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Vanavanemate päeval said kõik
huvilised pilli mängida
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Otepää saab
võimsama alajaama

Otepää vallas tähistati vanavanemate päeva
13. septembril kontserdiga, kus sai proovida
pillimängu. Otepää Gümnaasiumis toimunud kontserdil esinesid Otepää Muusikakooli
õpetajad ja õpilased. Vanavanemaid tervitas
Otepää vallavanem Kalev Laul. Kontserdi
lõpus said vanavanemad proovida kätt kandlemängus ja ksülofonil. Kõiki osalejaid ootas
kohvilaud.
„Idee kutsuda vanavanemaid pille proovima oli meil juba kevadel, kui kutsusime neid
koos lastelastega muusikakooli tundidesse,“
lausus Otepää Muusikakooli direktori kt
Tuuli Vaher. „Nüüd avanes veel üks võimalus
tuua pillimäng vanavanemateni, mis tekitas
suure elevuse.“
„Lapsepõlve elatakse läbi vähemalt kolm

Elektrilevi sõlmis ehitajaga lepingu Otepää alajaama trafode ostuks ja Otepää- Tsirguliina liini
110 kilovoldisele pingele üleviimiseks. Enam
kui 1,25 miljoni eurone investeering tõstab võrgu töökindlust ja suurendab oluliselt alajaama
võimsust.
Suurema võimsusvajaduse taga on Otepää
vineeritehas, kel on plaanis ehitada uus tootmisliin. Investeeringu tulemusena saavad töökindlama võrgu ka rohkem kui 3400 Otepää
alajaama toitel olevat majapidamist ja ettevõtet.
Otepää piirkonnaalajaam varustab elektriga
lisaks Otepääle ka Sangaste, Valgjärve ja Palupera valdade elanikke.

korda – ise lapsena, teine kord siis, kui endal on
lapsed ja kolmas kord siis, kui on võimalus kasvatada lapselapsi,“ märkis Kalev Laul. „Vanavanemad kuuluvad lapsepõlve juurde ja sellel väärikal
pidupäeval täname kõiki vanavanemaid, kes on

oma panuse lastelaste kasvamisse andnud.“
Kontserdi korraldasid Otepää Muusikakool ja
Otepää Kultuurikeskus.
Monika Otrokova

Otepää vallavolikogu valis valimiskogusse esindaja
Otepää vallavolikogu valis oma 15. septembri istungil Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindajaks Aivar Nigoli.
Aivar Nigol sõnas, et talle on see suur au
esindada Otepääd Vabariigi Presidendi valimiskogus.
„Olen selle võimaluse eest volikogu liikmetele tänulik, Vabariigi Presidendi institutsioon on meile kõigile oluline ning loodan

väga, et Eesti saab parima presidendi,“ ütles
Aivar Nigol. „Minu eelistuseks on Siim
Kallas, kuna ta omab suurt rahvusvahelist
ja siseriiklikku kogemust, leian, et tema
suudab Eestit esindada kõige paremini.“
Aivar Nigol on olnud pikaaegne Otepää
vallavolikogu liige, ta on olnud nii volikogu
esimees kui ka Otepää linnapea ja Otepää
vallavanem.

Riigikogu esimees Eiki Nestor on kutsunud Vabariigi Presidendi valimiseks
kokku valimiskogu Estonia kontserdisaali
24. septembril 2016.
Monika Otrokova
Foto: Valju Aloel

Alajaama võimsuse suurendamiseks asendatakse senised trafod uute 16 megavoltampristega. Uued trafod tulevad Horvaatia tehastest,
kus need vastavalt Elektrilevi nõuetele valmis
ehitatakse. "Veel enne kui trafod Otepää alajaamas tööle pannakse, tehakse spetsialistide
järelevalve all trafodele tehasekatsetused veendumaks, et seadmed vastavad meie võrgu
tehnilistele nõuetele," ütles projektijuht Siim
Talsi. Tema sõnul on suurte piirkonnaalajaamade trafod alati nii-öelda käsitöö, mis tehakse
eritellimusel konkreetsetest vajadustest lähtuvalt ja mille valmimine hanke väljakuulutamisest kohale toomiseni võib kesta rohkem
kui aasta.
Trafod on elektrivõrguseadmed, mis muundavad kõrgema pinge madalamaks ja ühendavad
erineva pingega võrguosad ühiseks elektrivarustussüsteemiks.
Lisaks trafodele vahetusele tehakse OtepääTsirguliina liini 110 kilovoldisele pingele üleviimiseks uuendustöid nii Otepää kui ka Tsirguliina alajaamas.
Ehitustöid teostavad OÜ S-Power ja OÜ Eletec.
Alajaama uuendamistööd peaksid valmima
2018. aasta juuniks.
Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist

Valmistume haldusreformiks
Haldusreformist
on räägitud aastakümneid.
17
aastat tagasi liitusid Pühajärve vald
ja Otepää linn.
Aeg-ajalt on selliseid ühinemisi
siin-seal Eestimaa
peal veel toimunud, kuid piisavat efekti
haldussuutlikkuse kasvuks riigis tervikuna
pole kaasnenud.
Skeptikud leiavad, et kahe vaese kokkupanemisel ühte rikast ei saa. Ja nendega
tuleb nõustuda. Mitte selles, et me endid

vaesteks peaksime, vaid selles, et liitumisjärgne päev meie hoovi kujuteldamatut
rikkust ei too.
Omavalitsuste liitmine on tegevus, mille
positiivsed ilmingud tulevad välja mõnes
valdkonnas kohe, aga enamuses aastate
pärast.
Eestit on jaotatud mitmete meetoditega
– kihelkondadeks, kolhoosideks, sovhoosideks, rajoonideks, maakondadeks jne.
Inimeste kodud, vaatamata ümberreformimistele, oma asukohta ei muuda ja üle on
elatud kõik katsetused.
Selles valguses paistab terendav reform
ühe meeldivamana. On võimallik omavalit-

sustel ise otsustada, kellega liituda ja elanikel võimalik oma arvamust avaldada.
Tänase Teataja vahel on Otepää piirkonna omavalitsuste ühinemisteemaline
erileht. Ma usun, et nii mõnigi küsimus
leiab sealt vastuse ja mõte mõttekaaslasi.
Kui huvi on suurem, siis ühinemiskoosolekute protokollid on kättesaadavad
Otepää valla kodulehel.
Arvamust on võimalik avaldada 28. septembril gümnaasiumis toimuval haldusreformi teemalisel arutelul ja kindlasti tuleks
seda teha peatselt toimuval rahvaküsitlusel.
Otepää vallavanem Kalev Laul

RAHVAKOOSOLEK
HALDUSREFORMI TEEMADEL
28.09.2016 kell 18.00
OTEPÄÄ GÜMNAASIUMIS.
Kõik huvilised on oodatud!
Haldusreformi puudutavad materjalid on Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee/haldusreform.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Omavalitsusreformi ei tasu karta

AMETLIK INFO

AMETLIK INFO

Otepää Vallavolikogus

nus 63602:001:1820 pindala 1,58 ha, sihtotstarve

16.09.2016
n

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel pikendada sõi-

duauto Kia Carens kasutusrendile võtmiseks AS-iga Nordea
Finance Estonia sõlmitud liisingulepingut nr 201318684
kaheks aastaks.
n

Kinnitati arengukomisjon järgmises koosseisus: 1.1

Aivar Nigol – komisjoni esimees; 1.2 Siim Kalda – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Peeter Kangur;
1.3.2 Merlin Müür; 1.3.3 Alar Arukuusk; 1.3.4 Priit Voolaid;
1.3.5 Indrek Taukar.
n

Kinnitati õiguskomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Rein

Vikard – komisjoni esimees; 1.2 Enn Sepma – komisjoni
aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Toomas Liiva; 1.3.2
Sander Karu; 1.3.3 Heikki Must; 1.3.4 Harri Tromp; 1.3.5
Jaanus Barkala.
n

Kehtestati volikogu liikmetele tasu ja hüvituste maks-

mise kord.
Volikogu esimehele makstakse hüvitust 500 eurot kalendrikuus. Volikogu aseesimeestele makstakse hüvitust 250 eurot
kalendrikuus. Volikogu komisjonide esimeestele makstakse
tasu 150 eurot kalendrikuus.
n

Võeti vastu Otepää valla 2016. aasta lisaeelarve.

n

Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esinda-

jaks valiti Aivar Nigol.

Otepää Vallavalitsuses
12.09.2016
n

Peeti võimalikuks jagada Truuta külas asuv Männiku

katastriüksus (katastritunnus 63602:003:0762) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Nõustuti Otepää vallasiseses linnas asuva ca 2401 m²

suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1607070002) Eesti
Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n

Nõustuti Otepää vallasiseses linnas asuva ca 1796 m²

suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1607050007) Eesti
Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n

Nõustuti Otepää vallasiseses linnas asuva ca 13,41 ha

suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1607070003) Eesti
Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n

Ei nõustutud Otepää vallasiseses linnas asuva ca 2763 m²

suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1607050006) Eesti

Jaanus Raidal
Otepää vallavolikogu aseesimees ja volikogu
haldusreformi komisjoni esimees
Jaanus.Raidal@otepaa.ee

Omavalitsusreform
on vältimatu
Leian, et tänasel
päeval on omavalitsusreform on vältimatu, juba 25 aastat
tagasi, kui sündis
Eesti Vabariik, räägiti omavalitsusreformi vajalikkusest.
Paraku on see kõik veerandsada aastat aega
võtnud. Kui vallad ühinevad, siis tekib nende
vahele sünergia ja koostöö, koostöö ei teki mitte
ainult valdade ahel, vaid ka suuremate kogukondade vahel ning ka riik hakkab siis end efektiivsemalt majandama.
Otepääl on täna ühinemisläbirääkimiste laua
taga viis omavalitsust – Otepää, Palupera, Sangaste, Urvaste ja Kanepi aga neid oleks võinud
ka rohkem olla. Oleks võinud olla ka kaheksa
omavalitsust – lisaks eelpool nimetatutele veel
ka Puka, Valgjärve, Rõngu ja miks ka mitte
Antsla. Pole veel hilja!
Siinkohal peab tegema kahjuks kriitikat
Otepää mõningate poliitikute suhtes, kes on
ajanud asju väga kitsarinnaliselt ning pole
suutnud näha suuremat pilti. Mida suurem omavalitsus, seda tõsisem partner on ta ka riigile ning
seda paremini suudab ta oma elu korraldada.
Eelduste kohaselt saab Otepääst ligikaudu
10 000 elanikuga omavalitsus ja see tagab hea
hakkamasaamise. Näen Otepääd õitsva oaasina
kuppelmaastikul Eesti Vabariigis, kes seda oaasi
juhtima hakkab, sõltub juba valijatest. Vaatamata viimaste aastate kohalikule liivakastipoliitikale, kuhu ka mind on kahetsusväärsel kombel
tõmmatud, on Otepää olnud üks haldussuutlikumaid omavalitsusi endasarnaste reas ja on
seda ka edasi. Ühinemisläbirääkimiste laua taga
olevatest valdade juhtidest on mul siiani väga
hea mulje jäänud, meil on tõesti suurepärane
koostöö olnud.

Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina, kuna antud
maa-ala asub Otepää valla munitsipaalomandisse taotletud Jaanimetsa maaüksuse koosseisus.
n

Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tam-

memäe kinnistul ehitise (tiik) rajamiseks.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas

384 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusum-

mas 75 eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule

summas 8,95 eurot.
n

Suunati kolm isikut tugiisikuteenusele.

n

Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus järgmistele

kinnistutele:
1.1 Otepää külas asuvale Soldati kinnistule (kinnistu
registriosa nr 1672740, katastritunnus 63602:001:2081, pindala
9,43 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) rajatava jalg- ja jalgrattatee osas, kasutusõiguse seadmise ala pindala 2296 m²; 1.2
Otepää külas asuvale Kellamehe kinnistule (kinnistu registriosa nr 1672540/16725, katastritunnus 63602:001:2351, pindala

Paraneb ühinenud valla kodanike
elukeskkond
Rohkem ressursse tagab ühisvalla elanikele
paremad elutingimused – näiteks on plaanis
sisse viia tasuta ühistransport vallaelanikele ning
tagada parem transpordiühendus eri keskuste –
Sangaste, Urvaste, Kanepi, Palupera vahel.
Plaanis on korrastada valdadevahelisi ühendusteid, Urvaste - Vidrike - Otepää teelõik peab
saama kõvakatte.
Oleme kokku leppinud, et liituvates omavalitsustes jäävad põhikoolid alles aga ma ei välista,
et Otepää peab oma haridusvõrgustikku tulevikus korrastama hakkama.
Mis puudutab tervishoidu, siis kohapeale
jäävad perearstid ikka edasi. Otepääl on lähiaastatel valmimas kaasaegne esmatasandi arstiabikeskus, mis parandab pakutavat arstiabi kvaliteeti ja on kättesaadav kõigile ühinenud valla

elanikele. Hooldekodude majandamine muutub
tunduvalt ühtsemaks ja kompaktsemaks. Kui
meiega ühineb Palupera vald, siis saab Otepää
haldusterritooriumil olema 300-kohaline Lõuna-Eesti suurim hooldekeskus. Kompetentsi peaks meil selles valdkonnas seega olema
küllaga.
Ka turismimajandamine muutub terviklikumaks – nii Urvaste, Kanepi kui ka Palupera,
saavad kaasatud turismiturunduse inforuumi,
mis peaks tulu tooma kohalikule turismiettevõtjale. Möödapääsmatuks muutub ka oma turismiinfokeskuse loomine.
Arvan, et ka kinnisvarahinnad teevad seoses
Otepääga liitumisega positiivse tõusutrendi.
Minu käest on ka küsitud, et mis siis saab, kui
ühinemiste käigus muutuvad maakonnapiirid.
Otepää vallal on kurss kas Võrumaa või Tartumaa koosseisu. Isikulikult arvan, et tulevikus
võivad kaduda nii Valgamaa kui ka Põlvamaa.
Maakondade piirid muutuvad niikuinii riigireformi käigus ja see on tänane reaalsus.

maatulundusmaa) rajatava jalg- ja jalgrattatee osas,
kasutusõiguse seadmise ala pindala 1057 m²; 1.6
Vana-Otepää külas asuvale Uue-Koidu kinnistule (kinnistu registriosa nr 2575140, katastritunnus
63602:001:1810, pindala 2,42 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) rajatava jalg- ja jalgrattatee osas,
kasutusõiguse seadmise ala pindala 748 m²; 1.7
Vana-Otepää külas asuvale reformimata riigimaale
(pindala 5854 m2) rajatava jalg- ja jalgrattatee osas,
kasutusõiguse seadmise ala pindala 503 m².
n

Otsustati saata vallavalitsuse liige Mare Raid

ajavahemikuks 21.-23. september 2016. a välislähetusse Leedu Vabariiki seoses Marijampole omavalitsuse õppekülastusega.
n

Otsustati saata vallavanem Kalev Laul aja-

vahemikuks 5.-8. oktoober 2016. a välislähetusse
Moldova Vabariiki seoses projektiga “Nisporeni
noorte kaasamine kogukonna arengusse”.
n

Anti OÜ-le Tulekild Ilutulestikud (registri-

kood 11538211, aadress Peetri 17-2 Tartu linn) ilutulestiku korraldamise luba 16. septembril 2016. a
ajavahemikul kell 23:00-24:00 Truuta külas Vidrike
Puhkemaja territooriumil ilutulestiku korraldami-

Detsembris on plaanis
allkirjastada ühinemisleping
Tahan veelkord tänada ja tunnustada ühinemisläbirääkimistel osalevate valdade – Urvaste,
Kanepi, Palupera ja Sangaste juhte, kes on läbirääkimiste laua taga mõelnud mitte ainult oma
isiklikest huvidest lähtudes vaid arvestanud
kogukonna huvisid. Kahjuks pole laua ääres
Puka, Valgajärve ja d usun, et olukord võib juba
lähiajal muutuda.
Detsembrikuus planeerime ühinemislepingu allkirjastada, kuna 1. jaanuariks 2017 peab
olema selge, kes kellega ühineb.
Kahju, et Puka tänased poliitikud on kitsarinnaliselt ignoreerinud Meegaste küla elanike
soovi ühineda Otepää vallaga, usun, et ühel
päeval nad mõistavad oma viga. Parem hilja, kui
mitte kunagi vigu tunnistada! Ka Valgjärve küla
elanikud sooviksid ühineda Otepääga, kuid ka
nende soovi on kohalikud poliitikud ignoreerinud.
Hindan siinjuures Palupera poliitikuid, kes
küsisid rahva soove ja loodetavasti arvestavad ka
Nõuni küla elanike sooviga ühineda Otepääga.
Keegi ei keela Hellenurme elanikel Elvas poes
käia aga kahtlen sügavalt, kas Palupera põhikool
jääb Elvaga liitumisel alles. Otepääga liitumisel
seda hirmu ei ole. Loodame siiski, et Palupera
ühineb meiega täies koosseisus.
Rõõm on tõdeda, et UPM-Kymmene Otepää
AS, kellel on plaanis alustada lisaks uue ettevõtte rajamist, mis parandab elanike tööhõivet.
Tulemas on veel mitmeid Otepääl rajatavaid
spa- ja puhkekeskusi. Lisaks sellele on Kääriku
Spordikeskuses alanud suured rekonstrueerimistööd, mille tulemusena valmib Otepääle rahvusvaheline multifunktsionaalne spordikeskus,
mis parandab tööhõivet.
Lõpetuseks ütleksin, et haldusreformi
pole vaja karta, selle läbi läheb elu tunduvalt
konstruktiivsemaks, väheneb killustatus ning
paraneb elukeskkond.
Kui on haldusreformi-teemalisi muresid ja
küsimusi, võib minu poole pöörduda, olen alati
valmis selgitusi andma.

seks.

Otepää vallavalitsusse
asus tööle uus
tegevusjuhendaja
Otepää vallavalitsuses töötab alates 13. septemb- rist puhkusel oleva psüühilise erivajadusega inimeste tegevusjuhendaja asendaja
Leo Aas.
Leo Aas on pärit Tartust, ta on lõpetanud
Väimela Sovhoostehnikumi veterinaaria
eriala ja Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatuse eriala. Ta on töötanud Meeri
Eriinternaatkooli direktorina, Maarja Külas
külavanemana ning Saverna Hooldekodu
juhatajana.
„Mul on olnud eelnevalt
palju kokkupuuteid erinevate inimestega, sealhulgas
psüühiliste
erivajadustega inimestega,
sellest ka soov
tulla sellesse
valdkonda tööle,“ sõnas Leo Aas.
Psüühilise erivajadusega inimeste tegevusjuhendaja ülesanneteks on psüühilise erivajadusega inimeste igapäevase elu toetamine
ning nende abistamine toimetulekul.
Tegevusjuhendaja asendaja Leo Aas,
e-post: Leo.Aas@otepaa.ee,
tel. 5199 3497

MTÜ Karukäpp
alustab järgmist hooaega
4. oktoobril kell 18.00 Lumikohvikus.
Info tel. 515 3248

6,59 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) rajatava jalg- ja jalgrattatee osas, kasutusõiguse seadmise ala pindala 2239 m²; 1.3
Otepää külas asuvale Kunimäe kinnistule (kinnistu registriosa
nr 713240, katastritunnus 63602:001:0820, pindala 1,2 ha, sihtotstarve elamumaa) rajatava jalg- ja jalgrattatee osas, kasutusõiguse seadmise ala pindala 890 m²; 1.4 Vana-Otepää külas asuvale
Tammemäe kinnistule (kinnistu registriosa nr 1313140/13131,
katastritunnus 63602:001:1570, pindala 18,63 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa) rajatava jalg- ja jalgrattatee osas, kasutusõiguse seadmise ala pindala 1973 m²; 1.5 Vana-Otepää külas asuvale
Tuuliku kinnistule (kinnistu registriosa nr 257704, katastritun-

Otepää soojustorustike renoveerimise
projekt sai toetust
AS Otepää Veevärk esitas käesoleva aasta kevadel Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse Otepää soojatorustike renoveerimise toetamiseks.
KIK rahuldas 14. septembril AS Otepää Veevärgi poolt esitatud taotluse.
Projekti käigus renoveeritakse üle 1500 meetri vana, amortiseerinud küttet-

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

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

rassi, selleks kulub esialgse arvestuse kohaselt 436 tuhat eurot. KIK toetab
projekti 50% ulatuses 218 tuhande euroga.
„Kava kohaselt algab projekteerimine juba selle aasta sügisel, renoveerimistööd teostatakse 2017. aasta jooksul,“ selgitas AS Otepää Veevärk juhataja Aado Altmets. „Selle tulemusena vähenevad soojuskaod torustikus
ning rikked küttevõrgus.“
Järgnevalt asutakse toetust taotlema Otepää katlamaja renoveerimiseks.

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.

Monika Otrokova

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. või 13.
oktoobril.

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

O T E P Ä Ä

20. september 2016

Otepää Tervisekeskus pääses investeeringute kavva
Vabariigi valitsus kinnitas 8. septembril esmatasandi tervisekeskuste rajamise 59 ideekavandit, mille
seas on ka Otepää Tervisekeskuse uue lisahoone
projekt. Esimesed 15 tervisekeskust peavad tööd
alustama juba 2018. aastal.
Otepää Tervisekeskusel on võimalus esitada
2017. aasta märtsiks rahandusministeeriumile
taotlus esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks. Tervisekeskus taotleb maksimaalselt toetust, milleks
on 690 000 eurot, sellele lisanduv omafinantseering
on vähemalt 230 000 eurot.
SA Otepää Tervisekeskus juhataja Andres

Arikese andmeil on projekti raames kavas lammutada tervisekeskuse krundil olevad vanad apteegi
ja haigla hooned ning nende asemele ehitada uus
hoone. Uues hoones hakkaksid paiknema perearstid, füsioteraapia osakond, ämmaemandaabi ja
koduõenduse teenus.
Otepää Tervisekeskuse praegusesse hoonesse on
plaanis rajada eakate päevakeskus, laiendada hooldusosakonda, edasi jääb tööle hambaraviosakond,
röntgen ja labor.
„Hetkel on Otepää Tervisekeskuse uue hoone
detailplaneering vallavalitsuses menetlemisel,

2017. aastal peaksid algama ehitustööd,“ täpsustas
Andres Arike. „Uue hoone ehitamisel paranevad
arstide töötingimused ning tõuseb elanikele pakutava teenuse kvaliteet, projektis on ka ette nähtud,
et olemasolevate eriarstide vastuvõtud säilitatakse.“
Tervisekeskuste projekte finantseeritakse 75%
ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ning
taotlejate omaosalus on vähemalt 25%. Valga maakonnast on toetust saanud projektide nimekirjas
veel Valga haigla ning Tõrva Tervisekeskus.
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Kultuurikalender
26. oktoobril kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses Komöödiateatri etendus „Henrik
Normanni uskumatud seiklused New Yorgis“.
Pilet 14/12 eurot. Piletid müügil Otepää Turismiinfokeskuses, Piletilevis ja Piletimaailmas.

8. oktoobril kell 8.00-15.00
SÜGISLAAT

J.Hurda tänava platsil

SPORDikalender

Monika Otrokova

9. oktoobril Meegastes Otepää lahtised meistrivõistlused orienteerumises.

Foto- ja videokonkurssi „Otepää 900 ” pikendatakse
Otepää Vallavalitsus pikendab Otepää esmamainimise 900. aastapäeva kajastavat foto- ja videokonkurssi 1. detsembrini 2016. Peaauhinnaks on seikluskaamera.
Foto- ja videokonkursi eesmärk on jäädvustada Otepää 900. juubeliaasta üritusi ja tutvustada
Otepääd ja Otepää piirkonda läbi siinsete inimeste,
ürituste, looduse, vaatamisväärsuste ja huvitavate
kohtade.
Võisteldakse kahes kategoorias:
-parimad vaated,
-parimad ürituste kajastused.
Üks võistleja võib esitada kuni 5 võistlusfotot ja
kuni 3 videot igas kategoorias.
Auhinnad:
-kategooria võitjatele paneb Otepää Vallavalitsus
välja auhinnaks seikluskaamerad. Lisaks antakse
välja ka eriauhindu.
Konkursi tingimused:
Konkurss kestab 1. detsembrini 2016. Võistlusfotod
ja lingid videotele palume saata e-posti aadressil:
fotokonkurss@otepaa.ee. Esitada võib töötlemata mustvalgeid või värvifotosid, mis ei ole osalenud

teistel konkurssidel. Võistlusfoto peab olema hea
kvaliteediga, nii et seda oleks võimalik hiljem trükkida. Foto pikem külg peab olema vähemalt 2000
px soovitavalt jpg formaadis, failimaht soovitavalt 2
MB piiresse.
Võistlusvideod palume üles laadida Youtube’i
või Vimeo keskkonda ning saata link. Video resolutsiooniks peaks olema vähemalt HD (720 p),
video kestus kuni 3 minutit.
Fotode ja videolinkide edastamisel märkida pealkiri, saamislugu, võistleja kontaktandmed (nimi,
vanus, aadress, telefon, e-post). Konkursitööde
saatja vastutab esitatud materjalide autorluse ning
esitatud andmete õigsuse eest.
Konkursil ei saa osaleda konkursi korraldamisega seotud isikud ja nende perekonnaliikmed.
Võitjad selgitab vallavalitsuse poolt moodustatud
žürii. Lisaks sellele toimub ka internetikeskkonnas
rahva lemmiku valimine.
Korraldajatel on õigus kasutada konkursi fotosid
ja videoid Otepääga seotud meediaväljaannetes,
interneti kodulehekülgedel ja trükistes tasuta, viidates autori nimele, ilma autoritasu maksmata.

Otepää Muusikakooli uudiseid
Uued pillid Otepää
Muusikakoolis
Suve jooksul jõudsid Otepää Muusikakooli EV100
raames toimunud projektikonkursi „Igal lapsel
oma pill” toetuse kaasabil ostetud pillid: tuuba ning
sopran- ja kontsertukulele, mis on tänaseks laste
kasutusse jõudnud.
Kogu pilliostu maksumuseks kujunes 4180 eurot,
millest 3160 eurot oli projekti „Igal lapsel oma
pill” toetus, Otepää valla eelarvest kulus pillidele
peaaegu 1000 eurot ning kevadistel muusikakooli kontsertidel väljas olnud annetuskasti kogunes
toetajatelt 23.50 eurot.
Tuuli Vaher
Otepää Muusikakooli direktori kt

Ukulelede avastamine
muusikakoolis
Juba mõnda aega on Otepää Muusikakooli õpilased avaldanud soovi sõbraks saada eksootilise havai
kitarriga ehk ukulelega. Nüüdseks on see unistus
teoks saanud tänu projektile "Igal lapsel oma pill".
Muusikakoolil oli võimalus soetada 2 ukulelet:
sopran- ja kontsertukulele. Esimesed õpilased on
juba pillidega tutvust teinud ja mängulusti kogenud.
Olen õpetajana nendest troopilise ja kauni
kõlaga pillidest väga vaimustuses, samuti õpilased, ning saanud juhendamist ja konsultatsiooni
ühelt eesti pühendunud ukulele mängijalt, kelle
eesmärgiks on selle pilli kultuuri Eestis julgustada
ja juurutada. Ukulele tunnis on äärmiselt põnev.
Kuna tegemist on pilliga, mis on tihedalt läbipõi-

munud havai kultuuriga, ei ole meie tund mitte
ainult mängimine, vaid ka teadmiste hankimine nö.
laiast ilmast. Lihtsalt imeline on näha, kuidas õpilased särama löövad kui nad selle väikese, kuid ainulaadse pilli enda kätte saavad. Esimesed akordid ja
oskused on omandatud, võime hakata juba repertuaari mängima.
Ukulele on pill, mida ei saa mängida ilma emotsioonideta ja nii me õpime tema kaudu tundma
mitte ainult muusikat, vaid ka iseenda hinge.
Tänu EV100 raames toimunud projektikonkursile
avanes Otepää Muusikakoolile ukulelede kaudu
täiesti uus ning erakordselt kaunis maailm!

Otepää vallast pärit
filmimehe töö pälvis
tunnustust
Otepää vallast Arula külast pärit režissööri Roland
Seeri animafilm „Amalimbo“ osales mainekal
Veneetsia filmifestivalil ning nimetati animafilm
Euroopa filmiakadeemia aasta parima lühifilmi
auhinna kandidaadiks.
Tegemist on ühega kahest preemiast, millega
maailma nimekamate sekka kuuluv filmifestival
tunnustab kõrvalvõistlusprogrammi Horisondid
valitud lühifilme. Kokku võistles Veneetsias 16 lühikest linateost kõigist kolmest filmiliigist.
15-minutilise animafilmi stsenarist ja režissöör
on Rootsis elav argentiinlane Juan Pablo Libossart
ning kunstnik ja peaanimaator Roland Seer.

Tartu SS Kalev ootab
igas vanuses koolinoori
kergejõustiku treeningutele.
Trennid toimuvad esmaspäev ja kolmapäev,
kell 15-16 (I rühm) ja15:45-17 (II rühm) ning
laupäeval, kell 11-13 Tehvandi staadionil.
Täpsem info: 56 621 859;
halliste@msn.com. Toomas Halliste

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI
LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK
toimub teisipäeval, 20. septembril kell 18.00
koolimaja aulas.

Inglise keele õpe täiskasvanutele.
Alustame 3. okt. 2016.
Info telefonil 5228000.

HENRIK NORMANNI
USKUMATUD
SEIKLUSED
NEW
YORGIS

Evelyn Ainlo
Otepää Muusikakooli kitarriõpetaja

Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert Otepää
turupaviljonis
Juba neljandat aastat korraldab Eesti Muusikanõukogu 1. oktoobril rahvusvahelise muusikapäeva
puhul üle-Eestilist kontserdiprogrammi. Muusikapäeva märksõna “Kuula!” kutsub sel päeval
inimesi muusikat kuulama ja muusikale keskenduma. Muusikapäeval toimub üle Eesti enam kui 150
tasuta kontserti. Kogu muusikapäeva programm
on leitav aadressilt www. muusikapaev.ee.
Otepää Muusikakooli õpilased ja õpetajad osalevad muusikapäeva programmis, andes 1. oktoobril
kell 12.00 kontserdi Otepää turupaviljonis. Ootame
kuulajaid laupäeva keskpäeval Otepää linnasüdamesse muusikat nautima!
Tuuli Vaher
Otepää Muusikakooli direktori kt

 50 38 045

03.05 TÜRI KULTUURIKESKUS

01.10
LAAGRI CITY
04.05TALLINN
JÕGEVA KULTUURIKESKUS
05.05KONTSERDIMAJA
ELVA GÜMNAASIUM
10.05MUSTVEE
RAPLA KULTUURIKESKUS
11.10
KULTUURIKESKUS
11.05
KEILA KULTUURIKESKUS
12.10 KIVIÕLI
RAHVAMAJA
12.05 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS
13.10
TAPA KULTUURIKODA
14.05 VILJANDI SAKALA KESKUS
14.10
MÄRJAMAA
RAHVAMAJA
17.05 JÕHVI KONTSERDIMAJA
22.10
KEHRA
RAHVAMAJA
18.05 PÕLVA KULTUURIKESKUS
19.05 KÄRDLA KULTUURIKESKUS

20.05 ORISSAARE KULTUURIMAJA

26.10
OTEPÄÄ
KULTUURIKESKUS
21.05
KURESSAARE
KULTUURIKESKUS
24.05
HAAPSALU
KULTUURIKESKUS
27.10
TARTU
ÕLLETARE
25.05
PÄRNU KONTSERDIMAJA
08.11
PÕLTSAMAA
KULTUURIKESKUS
26.05
VALGA
KULTUURIKESKUS
09.11 KUUSALU
RAHVAMAJA
27.05 VÕRU KANNEL
10.11
HALJALA RAHVAMAJA
28.05 RAKVERE TEATER
16.11
KUIMETSA
RAHVAMAJA
30.05 TARTU KONTSERDIMAJA
Algus
kell
19
(Tartus
kl 20)
31.05 ARUKÜLA KULTUURIMAJA

01.06 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS

Piletid: Piletilevi, Piletimaailm, Selver, Rimi, Statoil ja kohapeal.
Soodushind: õpilased, tudengid, pensionärid.

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

Tegevuse
nimetus
20.
september
2016
Lastejooga

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
14. septembril 2016 anti välja korraldused:
n

gu-Otepää-Kanepi tee, pindalaga 693 m², sihtotstarben

Registreerida ehitisregistris J.V-lt laekunud ehi-

tusteatis kohtpuhasti rajamiseks Astuvere külas.
n

Jagada Nõuni külas asuv Tükipoe pedastiku

katastriüksus 58202:002:0893 kaheks eraldi katastriüksuseks: Tükipoe pedastik katastriüksus ja Maakultuurimaja pedastik katastriüksus.
n

Tegevusi (sept.2016 – dets.2018) rahastatakse haridus-ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuseparandamine“ alusel ESF kaasrahastusel. Leping Eesti Noorsootöö Keskuse ja MTÜ
Avatud Hellenurme Noortekeskuse vahel (partnerite volitatud esindaja).

n

n

Tegevuse nimetus

Määrata septembrikuu vajaduspõhine peretoetus
Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused:

- erakorralist toetust ühele puudega isikule ravikulude
katteks summas 75 eurot;
- kooliminekutoetust ühele esimesse klassi minevale
õppurile summas 65 eurot.

Nõuni piirkonna külade elanikke
oodatakse rahvakoosolekule

haldusreformi teemadel
Otepää Gümnaasiumis

28.09.2016 kell 18.00.
Buss marsruudil Räbi-PäidlaMõrtsuka teeots-RistimäeMakita bussipeatus-LutikeNeeruti-Otepää

Rändavad tegevuspäevad

sept.2016-mai 2018

Kalandusring

sept.2016-aug.2018

Draamaõpe

sept.2016-mai 2018

Teadusring

okt.2016-mai 2018

Robootikaring

okt.2016-mai 2017

Suurüritustel osalemine

sept.2016-mai 2018

Lastejooga

ring

veebr.2017-sept.2018

Elluviimise periood

Piirkonna noortepäev

sept.16

sept.2016-juuni 2017

Valdade aktiivsemate noorte tunnustamine

mai 2017-mai 2018

Ühise infovälja loomine noorsootöö võimalustest piirkonnas ja
käesolevast projektist

sept.2016-mai 2018

Sotsiaalse toimetuleku oskuste töötoad
noortekeskuses vastavalt teemale

sept.2016-mai 2018

Rändnoorsootöötaja(d)

okt.2016-sept.2018

Rändavad tegevuspäevad

sept.2016-mai 2018

Kalandusring

sept.2016-aug.2018

Draamaõpe

sept.2016-mai 2018

Teadusring

okt.2016-mai 2018

Robootikaring

okt.2016-mai 2017

Suurüritustel osalemine

sept.2016-mai 2018

Looduspäevad

juuli 2017-juuli 2018

Suvekool

juuli 2017-juuli 2018

Ettevõtluspäevad

okt.2016-okt.2017

Noorte omaalgatusfondi loomine koos projektide nõustamisega.
Projektikonkurss.

sept.2016-aug.2018

Aktiivsete noorte klubi

veebr.2017-sept.2018

Piirkonna noortepäev

sept.16
mai 2017-mai 2018

Ühise infovälja loomine noorsootöö võimalustest piirkonnas ja
käesolevast projektist

sept.2016-mai 2018

alustab ringi kell 17.15.

Sotsiaalse toimetuleku oskuste töötoad
noortekeskuses vastavalt teemale

sept.2016-mai 2018

Koos tuleme ka tagasi.

Murdepunkt

jaan.2017-mai 2018

5 valla noorterada

jaan.2017-aug.2018

Noorte lapsevanemate mõtteklubi

sept.2016-mai 2018

NOORTEKESKUSE TEGEVUSKESKKONNA TÄIENDAMINE

okt.2016-sept.2018

Aktiivsete noorte klubi

Valdade aktiivsemate noorte tunnustamine

PROJEKTID

Rändnoorsootöötaja(d)

Projekti eesmärk - eesmärgiga
tuua piirkonda
Projekti rahaline maht: 113041
eurot. Projekti
Looduspäevad
juuli 2017-juuli
2018
täiendavaid noorsootöö teenuseid. Projekti sihtajaline kestus: september 2016 – detsember 2018.
juuli 2017-juuli 2018
grupiks (kellele tehakse) Suvekool
on noored vanuses 7-26
aastat, kes elavad KOVideEttevõtluspäevad
tegevuspiirkonnas. PiirTegevuste sisu, toimumisajad jm
teatatakse KOV
okt.2016-okt.2017
ja noortekeskuste veebilehtedel (nt http://noored.
konna visioon: Lõuna-Eesti piirkonna noorsooNoorte omaalgatusfondi
loomine palupera.ee/louna-eesti-kov-de-noorsootoeoealakoos projektide nõustamisega.
töö on mitmekülgne, kättesaadav,
järjepidev ning
sept.2016-aug.2018
Projektikonkurss.
põhineb noorte omaalgatusel.
ne-koostoeoeprojekt).

Pikendada L.A-ga ja I.K-ga sotsiaaleluruumi üüri-

lepingut tähtajaga kuni 31.08.2019.
16-le isikule kokku summas 1170 eurot.

piirkonna üleselt ja

Nooruse matk

jaan.2017-mai 2018

5 valla noorterada

jaan.2017-aug.2018

Noorte lapsevanemate mõtteklubi

sept.2016-mai 2018

Nooruse matk

sept.2016-aug.2018

Võrgustikutöö

sept.2016-sept.2018

Piirkonna rahvusvahelise noorsootöö koordinaator

sept.2016-aug.2018

sept.2016-aug.2018

Võrgustikutöö

sept.2016-sept.2018

Piirkonna rahvusvahelise noorsootöö koordinaator

sept.2016-aug.2018

Toetuse saaja – Mittetulundusühing Avatud
Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti
meetme Kogukonnad ja noored raames.
Palupera valla roll – projekti partner, avalikust
kasutusest huvitatud isik.

Projekti lõpp – 31.12.2016.

sept.2016-juuni 2018

Fond rahvusvahelises projektides osalemiseks omafinantseeringu
rahastamiseks

sept.2016-juuni 2018

Fond rahvusvahelises projektides osalemiseks omafinantseeringu
rahastamiseks

piirkonna üleselt ja

Murdepunkt

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu
meede 19.2 toetus.

Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/468
(13.07.2016) eraldati ühingule sülearvuti Lenovo
Thinkpad T440p, pildi- ja videotöötlustarkvara,
värvilise koopiamasina, projektori, teisaldatava
ekraani, mööbli ja kardinate ostmiseks noortekeskusesse 4155,60 eurot. Projekti omaosalus
461,80 eurot.

sept.2016-juuni 2017

Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste
(Otepää, Palupera, Puka, Rõngu ja Sangaste vald)
noorsootööalane koostööprojekt

Nõustuda Palupera vallas Palupera külas 71 Rõn-

ga transpordimaa, riigi omandisse jätmisega.

ring

Elluviimise periood

Seoses silla remonttöödega on Hellenurme külas,
Hellenurme-Päidla maanteel sild
läbisõiduks suletud 27.09.2016
kella 12:00-st kuni 11.10.2016 kella 12:00-ni.
Ümbersõit tähistatakse marsruudil Hellenurme-Palupera-Otepää-KintsliRäbi-Hellenurme (kaart lisatud).
Jalakäijatele võimaldatakse möödakäik jõeäärselt haljasalalt, mis tähistatakse.

KONKURSS
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus võtab
tööle rändnoorsootöötaja, kes on vähemalt
18aastane ja täidaks abi- ja asendusnoorsootöötaja ülesandeid 5 kohaliku omavalitsuse (töö
tegemise koht Otepää, Palupera, Puka, Rõngu ja
Sangaste vallad) noortekeskuste heaks. Võimalik ka esialgse tähtajalise töölepingu (november
2016 – aprill 2017) pikendamine kuni sügis 2018.
Kandidaadi eeldatavad tööülesanded:
•Liikudes erinevate KOV vahel asendada vajadusel olemasolevaid noorsootöötajaid (renditöö)
•Aidata ellu viia erinevaid noorsootöö tegevusi
(eriline rõhk 5 KOV noorsootööalasele koostööprojektile)
•Noortega suhtlemine, tegevustesse kaasamine
•Noorsootöö koordineerimine, koostöö soodustamine noortekeskuste vahel
•Lapsevanematega suhtlemine
•Tehniline töö ja dokumentatsiooni korrashoid,
kaugtöö.
Rändnoorsootöötajal tuleb sageli töötada ka
õhtusel ajal ja nädalavahetustel (summeeritud
tööaeg) – suur osa nende tööst on seotud mitmesuguste sündmustega koolitundidest vabal
ajal. Samuti korraldatakse noortesündmusi just
koolivaheaegadel ja suvel. Paljud noortele suunatud tegevused toimuvad vabas õhus.
Soovitused kandidaadile – hea pingetaluvus, huumorimeel, aktiivsus, organiseerimisvõimelisus, usaldusväärsus, enesekindlus,
suhtlemisoskus, B-kategooria autojuhiluba ja
võimalus kasutada sõiduautot, hea arvuti kasutamise oskus.
Omalt poolt pakume – rutiinivaba tööd, arenemisvõimalust, koolitusi, paindlikku töögraafikut, brutopalka 430-470 eurot.
CV-d ning motivatsioonikirja ootame hiljemalt
26. septembril aadressile terje@palupera.ee.
Info Terje Korss, 5174740.
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MITMESUGUST

Otepää
õpilasliinid
2016/2017 (al. 26.09.)

Õpilasliin nr 1
Alajaama
Otepää Gümnaasium
Kannistiku
Sõjatamme
Aedlinn
Otepää Gümnaasium
Otepää bussijaam
Aedlinn
Raasiku
Pühajärve kool
Karja
Ilmjärve
Kalevi
Joosti tee
Tõutsi
Krupi
Virro
Vidrike tall
Inni tee
Pühajärve kool

07.15
07.20
07.25
07.27
07.29
07.33
07.36
07.38
07.42
07.45
07.52
07.54
07.56
08.00
08.02
08.04
08.05
08.08
08.12
08.18

Õpilasliin nr 2
Männiku
Pilkuse
Vastsemõisa
Ööbiku
Kääre
Kivisoo
Rüa
Otepää Gümnaasium
Vidrike küla
Nõude
Kotre tee
Kassiratta
Luiga tee
Turuoru tee
Pühajärve kool

07.20
07.23
07.28
07.32
07.36
07.38
07.39
07.43
07.57
08.05
08.06
08.08
08.13
08.15
08.18

Õpilasliin nr 3
Turuoru tee
Lokumärdi
Tõutsi
Krupi
Vidrike mõis
Otepää Gümnaasium
Mägestiku
Äidu
Arula kool
Pursa
Arula kauplus
Laane talu
Harimäe rist
Kääriku
Kondi
Pühajärve kool

07.13
07.21
07.24
07.26
07.30
07.39
07.49
07.52
07.55
07.58
08.03
08.09
08.11
08.13
08.15
08.18

Õpilasliin nr 4
Otepää Gümnaasium
Aedlinn
Sõjatamme
Pühajärve kool
Otepää bussijaam
Otepää Gümnaasium
Lüüsjärve
Vana-Otepää
Männi
Kastolatsi
Majasoo
Otepää Gümnaasium
Juusa
Puuraku
Männiku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Kääre
Kivisoo
Rüa

15.10
15.15
15.17
15.25
15.35
15.40
15.44
15.46
15.48
15.54
15.56
16.00
16.05
16.07
16.09
16.11
16.13
16.15
16.18
16.21
16.26
16.28
16.29

Otepää Naisselts ootab
kandidaate valla Aasta isa
nimetusele

Otepää vallavalitsus kuulutab
välja lasteaialaste omaloominguvõistluse „Minu Otepää“

Aasta isa Aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres kasvab kaks
või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja
õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja
perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, laste arv, vanused
ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab
esitada kuni 20.10.2016. Aasta isa avalduse saab Otepää valla
kodulehelt. Otselink: http://www.otepaa.ee/aasta-isa.
Avaldused palume saata e-posti aadressil: kersti.tamm@
otepaa.ee või tuua Anni Butiiki Riita Aaderi kätte.
Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust, tunnustada mehe rolli
laste kasvatamisel. Aasta isa tiitlit isselts koostöös Otepää Vallavalitsusega.

Otepää vallavalitsus kuulutab välja Otepää 900. juubeliaasta raames lasteaialaste omaloominguvõistluse „Minu Otepää“, kus saavad osaleda
valla lasteaiaealised lapsed.
Võistlus kestab 19. septembrist 7. novembrini.

Monika Otrokova

Monika Otrokova

Õpilasliin nr 5
Otepää Gümnaasium
Pedajamäe
Kirikuküla
Palu
Andrese talu
Kannistiku
Pühajärve kool
Karja
Ilmjärve
Kalevi
Lokumärdi
Joosti tee
Tõutsi
Krupi
Virro
Pühajärve kool
Raasiku
Kannistiku
Aedlinn
Otepää Muusikakool
Otepää Bussijaam

2016. aastal tähistab Otepää 900. aasta möödumist esmamainimisest
Novgorodi kroonikates. Selle aasta märtsis alustas GMP Clubhotel &
Pühajärve restoran Otepää juubeli auks rahvusköökide aastaga. 24. septembril kell 19.00 saavad huvilised nautida Itaalia rahvuskööki.
GMP Clubhotel & Pühajärve restorani juhataja Margus Mäll ütles,
et juubeliaasta rahvusköökide õhtud algasid märtsis Hispaania köögiga,
seejärel sai aprillikuus proovida Idamaade kööki, maikuus USA rahvuskööki. Suvekuudel tehti väike paus ning nüüd jätkatakse Itaalia,
Venemaa ja India köökide tutvustamisega.
Itaalia köögi eripäradest räägib ja toitu serveerib restorani peakokk
Koit Uustalu. „Itaalia köök on meile andud pastatoidud, pitsad, oliivõli,
parmesani juustu, erinevad veinid ja mereannid ning palju muud,“ selgitas peakokk. „Itaalia rahvusköögi õhtul saab nautida paremaid maitseid,
mida sai Itaalias õppimas olles proovitud.“
Maalilise Pühajärve kaldal asuvat legendaarset GMP Clubhotel &
Pühajärve restorani peetakse üheks Lõuna-Eesti parimaks ning stiilseimaks toitlustus- ja meelelahutuskohaks. Restoran on valitud neljal järjestikkusel aastal Eesti 50 parima restorani hulka.
Lisainfo ja kohtade reserveerimine: www.clubhotel.ee, restoran@
gmp.ee, tel. +372 799 7000.

15.25
15.27
15.28
15.30
15.32
15.34
15.39
15.41
15.44
15.47
15.49
15.51
15.53
15.56
16.05
16.10
16.12
16.16
16.19

BEEBIKOOL
kolmapäeviti 10.00 (4k-1a)
ja 11.00 (alates 1a), 2 eurot.
5. oktoobril alustavad lastejooga grupid
koolieelikutele
ja 1.-4. kl õpilastele, registreerumine
kuni 30. sept.
8. oktoobril lasteasjade kirbuturg 10.00-14.00.
www.pipo.ee

Otepää vallavalitsuse haridus- kultuuri- ja spordinõuniku Janika Lauri
sõnul osalevad võistluses Otepää Lasteaia ja Pühajärve Põhikooli lasteaia- ja sõimerühmade lapsed. Kodused lapsed saavad osaleda Pipo
Mängutoas.
„Ootame joonistatud ja meisterdatuid töid, mis võivad olla valmistatud individuaalselt või rühma peale,“ selgitas Janika Laur. „Valminud
töid saab näha isadepäeva nädalal Otepää lasteaedades toimuvatel näitustel.“
Tunnustatakse kõiki lapsi, kes osalevad joonistamises või meisterdamises. Lisainfo: Janika Laur, tel 523 9139.

Otepää juubeliaasta jätkub Itaalia
rahvusköögiga

15.10
15.15
15.17
15.21
15.25
15.28
15.35
15.42
15.44
15.46
15.48
15.50
15.52
15.53
15.54
16.00
16.02
16.06
16.09
16.11
16.14

Õpilasliin nr 6
Pühajärve kool
Turuoru tee
Luiga tee
Kotre tee
Kassiratta
Nõude
Vidrike tall
Vidrike küla
Inni tee
Pühajärve kool
Kondi
Kääriku
Harimäe rist
Laane talu
Urmi
Arula mõis
Pursa
Äidu
Mägestiku tee

20. september 2016

Pühapäeval, 18. septembril toimus
"Otepää 900" raames matk giid Ene
Poolandiga, kes oma tuntud headuses rääkis selle päeva meile meeldejäävaks. Ilm oli suurepärane ja huvilisi
jagus meie enda linnast, kui ka kaugemalt.
Täname Paul Poderati, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning Otepää
Vallavalitsust.
Ene Prants

