib valla rahvas olla kohe eri-
liselt uhke: kolm väärikat kultuurivaldkonna tun-

nustust on tulnud Otepääle.
Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts tun-

nustas valdkonna silmapaistvaid tegijaid:
AASTA TANTSUJUHT - KAIRE OJAVEE.

Otepää tantsuõpetaja, kes viis noorte tantsupeo-
le „Mina jään“ kaheksa väga hea tasemega tant-
surühma. Igas rühmaliigis oli vähemalt üks tant-
surühm, millest neli olid maakonna parimad.

AASTA RAHVAMUUSIKAKOLLEKTIIV ON 
SUGUVÕSAORKESTER PILLIPUU.
H iljuti oma 60. aastapäeva tähistanud sugu-
võsaorkestri “Pillipuu” kohta võib öelda, et tegu 
o n rahvamuusikaliikumisega Otepääl, mis on 
aegade jooksul üles kasvatanud kümneid mängi-
jaid ning sidunud kokku eri põlvkondade rahva-
muusikud. “Pillipuu” kätkeb endas mitmeid väik-
semaid ja suuremaid rahvamuusikaansambleid, 
nagu näiteks Karupojad, Mõmmid, kes paistsid 
suvisel noortepeo „Mina jään“ rahvamuusikapeol 
o ma mõnusa ja kindla mänguga eriliselt silma. 
Eestvedajateks Lille Tali ja Merle Soonberg.

E esti Kooriühingu aastapreemiate galal 
Estonia Kontserdisaalis esines 8 laulu- ja muu-
sikakolletiivi, kes kindlasti valitud Estonia lavale 
kui parimad, nende hulgas ka Otepää Gümnaa-
siumi lastekoor Eve Eljandi juhendamisel.

Eesti Kooriühingu aastapreemia:
AASTA DIRIGENT − MUUSIKAÕPETAJA 

2017 ON EVE ELJAND − Otepää gümnaasiu-

mi muusikaõpetaja ning poistekoori, lastekoori ja 
segakoori dirigent, samuti segakoori Eveko diri-
gent.

Aplaus ja kummardus Teile!

Uuenenud ja suurenenud Otepää vallas toimub 
ka kultuurivaldkonnas muutusi. Valla rahvama-
jad ja kultuurimajad koonduvad ühiseks asutu-
seks alates 1. märtsist 2018. Loodame, et sellest 
võidavad kõik. Ühiselt ja koos sündmusi korral-
d ades on tulemusedki mõnikord mõnusamalt 
l ahedamad. Teineteise nõu ja tugi on vajalik, 
e t paikkonna kultuurivedur Pukas, Nõunis, 
O tepääl, Kuigatsis või Sangastes ei tunneks 
ennast kultuuririndel üksiku hundina  vaid saab 
vajadusel abiväge kolleegidelt ja samas ka  ise 
abimeheks olles sündmuste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel.

E uroopa Kultuurifoorum kuulutas 2018. 
aasta kultuuripärandi aastaks. Väga tublilt  on 
sellega Otepää vallaski tegutsetud. Pärandihoid-
ja hõbesõlg 2017 kuulub Otepää Gümnaasiumi 
õpetajale Ave Kruusmaale, kes järjepidevalt on 
seda oma õpilastega teinud, koos tunginud esiva-
nemate mustrite maailma.

Tänased tegemised on homne kultuuripärand 
ja järjepidevus on selle tugevuseks.

valdur Sepp
vallavalitsuse liige, kultuurispetsialist

29. märtsil kell 19 Otepää Kultuurikeskuses
Rakvere Teatri etendus

Erki Aule
ASTUGE EDASI!

Komöödia esikus

Lavastaja Erki Aule
Kunstnik Eveli Varik
O sades Helgi Annast, Indrek Apinis, Jaune Kimmel, Silja Miks, 

Madis Mäeorg, Peeter Rästas, Tarmo Tagamets

N ii kui vanaproua Asta maale sõidab, kasutab noor remondimees 
J aanus juhust ja tellib tema korterisse omale prostituudi. Siinkohal 
võiks see delikaatne lugu lõppeda, aga paraku otsustab sel õhtul Astat 
külastada mitmeid erinevaid tegelasi alates tüütust naabrist kuni Poola 
teadlaseni välja. Uks käib kinni ja lahti kiiremas tempos kui keegi seda 
oodata oskab. Juhuse tahtel ristuvad tõde ja väljamõeldis, kirg ja armas-
tus. See on lihtne komöödia lihtsate inimeste keerulisest elust. Kui meie 
ei tee otsuseid, siis teeb elu neid meie eest.

Otepää turismiettevõtjad 

on oodatud vallavolikogu 
turismikomisjoni avatud istungile, 

mis toimub 
neljapäeval, 25. jaanuaril kell 16:00 

Otepää Raekoja 2. korruse nõukojas.

Kutsutud Valgamaa turismiarendusjuht Sig-
ne Hunt, kes teeb kokkuvõtte 2017. aasta 
tegevustest. 

Ühiselt arutame 2018. aasta plaane ning 
koostöövõimalusi ettevõtjate, avaliku sek-
tori ja turismi katuseorganisatsiooni vahel.

Ole kohal, et kaasa rääkida!

Mare Raid, turismikomisjoni esimees
mob 527 7583, mare.raid@otepaa.ee

Head piirkonna ettevõtjad 
ja kultuurirahvas!
Sel talvel peetakse Otepääl esmakordselt laskesuusatamise noorte ja juu-
nioride maailmameistrivõistlused. Ettevalmistused suurvõistlusteks käivad 
täie hooga ning praegused ilmaprognoosid näitavad, et võistlused saavad 
edukalt läbi viidud.

Võistlused toimuvad Tehvandil 26. veebruar – 4. märts. Suurvõistlusele 
on oodata üle 350 sportlase pea 40 riigist ning ka hulgaliselt pealtvaatajaid. 

Selleks, et võistluste vaheaegadel oleks meie külalistel mugav ja hubane olla, 
ootame kõiki ettevõtjaid oma toodangut pakkuma Tehvandi Spordikeskuse 
Biathloni hoone kõrval olevale külastajate alale. Pakkuda võib toitlustust, käsi-
töötooteid, kohalikku toodangut jms.

Samuti plaanime külastajate alale vabalava, millel saaksid ülesse astuda ko-
halikud esinejad ja kultuurikollektiivid.

Kui oled huvitatud võistlustel esinemisest, siis palun anna endast märku.
Palume oma kauplemissoovist ning esinemise valmisolekust teada anda hiljemalt 
12. veebruar 2018:Aivar Nigol tel: 5064083, e-post: aivar.nigol@biathlon.ee.



25. jaanuar  2018

Pärimuskultuuriaasta 
31. jaanuari kuupäeval 

kell 16.00

teeõhtu 

Otepää raamatukogus

Aedlinna raamatu I ja II osa põhjal 
''Meie jõud ja meie tugevus tuleb 
meie sidemetest esivanematega''. 

Lugejatega vestleb E.Kelder
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Mis tunne on olla metskits?

Aasta dirigent-muusikaõpetaja on Eve Eljand
20. jaanuaril kuulutas Eesti Kooriühing Estonia 
kontserdisaalis välja 2017. aasta koori- ja puhkpil-
limuusika aastapreemiad. Aasta dirigent-muusi-
kaõpetaja preemia laureaat on Otepää Gümnaa-
siumi muusikaõpetaja Eve Eljand. Peemia andis 
ü le Eesti Kooriühingu esimees Raul Talmar. 
Oma õpetajale aplodeeris Estonia laval Otepää 
Gümnaasiumi lastekoor, kes esines kõnealusel 
galal kahe lauluga: Kadri Voorand „Õnn ei tule 
pikutades“ ja ansambel Häälemaa, Piret Laikre 
„Mu kodu nii lihtsalt“.

Eve Eljand on Otepää Gümnaasiumis tööta-
nud 36 aastat. Tema juhendatud koore on alati 
hinnatud kõrgetasemelisteks. 2017. aasta noorte 
l aulupeol „Mina jään“ esines ligikaudu 90 last 
Otepää Gümnaasiumi poiste-, sega- või lastekoo-
rist. Tähelepanuväärne on see, et koorid moodus-
tuvad ju ühe väikese kooli õpilastest. Puudub või-
malus valida vaid andekamad ja parimad. Õpetaja 
Eve arvab, et kui laps annab oma parima panuse 
– leiab aja ja energia, et kooris laulda –, on edasi 
juba õpetaja ülesanne laps ka parimaks juhenda-
da. Iga kooriliige saab oma võimeid näidata õp 
Eve range ja heasoovliku käe all, sest koori ei hin-
nataks kümne punktiga, kui selles on vaid mõned 
head lauljad – parimad peavad kõik olema. 

E sinemisi näevad soovijad, proove kuulevad 
asjaosalised ja mõned teadlikud. Seda, kui palju 
tunde kulub õp Evel sobiva laulu leidmisele ja 
iseendale selgeks tegemisele, ei tea keegi. Kolme-
minutilist laulu võib muusikaõpetaja olla tundide 
viisi otsinud ja katsetanud, enne kui söandab seda 
koos kooriga harjutama hakata. 

Kooride kõrge tase peitub õp Eve loo-
muses. „Ta on väga tahtejõuline,  äärmi-
selt põhjalik  ega lepi kunagi keskpärasu-
sega“ (Veronika Maide). Kuigi lastekoo-
ris laulmine võtab lastelt aega ja energiat, 
leiavad koori liikmed, et see on vaeva väärt. 
M erelle Liivamägi usub, et lastekoorist 
saab väärt kogemusi ja sõpru kogu eluks. 
Loomulikult paraneb lauluoskus ja muu-
s ikaline kuulmine. Katarina Kivimäe ja 
K erttu-Liis Levin on tänulikud esinemis-
k ogemuste eest. Veronika Maide leiab: 
„ Kooris laulmine õpetab vastutustunnet, 
täitma lubadusi ja pingutama ühise eesmär-
gi nimel. Üks kõigi, kõik ühe eest!“ 

L astekoori neiu Liisabet Urm arvab: 
„Eve Eljand pühendub meeletult ja armas-
tab oma tööd väga.  Eve Eljand on väsi-
m atu inimene, kellest kiirgab alati suurt 
energiat. Sellega on ta eeskujuks paljudele 
endast noorematelegi.“ Kõige säravamgi õpetaja 
p eab kuidagi enda energiavarusid taastama. 
Aasta dirigent-muusikaõpetaja leiab, et suurim 
e nergia, rõõm ja tänutunne tekib õnnestunud 
esinemistest. Mida nõudlikum on laul ja publik, 
seda rõõmsam on Eve hing, kui lapsed annavad 
endast maksimumi ja täidavad kogu saali laulu-
jõuga. Elus on aga muudki peale muusika. Kooli- 
ja kooritunnis jälgib õpetajat mitukümmend sil-
mapaari. Seda enam naudib ta üksi Otepää mat-
karadadel liikumist, kui saab oma eesmärke ja 
tegemisi selgeks mõelda, puude praksumist, lin-
nulaulu või vaikust kuulata ning nautida imelisi 

vaateid, mida neli aastaaega Otepääl pakuvad. 
M uusika pakub eneseteostust, aga vestlused 
pereliikmetega ja lapselastega hullamine ei ole 
millegagi asendatav. 

S elle üle, et Eesti Kooriühingu nõukogu 
märkab ühte väikest Lõuna-Eesti koolikoori, on 
õp Evel ääretult hea meel. Ta leiab, et juba nomi-
nendiks esitamine oli suur tunnustus. Aasta diri-
gent-muusikaõpetaja preemia võttis Eve Eljand 
vastu au-, uhkus- ja tänutundega. 

Palju õnne õpetaja Evele!
rita arik, 

otepää gümnaasiumi kommunikatsioonijuht

S ellele küsimusele otsisid vastust Mürakarud, 
Lepatriinud ja Sajajalgsed, kes võtsid lõppenud 
metskitse aasta kokku osaledes Vapramäe-Vel-
lavere-Vitipalu Sihtasutuse aktiivõppeprogram-
mis „Metskits“. 

Need, kes nägid kaugelt meie mudilasi met-
sateel müttamas, võisid mõtiskleda, kas rajal on 
näha lapsi või hoopis metskitsi. Nimelt maskee-
riti kõik programmis osalenud pruuni keebi abil 
kaberiteks. Poistele anti sokkude kehastamiseks 
k a sarved. Laste eristamise metskitsedest tegi 
k eerukamaks ka enne rajale minekut tehtud 
m õõtmised, mis näitasid, et laste pikkus oli 
enam-vähem võrdne metskitse kõrgusega. 

L äbi erinevate mängude said lapsed tunda, 
k uidas on süüa, juua ja liikuda nagu metskits. 
E riskummaline oli metskitse kombel söömine, 
sest seda pidi tegema käte abita (metskitsel pole 
ju käsi kusagilt võtta). Nööril rippusid kapsalehed 
nagu pestud pesu ning laste ülesanne oligi ainult 
suud kasutades lehed ära süüa. 

Elevust tekitas ka mäng, kus üks laps kehastas 
ringi keskel metskitse, kes süües pidevalt ümbrust 
uuris (juhuks, kui hunt või 2018. aasta loom ilves 
r ündama peaksid). Ülejäänud osalised hiilisid 
vaikselt tema suunas. Esimesena kaberini jõudnu 
mängis järgmisena kitsekest. 

Erinevad mängud õpetasid lastele, et metskit-
se elu pole sugugi kerge. Loomake peab olema 
pidevalt valvel ja enda eest seisma. Tal pole käsi, 
mis teda söömisel abistaksid ning lisaks võib tal 
juhtuda nii nagu mõnel poisil juhtus – sarvedega 
võib kogemata oksa külge kinni jääda. 

Kõiki kolme väljasõitu rahastas SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskus. 

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike kaSe

Fotol söövad lapsed metskitse kombel 
kapsalehti.

Otepää piirkonna kogukonnainimestel oli laupäeval, 13. jaa-
nuaril tore võimalus tutvuda Räpina Loomemaja tegemiste, 
toimetamistega. Juba sõit kujunes silmale meeldivaks, härma-
ehtes ja lumelookas Eestimaa loodus, kaunis päikesepaiste ja 
siin-seal kitsekarjad. 

Sama päikeseline oli ka meie vastuvõtt Räpinas, maja juht 
Leo rääkis meile nii maja saamisloost, toimuvatest tegevustest 
kui ka tulevikuplaanidest. Oluline märksõna – koostöö vallaga. 
Selles vanas mõisaaegses tõllakuuris toimetavad, tegutsevad 
v ahvad inimesed. Parasjagu meie külaskäigu ajal vanemad 
p rouad kudusid kangastelgedel vaipu, nooremad prouad 
köitsid ja kaunistasid kauneid albumeid, savikojas toimetati 
keraamikaga, saalist kostis laste hõikeid. See on tõesti koht, 
mis rahvale meeldib ja mis hästi palju kasutust leiab. Käivat siin 
isegi kunstnikuproua Venemaalt. Tuleb bussiga, õpetab ja siis 
koju tagasi.

I metlust vääris kohaliku lasteaia koka väga vahva näitus 
Räpina ajaloolistest hoonetest, isikutest – imepeen ja täpne 
hariliku pliiatsi kunstitöö. Ning ega meiegi nii lihtsalt pääse-
n ud. Pool grupist asus toredat fotokarpi meisterdama ning 
teine pool siirdus kogukonnakööki eelmise aasta parima pagari 
2. koha võitnud koka juhendamisel toitu valmistama.  Väga 
maitsev kõrvitsasupp, näkileivad, läätsepallid ning hapukap-
sa-šokolaadikook panid päevale toreda punkti. 

Leidis kinnitust tõsiasi, kui on eestvedamas toredaid ja ette-
võtlikke inimesi, siis on ka neid, kes innuga kaasa tulevad ja 
ühisest koostegemisest rõõmu tunnevad. Nii mõnigi hea mõte 
hakkas koduteel jooksma ... las lippab, nii ongi meil oma kogu-
konnas hea ja turvaline olla!

Õppereisi seltskonna nimel
Marika vikS

Huvitav õppereis Räpina Loomemajja

PILKUSE KÜLAMAJAS 

toimub 
17. veebruaril kell 13.00

MEIGIKOOLITUS ISEENDALE. 

Koolitajaks on Anni Hallik Tallinnast. Ta on 
vabakutseline jumestaja ja grimmeerija, 
töötanud teatrites ja fotograafidega. Anni 
näitab kuidas paari lihtsa võttega naiselik 
ilu esile tuua ja kena välja näha.
Koolitus maksab 27 eurot. 

Info ja registeerimine tel. 5197 4916 
(registeerida saab 14. veebruarini).

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet 
peatub Eestimaa erinevais keskustes kord näda-
las, võimaldades nii kiirendada inimeste õigeae-
gset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomu-
liste kasvajate kahtlusel. Mobiilne nahakasvajate 
diagnoosimise kabinet on varustatud kaasaegse 
aparatuuriga nahakasvajate diagnoosimiseks.

Kabinetis võtavad vastu nahahaiguste arst Külli 
Paasik ja õde Maili Maalmann.

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

Tähelepanu, interneti broneeringul tuleb eriala 
juures täpsustada mobiilne nahakasvajate diag-
noosimise kabinet ja asukoht, kuhu minna soo-
vitakse.

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

Otepää Tervisekeskuse juures, Tartu mnt 2 
1. veebruaril ja 17. mail. 

Kliinikumi mobiilse 
nahakasvajate diagnoosimise 
kabinet tuleb Otepääle
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Tulemas on 25. mälumängu-
turniir Palupera karikale

Esimene voor 26. jaanuaril 2018. a kell 19.00 
Nõuni Maakultuurimajas.

Mäng toimub klassikalise mälumängu süs-
teemi alusel, kus võistkonnas on 4 mängijat 
ja üks noormängija  – 18 a. (vajadusel võib 2 
vahetada).

Turniir on 3vooruline, kokku 108 küsimust. 
Igas voorus on 36 küsimust, neist 2 muusika- 
ja 4 pildiküsimust.

Mängu teemaks on Eesti ja kõik Eestiga 
seonduv. Samuti ka võimalusel Piibli teema-
lised.
Võistkondade osavõtumaks on 40.- EUR.

Turniiri võitjale kuulub karikas, parimate-
le võistkondadele diplom ja auhind. Parim 
Valgamaa võistkond saab maakonna meistri 
medalid. 

Info ja registreerimine tel: 5139071, Kalev 
Lõhmus, palubuss@gmail.com.

Kolmapäeval, 31. jaanuaril olete 
oodatud Otepää looduskeskusesse 
(Kolga tee 28,Otepää) loodusõhtule

Otepää muutuvad maastikud − 
Tarmo Evestus

Jääaeg on andnud Otepää kandile tema eripära. 
Vaateliselt kaunid maastikud ahvatlevad inimesi 
siiakanti tulema ja siin tegutsema. Tänaseks on 
inimesest saanud põhiline Otepää maastike 
mõjutaja. Kohalik loodusetundja Tarmo Evestus 
annab loodusõhtul ülevaate Otepää piirkon-
na maastikest, loodusväärtustest ja toimunud 
muutustest.

TASUTA. Võta sõber kaasa ja tule kohale! 
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkon-
nahariduse spetsialist, tel 518 6747, 
margit.turb@keskkonnaamet.ee. 

Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet.

Talvine autospordivõistlus Otepääl

Veebruari alguses 10.02.2018 toimub Otepääl ja selle ümbruses traditsiooniline autospordivõistlus Villa 
Müllerbeck Otepää rahvasprint. Üritus toimub Otepää läheduses üldiseks liikluseks suletud lumistel ja 
jäisetel kõrvalteedel. Harrastajate võistlusrada koosneb kahest kiiruslõigust, mille kogupikkus on 6,2 km.
 
Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2018 võistluste juht: „Loodan väga, et võistlusrada on täies ula-

tuses kaetud lume ja jääga ning võistlused toimuvad talvistes oludes. Otepää autospordi üritused on alati 
väga hinnatud ning talvine võidusõit on saanud toredaks traditsiooniks. Villa Müllerbeck Otepää rah-
vasprindile ootame vähemalt 80 autosportlast. Loodame, et starti on tulemas ka teiste riikide võistlejaid. 
Võistlusradade täpsed asukohad avaldame võistlusnädala alguses ning seal on olemas info pealtvaataja-
tele. Üritus on pealtvaatajatele tasuta"
 
Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 10:00. Parimatele pilootidele on auhindadeks suured karikad ja 

vahuveinid. Osalejatele pakume nagu tavaliselt rikkalikku auhinnalauda, kus jagub auhindasid kiirema-
tele ja kindlasti läheb võistlejate vahel jagamisele hinnalisi loosiauhindasid meie toetajatelt.
 
Võistlusele saab registreeruda alates 15.01.2018 interneti aadressil http://www.autosport.ee/rallyreg.
Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.facebook.com/rahvasprint
 
Küsimused ja lisainfo: Marko Koosa, marko@smaracing.ee, +3725202695

Ruuben Jaagant osales Balti Jalgpallikooli koosseisus 
13.-14. jaanuaril Saksamaal 2007 vanuseklassi tipptur-
niiril JFK Cup (www.jfk-cup.de). Enamus vastaseid olid 
Saksamaa tippklubide noortevõistkonnad ning teiste 
seas sai Ruuben mängida Dortmunid Borussia, Han-
nover 96, Bayer Leverkusen ja Werder Bremeni vas-
tu. Tasavägised mängud lõppesid Balti Jalgpallikooli 
jaoks kahe võidu, kolme viigi ja kolme (üheväravalise) 
kaotusega ning 15 kohaga 20 võistkonna seas. Kaitsja 
positsioonil tegutsenud Ruuben sai kirsina tordil kirja 
ka 2 väravat.

       Pildil Balti Jalgpallikooli 2007 võistkond. 
       Ruuben all reas, vasakult esimene.

FC otepää

FC Otepää noormängija 
käis mängimas Saksamaa 
tippturniiril F C Otepää jaoks olnud edukaim möödunud 

a asta on andnud hea plaani ka tulevaks. Nii 
noored kui esindusmeeskond jätkavad treeningu-
tega saaliruumides ja valmistutakse eesootavaks 
hooajaks.Tänavu osaleb esindusmeeskond Eesti 
meistrivõistlustel II liigas ja kuus noorte võistkon-
da U15, U13, U11, U10 ja U9 vanuseklassides. 
L isaks jätkab täiendusi ootav naiskond mängi-
mist rahvaliigas.

Aasta jooksul ootab noortevõistkondi ees arvu-
kalt erinevaid turniire. Plaanis on suvel osaleda 
k ogu klubi noortega Eesti suurimal turniiril 
Pärnu Summer Cupil ning välishooaja lõppedes 

minna kahe vanuseklassiga mängima ka mõnele 
L õuna-Euroopa turniirile. Esmakordselt kor-
raldame koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga “Rimi 
jalgpalli suvelaagri” ainult tüdrukutele, et anda 
hoogu ja julgust meie piirkonna tütarlastele palli 
mängimiseks. Taas ootame klubi lapsi ka Kää-
r ikule laagrisse, kus anname lastele võimaluse 
proovida ka teisi pallimänge ja spordialasid, mille 
t reeninguid Otepääl pole. Lisaks noortetööle 
j ätkab klubi esindusmeeskond Otepää lahtiste 
meistrivõistluste korraldamist suvel nii murul kui 
ka esmakordselt rannas ning juba 3. märtsil  ka 
saalijalgpallis.

V iimaste aastate peamiseks prioriteediks 
s aanud noortesüsteemi järjepidev arendami-
ne on kaasanud tublisid ettevõtjaid ja aktiivseid 
lapsevanemaid, mis on palju aidanud saada jal-
gpalliklubil osaks Otepää spordikultuurist. Selle 
jätkusuutlikuks arendamiseks on kõikide huvili-
ste abi ja mõtted teretulnud ehk kui kellelgi on 
huvi vabatahtlikuna FC Otepää klubi arengusse 
panustada, siis võtke meiega ühendust! 

Põnevat ja sportlikku alanud aastat!

FC otepää

FC Otepää 13. tegutsemisaasta startis

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada 
kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, 
kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asu-
kohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja 
kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul 
juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumu-
sed võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et pos-
titeenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatak-
se kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne 
kasutada.

K irjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel 
aastal läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soo-
vivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii 
käivad – poe, vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring 
kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad ini-
mesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, 

isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või 
töökohale lähemal. 

Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate 
asukohtade osas ettepanekuid kuni 31. jaanuarini aadres-
sile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada 
valla ja küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukoha-
kirjeldus.

K irjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja 
e lanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul 
jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kau-
gusesse. 

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade 
saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõte-
tele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus 
ei puuduta. 

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?
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Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja pliidipuud. Vedu tasuta. Tel 
505 6107

6-liikmeline pere üürib vähemalt 
neljatoalist elamispinda. Sobivu-
sel hilisema ostu võimalusega. 
Tel 56259144

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

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

Teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160

Ehitus-remonttööd. 
Tel 5353 6160

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

MAIA KÕRDA 
25.04.1939 - 12.01.2018

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

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Elu on laul,
on lihtne ta viis,

heliseb hetk...
ja vaikib siis.

MERIKE TOOTSI

Mälestame endist töökaaslast ja 
avaldame kaastunnet omastele

Veski Spordibaasi kollektiiv

MERIKE TOOTSI 
18.04.1961 - 15.01.2018

 
Mälestame kauaaegset 

südamlikku naabrit 

SALME PUURAT

Perek. Ernits

MAIA KÕRDA

Südamlik kaastunne Toomasele 
kalli õe kaotuse puhul.

Perek. A.Kikkas
 

Siiras kaastunne Toomasele 
kalli õe

MAIA

kaotuse puhul.

Evi, Elmu, Reet ja Raul 

Kas kuuled kuis nutab Su kodu
Su peidus leinates sääl.

Talle kaaslaseks vihmade sadu,
Kus piiskade pisara hääl.

Mälestame sõbraliku ja 
rõõmsameelset naabrit.

MERIKE TOOTSI
Südamlik kaastunne Urmole, 

Tarmole ja teistele lähedastele.
Perekond Sisask ja Drenkhan 

Äkki katkes Sul elulõng,
head mälestust me sinust hoiame...

MERIKE TOOTSI

Mälestame endist aktiivset 
külaelu vedajat. 

Südamlik kaastunne lähedastele.

Evi, Ülle ja Margit

Aeg kord igavikku kannab,
ei ole keegi kaitstud lõpu eest...

Mälestame rõõmsameelset ja 
kauaaegset Pilkuse külavanemat

MERIKE TOOTSI`t
Tunneme kaasa poegadele 

Urmole ja Tarmole ning õdedele.

Juhatuse liikmed Merike ja Reet

Aeg ilusad hetked meelde jätab...

Südamlik kaastunne Endlale, 
Pillele ja Peetrile peredega,kalli 

abikaasa,isa ja vanaisa

ERNST SAAREMETSA

kaotuse puhul.

Anni, Taimi ja Ants Orasson 
perega. 

Alati abivalmis ja toredat 
kaaslast

MERIKE TOOTSI`t
mälestab ja tunneb kaasa 

omastele
IRL Otepää osakond.

 Kaastunne omastele kauaaegse 
Pilkuse külavanema 

MERIKE TOOTSI
lahkumise puhul

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus 
pakub tööd Hellenurme hooldekodus:

 - kokale (puhkusteperioodiks), töö vahetustega, väljaõppe 
 võimalus.
Info: 7666789 Anti Värton, e-post anti.varton@hooldekodu.ee.

- hooldajale (põhikohaga ning puhkusteperioodiks), töö 
 vahetustega 24 tundi või 11 tundi.

Info: 53401504, Soja Sipelgas, e-post info@hooldekodu.ee

Mälestame kauaaegset 
(meiega 29 aastat) kolleegi

MAIA KÕRDAT
25.04.1939 - 12.01.2018

Rõngu Keskkooli pere

Mälestus ei unune,
sellest soojad sõnad südamel.

Õmblus- 
ja parandustööd

NB! Saadaval imetamis-
pluusid, -tuunikad ja 
-kleidid noortele emadele!

Tel. 55 675 001
Valga põik 3, Otepää.
Fb Otepää Õmblusabi

Kardinad ja aknakatted

Vajadusel mõõtmine 
kohapeal.

Tel. 50 65 911

MTÜ Karukäpp 
saab kokku 

30. jaanuaril kell 18.00 vallamaja 
III korrusel ruumis 308.

Info tel. 515 3248 

06.01. läks Sihva külas 
kaduma 1aastane, must

isane koer Bruno. 

Koeral kaelas must 
kaelarihm. 

Kui keegi koera näeb, palun 
helistada tel: 56666815.

SÜNNID
Karl Joosep Subbi      22. detsembril
Stefi Nämi         3. jaanuaril
Anni Liis Koppe       14. jaanuaril

Palveränduri kasutatud kaubad 

Pärna 15 

Oleme avatud:
N-R 12-16, L 10-13
Iga päev lisame uut kaupa! 

Tule ja leia omale midagi põnevat 
ja vajalikku!

Palupera põhikool 

pakub tööd 

klaveriringi juhendajale 
(osaline koormus).

Tööle asumine esimesel võimalusel.
Lisainfo: Svetlana Variku  58193610

Sooviavaldus saata: 
svetlana.variku@palupk.edu.ee

või  Palupera küla, Elva vald, Tartumaa, 67511

Pühajärve Põhikool 

vajab 

KLASSIÕPETAJA 
asendusõpetajat.

Info: kool@pyhajarve.edu.ee. 

Tel. 5076285.

Alates veebruarist 2018 
muutuvad

 
Puka sauna lahkuolekuaeg ja piletite hinnad.

Saun on ootab külastajaid reedeti kella 15-20. 

Pilet lastele ja pensionäridele 2 eurot, teistele 2.50.



25. jaanuar  20188 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T

Kontserdile Nõuni on
võimalik sõita 

kultuuribussiga:

Otepää-Nõuni-Otepää (pääse 2 eurot).

Sõidusoovist anna teada Marikale
tel. 5346 5648 
neljapäeva, 25. jaanuari õhtuks! 


