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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
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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.

ÜHINEMISLEHT

20. september 2016
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Ühinemisläbirääkimised Otepää piirkonnas
Valdade ühinemisega seotud teemad on tänasel
päeval aktuaalsed paljudes Eestimaa omavalitsustes ja nii on see ka Otepää piirkonnas. Eks ole selle
põhjuseks kindlasti see, et riigis on vastu võetud
hulk seadusi ja otsuseid, mis sunnivad omavalitsusi
selliseid teemasid arutama, kuid teisalt oleme jõudnud arenguetappi, kus teatud muutused ja ümberkorraldused on tulevikku vaadates vajalikud.
Nii otsustas 17. märtsil 2016. a Sangaste Vallavolikogu teha ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Otepää, Urvaste, Palupera, Õru,
Puka, Rõngu valdadele.
Ühinemisläbirääkimiste alustamise eesmärk oli
välja selgitada Otepää piirkonnas asuvate valdade ja nende elanike ühisosa või ka erinevused,
et jõuda selgusele, millised on võimalused Eesti
Vabariigis käivitatud haldusreformi läbiviimiseks
meie piirkonnas ja võimalused Otepää piirkonnas
ühise omavalitsuse moodustamiseks.
Ühinemisläbirääkimistest keeldusid Õru, Rõngu
ja ka Puka Vallavolikogud. Ühinemisläbirääkimistega liitus aga peatselt Kanepi vald Põlvamaalt.
Seega alustasid läbirääkimisi ja istusid ühinemisläbirääkimiste laua taha 5 valda. Otepää, Sangaste
ja Palupera vallad Valgamaalt, Urvaste vald Võrumaalt ja Kanepi vald Põlvamaalt.
Otsustati moodustada viis läbirääkimiste komisjoni: juhtkomisjon, hariduse- ja noorsootöökomisjon,
kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ja majanduskomisjon.
Kõik komisjonid said ülesandeks läbi arutada
võimalikult palju ühinemisega kaasnevaid küsimusi, otsida lahendusi võimalikele probleemidele ja
kavandada ühinenud omavalitsuses tulevikus vajalikke tegevusi. Juhtkomisjoni ülesandeks sai tegeleda ühineva valla juhtimisega seotud teemadega
ning ühinemisläbirääkimiste koordineerimisega.
Ühinemislepingu koostamisega seotud teemad
on läbi arutatud ning koostatud on ühinemislepingu projekt, mida arutelude käigus järk-järgult vajadusel parandatakse ja täiendatakse. Töö jätkub ka
erinevate kordade ja määruste ning muude omavalitsuste kehtestatud dokumentide ühtlustamisega
ning ühinenud omavalitsuses erinevate tegevuste
korraldamises kokkuleppimisega.
Lepingu koostamisel on olnud üheks eesmärgiks
võimalikult paljudes küsimustes kokkulepped saavutada konsensuse järgi. Kindlasti on see nõudnud
kõikidelt osapooltelt rohkem pingutamist ja vaeva,
kuid oluliste kokkulepeteni on siiski jõutud.
Tähtis on kodanike jaoks selliste teenuste ning
tegevuste säilitamises ja arendamises kokkuleppimine, mis on neile olnud tänaseni ja on ka tulevikus

olulised. Eriti oluline on teenuste kättesaadavus ja seda just väiksemate külade ja keskuste jaoks.
Tervikuna on komisjonid oma töös soovinud võimalikult palju välistada olukordi, kus
kodanik peaks tundma, et ühinemine tähendab kodu lähedalt teenuste kadumist. Ühinemine annab võimaluse tulevikus paljude
teenuste optimeerimiseks ja otstarbekamaks
muutmiseks, kuid hea korraldamisega on
võimalik tagada ka teenuse hea kättesaadavus ja lähedus. Näitena võiks tuua kokkuleppe kõikide ühinevate omavalitsuste territooriumile teenuskeskuste loomise ja ühistranspordi hea korralduse tagamise. Kokku on
lepitud ka enamike täna tegutsevate asutuste säilitamises ja ka oluliste piirkondlike ürituste ja traditsioonide jätkamises jne. Ka see
aitab tagada teenuste kättesaadavust väiksemates piirkondades.
Esialgne kokkulepe on tehtud ka ühinenud omavalitsuse nime osas. Leiti, et kuni
ametlike kokkulepete sõlmimiseni on loogiline ühineva omavalitsuse nimena kasutada
Otepää valla nime.
Ka keskuse valimise küsimus ei toonud
kaasa pingeid. Lepiti kokku,et keskus peaks
jääma piirkonna ainsasse linna – Otepääle.
Loomulikult on kõikidel omavalitsustel
liitumise käigus oma ootused ja hirmud
ning seepärast leiti, et iga omavalitsus peaks
määratlema oma prioriteedid.
Ühinevad omavalitsused on kokku leppinud ja esitanud kolm olulist prioriteetset
tegevust. mis on erinevate omavalitsuste
jaoks tähtsad.

Palupera

Otepää
Kanepi

Sangaste
Urvaste

Prioriteetsed piirkondlikud tegevused al 2018
Kanepi:
1.(Põlgaste)-Kanepi-Otepää kergliiklustee,
2.Gümnaasiumi rekonstrueerimine tervisekeskuseks,
3.Tasuta ühistransport,
4.Põlgaste vanadekodu laiendamine.
Sangaste:
1.Sangaste lossi pereturismikeskuse rajamine,
2.Sangaste katlamaja ja trassid (KIK),
3.Sangaste vabatahtlike tuletõrjedepoo (KIK).
Palupera:
1.Nõuni teadusturismi- ja koolituskeskuse kompleks,
2.Korrusmajade välisvalgustus,
3.Nõuni puhasti rekonstrueerimine, biotiikide puhastamine.

Urvaste:
1.Kuldre kooli katlamaja,
2.Kuldre ja Uue-Antsla kergliiklustee,
3.Staadion Kuldre kooli juures
4.Vallasisese ühistranspordi väga hea korraldus. (kõikides
piirkondades peavad olema ühistranspordi võimalused nii
piirkondade vahel kui ka keskustega.)
Otepää:
1.Otepää lasteaia hoone ehitus,
2.Otepää muuseumi väljaarendamine (Eesti lipu muuseum,
Otepää suurmeeste ekspositsioonid, Otepää Linnamäe Ajaloo teemapark),
3.Pühajärve rannapargi ja laululava rekonstrueerimine.

Oktoobris
kavandatakse läbi viia ühinevates valdades rahvaküsitlus kodanike
arvamuse väljaselgitamiseks
omavalitsuste ühinemise osas.
Novembris toimub ühinemiseks vajalike otsuste vastuvõtmine ning dokumentatsiooni
vormistamine.
Detsembris kavandatakse
dokumendid esitada maavanematele.
Ühinemisläbirääkimiste
juhtkomisjon

Ühinemisleping on teekaart tulevikku
Rivo Noorkõiv, ühinemiskonsultant

I

nimese elu saadab
usk paremasse tulevikku.
Selleks,
et soovid täituksid on
peale usu vaja ka kindlat sihti ja töövahendeid.
Haldusreform
annab selleks ühe võimaluse - luua uus halduskultuur.
Haldusreformi
eesmärk on toetada
kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu
kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Viis kohalikku omavalitsust
Otepää piirkonnas on pidanud ühinemisläbirääkimisi, et luua senisest paremad lahendused oma
elanike teenimiseks.
Kuna iga omavalitsus on unikaalne, siis ühtset

üleriigilist nimekirja eduks vajalikest tegevustest ei ole. Need tuleb läbirääkimistel ise leida.
Ühinemisleping sünnib osapoolte seisukohtade
ühisosana, mis kirjutatakse kokkuleppeks neljaks
aastaks.

T

eadupärast pole kõik läinud sujuvalt, kuid
läbirääkijate tubli töö tulemusena on tänaseks jõutud ühinemislepinguni.
Kahjuks ei ole veel selge, millised omavalitsused Otepää ühinemispiirkonda jäävad. Päevakorras on mõnede külade ühest omavalitsusüksusest teise ülemineku lahendamine. Seepärast
on volikogudel koos asjaosalistega vaja kaalutletud otsuseid teha, et haldusreformi vabatahtliku etapi lõpuks, hiljemalt 2016. aasta detsembris,
kõik vajalikud ettevalmistused uue omavalitsuse
moodustamiseks valmis saada.
Haldusreformi seadus kehtib kõigile omavalitsustele ja allahindlusi ei teha.

O

mavalitsuste ühinemine ei ole matemaatiline arvutustehe, vaid ühinemisläbirääkijatel tuleb läbi hammustada täiesti uus
olukord, mis tekib senisest oluliselt suuremal territooriumil.
Kohaliku omavalitsuse võimekus avaldub
selles, et seal suudetakse täita seadustega pandud
ülesandeid ning korraldada ja juhtida iseseisvalt kohalikku elu. Asjaosalistel tuleb jälgida, et
moodustatav omavalitsusüksus põhineb loogilisel asustuse ruumimustril ega lõhu ajalooliselt kujunenud kogukondi. Kui omavalitsus piirdub toimuvast ainult statistilise teadmisega ja ei
kaasa tuleviku kujundamisse kodanikke, ettevõtjaid ja kodanikeühendusi jääb eduks väheseks. Siis jäävad ka kokkulepped ühinemislepingus üldsõnaliseks. Läbirääkijatel on vaja
läbi komponeerida terviklik tulevikupilt uuest
omavalitsusest. Kokku leppida teed ja ressursid,
et kuidas soovitu teostada. Selleks on vaja valida
õige otsuste lennukõrgus ning kujundada vallas
motiveeriv ja arendav koostööõhkkond.

O

luline on omandada teadmisi ja oskusi
muudatuste juhtimiseks. Tubli kohalik
omavalitsus ei sünni ilma elanike endi
panuseta.
Olukord, kus inimesed saavad tihti vajaliku
teenuse naaberomavalitsusest, kui enda omavalitsus seda ei paku, tähendab seda, et nad ei saa
otseselt kaasa rääkida teenuse kujunemises,
samas selle võimaldamisse maksumaksjana ka ei
panusta.
Ühinemislepingu omanikeks on piirkonna
elanikud. Seepärast soovitan lepingu tähelepanelikult läbi lugeda, osaleda kogukondades toimuvatel koosolekutel ja vajadusel kindlasti oma ettepanekud esitada. Kui see on tehtud, siis tuleks
osaleda rahvaküsitlusel ja anda oma hääl haldusterritoriaalse korralduse otsuse kujunemisel.
Kindlat kurssi ja edu uue omavalitsuse ülesehitamiseks.
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Volikogude esimehed ja vallavanemad ühinemisest
Palusime kõigi valdade volikogude esimeestel ja vallavanematel vastata kolmele
küsimusele ja soovi korral lisada veel omaltpoolt midagi.

Kanepi

osaleda.
Otepää, kui arenev ettevõtluspiirkond võimaldab osa saada paremas tööhõives meie inimestel.

Pindala: 231,5 km²
Elanikke: 2421
Alevikke: 1
Külasid: 21
Koole: 1
Lasteaedu: 3
Halduskeskus: Kanepi alevik
Põhitegevuse eelarve:
2,4 miljonit eurot

Kuidas Kanepi elanike arvamuste ja huvidega uues ühinenud omavalitsuses arvestama hakatakse?

Otepää
Pindala: 217, 36 km²
Elanikke: 3962
Külasid: 21
Koole: 3
Huvikoole: 1
Lasteaedu: 2
Halduskeskus: Otepää vallasisene linn
Põhitegevuse eelarve:
4,5 miljonit eurot

Eelisarendatakse kogukondade jätkusuutlikkuse
tõusu ja tehakse kõik selleks, et kolmanda sektori
hääl jõuaks otsustajateni ja annab neile võimaluse kaasa rääkida piirkondade arendamise otsustusprotsessis. Selleks tugevdatakse külavanema
staatust ja toetatakse stabiilsemalt seltsitegevust.
Mis saab praegusest vallamajast?
Kanepi vallamajas jääb alles perearstikeskus ja
apteek. Praeguse vallavalitsuse asemele luuakse
piirkondlik teenuskeskus. Laiendatakse ja süvendatakse sotsiaalteenuste kättesaadavust.

Arno Kakk
volikogu esimees

elanik tunnetada saab.
Kui strateegiline juhtimine ja teadmistepõhised teenused on tagatud suurvalla keskuses Otepääl, siis kogukonnakesksed küsimused lahendatakse võimalikult elaniku, ettevõtja või asjakohaste kodanikuühenduste ligidal.
Selleks luuakse piirkondlikud teenuskeskused,
ka Nõuni, kus vähemalt sotsiaalteenuseid osutatakse. Ühtegi allasutust tänases Palupera vallas ei
likvideerita.

Elanike arv Otepää vallas on aasta aastalt vähenenud. Tänaseks päevaks omab sissekirjutust
Otepää vallas 3936 inimest. Trend väikelinnade ja maapiirkondade elanike arvu languse osas
on püsiv ja mastaapset elanike arvu suurenemist
maapiirkondadesse vähemalt hetkel millegi pealt
prognoosida ei ole.
Ühinemine annab Otepää valla inimestele kindlustunde. Kindluse, et teenuseid, mida
omavalitsus osutab täna, osutatakse ka tulevikus
ja teenuste kvaliteet ei lange. Pigem vastupidi,
pakutavate teenuste maht ja kvaliteet võivad tänu
klientide arvu suurenemisele hoopis kasvada.
Vaatame näiteks uue lasteaia ehitamist, millest
on Otepääl räägitud aastaid. Isegi kui Otepää
vallal ei oleks sentigi laenu, ei piisaks laenuvõimekusest, et katta kogu ehitusmaksumus. Ühinenud valla eelarve ja seega ka laenuvõimekus on
suurem, ning läbirääkimiste käigus on uus lasteaed võetud esmaseks ühiseks investeeringuprioriteediks.
Uues vallas ühtlustatakse kõikide toetuste maksmise alused. Seega on valdkondi, kus
toimub mõne toetuse suurenemine.

Kuidas Palupera elanike arvamuste ja huvidega uues ühinenud omavalitsuses arvestama hakatakse?

Kuidas Otepää elanike arvamuste ja huvidega uues ühinenud omavalitsuses arvestama hakatakse?

Mida head toob ühinemine kaasa Kanepi
elanikele?

Palupera
Pindala: 123,32 km²
Elanikke: 1061
Külasid: 14
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Halduskeskus: Hellenurme
küla
Põhitegevuse eelarve:
1,56 miljonit eurot

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Terje Korss
vallavanem

Mida head toob ühinemine kaasa Palupera
elanikele?
Ettenähtud haldusreformi võimaluste juures
arvestatakse Palupera vallarahva soove just sellise suurvalla tekkeks, mis oleks loogiliselt toimiv,
sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja territoriaalselt sidus piirkonnana, mis võtaks arvesse ajaloolist asustust, inimeste igapäevaliikumisi jms. Elanikele osutatavad avalikud teenused
muutuvad mitmekesisemaks. Omavalitsusüksuse
parem majanduslik, poliitiline ja valitsemise suutlikkus peaks tooma paremaid võimalusi, mida ka

KALEV LAUL
vallavanem

Mida head toob ühinemine kaasa Otepää
elanikele?

Mikk Järv
vallavanem

Uues volikogus on saavutatav regionaalne tasakaal tänastes haldusüksustes. Otepää, kui Euroopa tasemel tunnustatud turismi- ja spordikeskus,
annab Kanepile piirkonnale selles aktiivsemalt

SIIM KALDA
volikogu esimees

Kanepi kirik

Ühinemislepingus on kirjas, et uue suurvalla
vallavolikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.
Seati eesmärgiks, et vallavalitsus kui ametiasutus
kujundatakse põhimõttel, et poliitilised ja haldusfunktsioonid oleksid selgelt eristatud. Jääb vaid
loota, et nii püütakse lepingut täita mitte ainult
üks valimisteperiood.
Teenuskeskuste kaudu tagatakse teenuste
osutamise kõrvalt ka kohalike elanike kaasarääkimise võimalus, antakse informatsiooni otsustusorganitele valla tervikliku arengu teostamiseks. Kõigil läbirääkijatel omavalitsustel on häid
kogemusi, traditsioone, mida tasub laiendada
piirkonda.
Mis saab praegusest vallamajast?
Mitu vallamaja ühes vallas pole loogiline. Tänane
vallamaja Hellenurmes jääb täitma ühe teenuskeskuse rolli.
Ühinemislepingust: Peale ühinemist moodustunud omavalitsus eelistab kuulumist Tartu või Võru
maakonda.

Omavalitsuste struktuur jääb ka peale ühinemist põhimõtteliselt samaks nagu see on täna.

Seadusandlikku võimu teostab volikogu, kuhu
on võimalik kandideerida igal täisealisel otepäälasel. Samuti on võimalik valimistel hääl anda
kandidaadile, kellega ollakse sarnaste arvamustega ning keda peetakse enda huvide parimaks
kaitsjaks.
Milline hakkab volikogu koosseis olema, on
raske prognoosida. Statistiliselt võib arvata, et
tänane Otepää vald, mille elanike arv uuest
omavalitsusest moodustab umbes 40 %, võiks
umbes sama protsendi esindatuse volikogust
saada.
Täidesaatva võimu ehk vallavalitsuse nimetab ametisse volikogu ja ka selle osas võib ainult
ennustamisega tegeleda. Kindel saab olla selles,
et vallavalitsus saab füüsiliselt asuma Otepääl ja
seega on igal otepäälasel võrreldes teiste valdade elanikega suhteliselt lihtsam vallamaja uksest
sisse astuda ja oma arvamust avaldada.
Kuna valla keskus jääb Otepääle, siis täiendavaid teeninduspunkte siin ei looda ehk praeguse
Otepää valla elanikele jääb kõik endistviisi.
Suureneb külavanemate roll, kes saavad endale
õiguse osaleda vallavolikogu istungil sõnaõigusega. Seega külavanematel on eelnõude menetlemise juures samasugune õigus arvamust avaldada ja
sõna võtta nagu volikogu liikmetel. Kui aktiivselt
seda õigust kasutama hakatakse, sõltub iga küla
koostöötahtest ja külavanemast.
Mis saab praegusest vallamajast?
Kõik liituvad osapooled on kokku leppinud, et
uue valla nimi saab olema Otepää vald ja administratiivne keskus asub Otepääl. Seega Lipuväljak 13 hoone jääb ka tulevikus kasutusse vallamajana ning tegutsemist jätkavad selles hoones ka
raamatukogu ja politsei.
Majas on ruumi, juhul kui tulevikus administratsioon peaks suurenema, ei teki töötajatele koha leidmisega probleeme. Ainuke „aga“ on
maja juures remondivajadus. Jooksvalt on teostatud hädapäraseid remonditöid, kuid suurem
remont on mõne aasta pärast vältimatu.
Ühinemiste õnnestumise nimel on tehtud palju tööd
nii riigi kui omavalitsute tasandil. Läbirääkimised
naaberomavalitsustega on kulgenud konstruktiivselt
ja heas õhkkonnas.
Vaadates tagasi arvukatele koosolekutele Otepää
naabervaldadega võib tõdeda, et kõik mõistavad
suuremate ja suutlikumate valdade vajalikkust ning
on valmis panustama maapiirkondade elanike elukvaliteedi hoidmisesse ja parandamisse.

RAHVAKOOSOLEK
HALDUSREFORMI TEEMADEL
28.09.2016 kell 18.00
OTEPÄÄ GÜMNAASIUMIS.
Kõik huvilised on oodatud!

Tehvandi Spordikeskus
Leigo Järvemuusika
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Volikogude esimehed ja vallavanemad ühinemisest
Sangaste

Kuidas Sangaste elanike arvamuste ja huvidega uues ühinenud omavalitsuses arvestama hakatakse?

Pindala: 144.7 km²
Elanikke: 1313
Alevikke: 1
Külasid: 13
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Halduskeskus: Sangaste
alevik
Põhitegevuse eelarve:
1,4 miljonit eurot

RANDO UNDRUS
volikogu esimees

Uuelt ühenduselt ootaks solidaarset ja lugupidavat haldusühendust liituvate valdade kogukondade vahel. Esimesed 4 aastat toestab meid liitumisleping seal kokkulepituga. Edasine on juba
lootmine terve mõistuse ja asjade ,,paikaloksumise“ peale.
Kuna ühinemise korral on tegu suhteliselt samas suurusjärgus maavaldadega, peaks
ka mõistus ja volikogu kohadki piirkondade
vahel jaotuma ühtlasemalt, kui suurlinn-maavald ühinemise puhul. Parim kaitse tülide vastu
on kokkulepped ja paika pandud ühtsed reeglid
asjades. Tülid ja arusaamatused hakkavad ikka
asjadest erinevalt arusaamistest. Oleme rääkinud ka vajadusest ja võimalusest luua praegusest parem rahvast otsustest teavitamise- ja otsustamisele kaasarääkimise süsteem. Regulaarsed
piirkondlikud rahvakoosolekud on ka vajalikud.
Teisalt on tugevad ja jõuliselt oma huve kaitsvad kohalikud rahvaühendused parim jõud piirkonna asjade eest võitlemaks. Mida tugevamad
on meie külad, või muul moel koostööks koondunud kogukonnad, seda parem on uus vald tema
kodanikule.
KAIDO TAMBERG
vallavanem

Mida head toob ühinemine kaasa Sangaste
elanikele?
Iga tegu, mida tehakse esimest korda, on tegijale uus asi. Eks need teo tegelikud kasud-kahjud setivad välja aja jooksul. Positiivses võtmes
ootame ühinemiselt tihedamat suhtlust ja kultuurielu vohamist liitunud kogukondade vahel nii, et
iga kogukonna nägu ja eripära säiliksid ja tugevused esilegi tuleks.
Kindlasti saame tekitada ka tõhusamat ja
jõukohasemat ühistransporti uue valla sees. Et
kasvõi näiteks odavad või suisa tasuta süstikbussid keskuste vahel käima saaks jne. Ka ,,Meile
maale elama“ eluasemeprogramm olijatele ja
uutele tulijatele näiteks. Ehk siis kasvõi näiteks
uusi moodsaid kortereid ja maamaju väljaostuvõimalusega või üürile peredele jne.
Kuna kutsutud vallad on seotud ka suurel
määral turismindusega, siis ootaks ühinemisest
uut sünergiat turismisektorile. Selle eelduseks
muidugi see, et me omad inimesed siin elamisest
uhkust tunneksid. Üldse kogu maamajandusele
tuleb laiem võrgustik kasuks. Kindlasti ka ühtses
stiilis, kuid ka kohalikku eripära väljatoov asulate ja külade kaunistamise programm (haljastus,
lilled, kunst, külasildid jne).
Ühtlustuvad ka sotsiaaltoetused. Huvihariduse
võimalused ja kvaliteet paranevad kindlasti. Hariduselu- ja valikuvõimalused selles rikastuvad.

Urvaste

tunnustatud Lõuna-Eesti turismipiirkonnad.
Urvaste valla ettevõtjatele ja elanikele oleks kindlasti kasulik kuuluda omavalitsusse, mis ühendab üle Eesti tuntud Sangaste, Otepää, Kanepi,
Urvaste ning Palupera (Nõuni) piirkonnad.

Pindala: 139 km²
Elanikke: 1292
Külasid: 13
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Halduskeskus: Kuldre küla
Põhitegevuse eelarve:
1,3 miljonit eurot

MARGUS KLAAR
volikogu esimees

Kuidas Urvaste elanike arvamuste ja huvidega uues ühinenud omavalitsuses arvestama hakatakse?

RIHO ROON
vallavanem

Mis saab praegusest vallamajast?
Vallamajad on pelgalt hooned. Tähtis on, kas
neile on leida rakendust ka pärast praeguse
võimu ära kolimist. Sangaste maja jääb kogukonna käsutusse. Mõte on anda osa ruume perearstile, tegutsema jääb ka praegune seltsimaja ja
raamatukogu-postipunkt.
Loomulikult ka ruumid uue valla Sangaste osakonna töötajatele ehk siis uue valla kontori käsutusse. Meie väärika ajalooga vallamaja on
heas korras ja kasutatav veel nii mõnelgi moel
kogukonna teenimiseks.
Ega haldusreformiga elu vallast välja koli!
Ikka vaid otsustajate kogu kokku käimise koht
muutub.
Haldusreform on maavaldadele mõnes mõttes sundvalik. Otsustajate tarkus peab olema parima valiku
tegemine võimalikest variantidest. Ühte- ja kõigile
sama moodi meeldivat varianti pole olemas.
Otsustagem siis nii, et kuumad emotsioonid meie
otsustele kärsahaisu külge ei jäta või siis hiljem liialt
ennast kiruma ei peaks. Kogukondade endi talupojatarkusest sõltuvad valikud edasiseks ja endi vastutusel. Uues ühinenud koosluses elame edasi ikkagi
meie ise, mitte keegi muu. Ehk siis külvatu tuleb ka
ise lõigata.
Kaalutletud ja tarku otsuseid meile kõigile ning
edu edasiseks!

Kui rääkida volikogu tasandist, siis tänasel päeval
ei ole veel kokku lepitud uue volikogu suuruses, kuna pole selge ühinejate täpne ring. Seetõttu on konkreetset Urvaste piirkonnale jäävate mandaatide hulka raske ennustada. Samas
on kõigile ühinejatele selge, et volikogu tasandil
jääb esindatus kasinaks kuid kindel on ka see, et
ükski piirkond ei saa omama arvestatavat ülekaalu uues volikogus. See tähendab, et ühe või teise
piirkonna esindajate hääled võivad osutuda lõppkokkuvõttes väga kaalukaks (ka Urvaste).
Ühinemisläbirääkimised on sujunud ladusalt
ning kõiki osapooli arvestavalt, see annab aluse
arvata, et uues omavalitsuses hinnatakse kõiki
elanikke ning nende huvisid võrdselt. Kindlasti
saab Urvaste piirkonnast lisaks volikogu liikmetele olema aktiivseid osalisi ka erinevates volikogu komisjonides. Loodav teeninduspunkt Kuldres saab olema uue omavalitsuse otsene ühenduslüli Urvaste elanikega.

Mida head toob ühinemine kaasa Urvaste
elanikele?

Mis saab praegusest vallamajast?

Usume, et Urvaste elanikele toob Otepää poole
ühinemine kaasa tugevama ja võimekama
omavalitsuse tekke. Teame, et kõik osapooled on
seni oma valdasid majandanud heaperemehelikult ning tulevikule orienteeritult. Sellest tulenevalt saame loota, et meie jaoks oluline tasakaalus eelarvepoliitika ning iga-aastane arendustöö
Urvaste valla piirkonnas jätkub ka peale ühinemist. Loomulikult on suuremas omavalitsuses
lihtsam ning tulemuslikum läbi viia mahukaid
projekte ning kindlasti muutuvad mõned teenused kättesaadavamaks ning taskukohasemaks.
Planeeritud vallasisene tasuta bussiliin võimaldab meie elanikel liikuda näiteks hõlpsasti
Otepääle, Kanepisse ja Sangastesse, kust saab
juba teiste liinidega edasi liikuda suurematesse
keskustesse. Samuti loob see bussiliin paremad
võimalused meie õpilastele ning üliõpilastele
nädalavahetusteks koju liikuda. Suurte projektide ja rahastustaotluste puhul mängib väga olulist
rolli omavalitsuse suurus ning selle finantsvõimekus (nt. tänavavalgustuse kaasajastamine,
ühistranspordi korraldamine, kergliiklusteede
rajamine, jms.). Loodavas vallas on see võimekus
kindlasti suurem kui praegu. Ühinemislepingus
on kokku lepitud, et esimese prioriteedina taotletakse riigilt Urvaste ja Otepää vahelise tee
tolmuvabaks ehitamist.
Kõik läbirääkimistes olevad vallad on ka

Urvaste valla praegune vallamaja on ühinemisläbirääkimistel kokkulepitud jätta Urvaste piirkonna teeninduskeskuseks. Kohapealsete vajalike
teenuste osutamiseks jäävad tööle sotsiaaltöötaja, avahooldaja, majandusspetsialist ning noorsootöötaja. Kaalumisel on lühiajaliselt (1 aasta)
vallasekretäri jätkamine. Kindlasti võimaldatakse noortekeskusele, perearstile ja juuksurile
nende praeguste ruumide kasutamine. Samuti on
vallaelanikel jätkuvalt võimalus kasutada olemasolevat multifunktsionaalset keskust.
Võimalusel arendame praegust vallamaja kui
tulevast teeninduspunkti edasi. Mõistlik oleks
kolida Kuldre raamatukogu lasteaiamajast praegusesse vallamajja, kus on selleks ruumi lahedalt. See looks lisaruumi „Sipsikutele“ ja samas
kasutaks ära vallamajas olevat hetkel kasutuseta pinda. Kindlasti on noortekeskusel võimalus
ja ka plaan laieneda ning pakkuda meie noortele
veel rohkem arendavaid ajasisustamise võimalusi.
Vallamaja on hoitud heas seisukorras – sellel
aastal soojustasime vallamaja sokli ning ehitame
veel vallamaja küttesüsteemi pelletiküttele.
Kokkuvõtteks – kellega iganes Urvaste vald lähiajal
ühineb või ühendatakse, jääb meie koduks ikkagi
Võrumaa ja Urvaste.

Sangaste loss
Tamme-Lauri tamm
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Kuidas mõjub liitumine
kogukondade koostööle?

Vaadake oma kätt... liigutage
sõrmi ühekaupa ja mõelge… igal
sõrmel on oma nägu ja ülesanne.
Iga sõrm üksikult sobib ühe tegevuse jaoks ja ajabki ainult oma
asja.
Sama on kogukondadega. Kui
on vaja aga tugevat löögirusikat,
tuleb kõik sõrmed kokku suruda.
Üheks rusikaks. Ka pai teha on
terve käega palju parem kui ühe
sõrmega.
Sellise loogikaga on ka Sangaste Rukkiküla liikmelisus ja koostööpartnerlus üles ehitatud. Tegelikult liidab tänane võrgustik juba
praegu temaatiliselt sobivaid ettevõtjaid, isikuid ja organisatsioone
naabervaldadest.
Erinevatest valdadest pärit
olemine ei ole meie tegevust

seni seganud, pigem täiendanud
– mida enda vallas ei ole, tuleb
mujalt juurde leida.
Koostöö on lihtsam kui on
kellega koos tööd teha – aktiivsete inimeste hulk on väikeses
omavalitsuses piiratud, väikese grupiga tuleb vähem ideid ja
on raskem ideid ellu viia. Mida
suurem omavalitsus, seda rohkem
aktiivseid inimesi, erinevaid
kogemusi ja mitmekesisemaid
ideid. See, et liituvad omanäolised kogukonnad üheks omavalitsuseks, on ainult tore - erinevus
rikastab kogu piirkonda!
Liitmine ja korrutamine on
igatahes paremad kui lahutamine
ja jagamine .
Sille Roomets,
MTÜ Sangaste Rukkiküla juhataja

Kinnisvarahindadest pärast
ühinemist

Mis toimub sel juhul ümbruskonna kinnisvaraga? On teada tõde
see, et Otepää on oma kinnisvarahindadega võrreldes muu
Lõuna-Eestiga nagu „riik riigis“.
Siinset kinnisvara hinnatakse
kõrgelt just oma kauni looduse,
hea infrastruktuuri ja sportimisvõimaluste poolest.
Kinnisvaras võiks öelda, et
„Otepää“ on võlusõna, mis müüb
siin Lõuna-Eestis! Kindlasti
tuleb see kasuks ka ümbruskonna valdadele kui ühiseks nimeks
saab Otepää vald.
Samas ei tähenda see seda, et
lähinaabrid võiks nüüd küsida
kordades rohkem hinda kui
varem. Ei, pigem võiks see hinnatase tõusta suhteliselt marginaal-

Valdade ühinemisest suurettevõtte juhi silmade läbi
Esimene asi mis
selle ühinemisega meelde tuleb
on selline suurepärane organisatsioon nagu
RMK. See kes
on natuke pikemalt
jälginud
RMK teket ning
organisatsiooni
muudatusi saab
aru, et kui ümbritsev keskkond muutub,
siis organisatsioon peab sellele vastama.
Veel parem on see, kui ollakse organisatsioonina valmis ümbritseva keskkonna muutusteks. Mõtlen siin peamiselt ikka tegevuskeskkonda, mida mõjutavad siis elanike arv, digitaliseerumine,
turuolukord jne. RMK on seda kõike
arvestanud ning täna julgelt eeskujuks
kõigile riiklikele struktuuridele, kuid
mitte ainult. Eraettevõtete valmisolek
muudatusteks ja organisatsiooni reagee-

ring sellele ei ole samuti sellisel tasemel.
Valdade ühinemise teemas näen sarnaseid vajadusi ja võimalusi. Puidutööstuse esindajana saan öelda, et töötajate
arvu vähenedes RMK’s ei ole suhtlemise kvaliteet RMK’ga halvenenud, vaid
struktuur on selgem ja kvaliteet järjest
professionaalsem. Sellist kogemust saab
rakendada ka valdade ühinemises. Ettevõtjate ootus on kindlasti suuremate
valdade suunas professionaalsuse kasv.
Miks valdade ühinemise protsess
kiirelt vaja ära teha on? Loodan, et
igaüks mõistab, et nii nagu RMK’s ei
saa ka riik vaadata käed rüpes, kuidas
väga suur osa omavalitsuste tuludest ja
kogu riigi tuludest kulub lihtsalt avaliku
sektori ülalpidamisele. Kurioossemad
on need väikevallad, kus peale vallavalitsuse rohkem tööandjaid polegi. Valdade ühinemisel peab nägema, kuidas
inimesed liiguvad, millised on tõmbekeskused jne.
Iga päev Otepääle tööle sõites ei jõua

ma ära imestada kuidas saab selline
küla nagu Nõuni näiteks kuuluda Palupera valla koosseisu. Samas osa Palupera vallast kindlasti omab rohkem
tõmmet Elva või Rõngu suunas. Ühinemistel tuleks siiski mõelda loogilisemalt kui pelgalt valdade ühinemine ja
maakondade piirid kui nõukogude aja
pärand samuti ära muuta.
Kui tööjõu peale mõelda, siis ühinemisprotsessis on kindlasti neid, kes
töökoha
vallavalitsuses
kaotavad.
Loodan väga, et osal inimestest on ettevõtlikkust ning soovi selliselt oma elu
korraldada. Arvan, et igaüks leiab uue
väljakutse oma arengule.
Soovin ühinejatele edu ja usun siiralt,
et see on hea Eestile. Ka Otepääle on
see võimalus saada lahti kurikuulsast
võimuvaidluste pidamise kantsi tiitlist!
Ando Jukk
UPM-Kymmene Otepää vineeritehase
tegevjuht

Vallad ja sport
Kas valdade ühinemine mõjutaks väga palju kohalike elanike
spordielu?
Usun, et spordielu läheb paremaks,
igapäevase spordi tegemises jäävad
inimesed ilmselt omade harjumuste juurde aga võimalused sellega
tegelemiseks paranevad. Lisanduvad liitunud valdade spordirajatised
ja valik ning võimalused paranevad.
Loodan, et ühistel üritustel osalejate arv suureneb ja korralduslik pool paraneb. Sport ja spordijuhtimine peab olema täiskohaga töö entusiastlikule spordijuhile, kaasates kohalikke
aktiivseid elanikke.
Liikumise ja sportimise võimaluste loomine ja tervislikud
eluviisid aitavad kaasa tervelt elatud aktiivsele elueale. Selles
valdkonnas toob ühinemine paremad võimalused elanikele
enda tervise parandamiseks läbi spordi.

Kas valdade ühinemine mõjutaks ka näiteks spordi
suurürituste korraldamist?
Tahaks loota küll. Suurürituste korraldamise läbi tutvustame oma valda ja piirkonda Eestis ning maailmale. Suuremal
omavalitsusel on paremad võimalused toetada ürituste korraldamist. Maailmas on see levinud praktika ja näiteks kohalikud
turismi keskused ja omavalitsused panustavad arvestava osa
vahendeid korraldusse. Kohalikud omavalitsused reklaamivad
ennast suurürituste läbi ja suurendavad inimeste huvi ka peale
suurüritusi piirkonda külastada. Mis omakorda loob võimalusi
ettevõtlusele ja suurendab omavalitsuse tulusid tulevikus.
Usun, et ühinemisel tekkiv vald on majanduslikult tugevam
ja aitab kohaliku arengu uuele tõusule, millest pikemas perspektiivis võidavad kõik osapooled.
JAAK MAE
Eesti Suusaliidu Otepää MK peakorraldaja

Villem Vingur, autonoomne ja automaatne kõikide
maailma asjade spetsialist Porisoo külast

Kohaliku otepäälasena pean
ütlema, et see on igati tervitatav kui Otepää vallaga on liitumas mitmed ümbruskonna
vallad. Üks ühine ja veidi suurem
rahakott annab meile kindlasti rohkem võimalusi edasiseks
arenguks.
Palju tarkust ja jõudu eestvedajatele!
Rääkides nüüd kinnisvarahindadest:

20. september 2016

selt ca 5-10%. Täna vaadatakse kinnisvara ikkagi lähtuvalt
asukohast, kinnistu seisukorrast,
kommunikatsioonide olemasolust
ja muu infrastruktuuri kaugusest.
Nagu näiteks koolid, poed, bussipeatus, arstiabi jne.
Kokkuvõtteks võin öelda, et kui
müüki pakutava kinnisvara osas
soovite õiglast hinda teada, siis
tasub pöörduda ikkagi oma ala
professionaalide poole. Ümbruskonnas on mitmeid asjalikke
maaklereid, kellega tasub konsulteerida!
Otepääl on hea elada!
Kutseline maakler Janek Moros,
EKMK liige, Varaleidja OÜ

Villem on üks kodanik, kes elab kusagil meie hulgas ja vahel
justkui ka meie endi sees. Villemi õlad on alati längus maailma murede koorma all, tuju enamasti viletsalt vindine ja näoilme mõrkjashapu. Villem näeb ja teab kõikidest asjadest seda,
kui valesti neid tehakse ja kuidas peaks neid tegelikult tegema.
Kõigele ja kõigile hävitava hinnangu andmine on Villemi
leib ja ainus kibe meelelahutus ses kõikide poolt (peale tema
enda muidugi!) valesti elatavas elus. Villemi suurim rõõm
oleks, kui rõõmu me ümber üldse ei oleks.
Küsime ka Villemi arvamust haldusreformist
,,Vallad lähevad varsti kokku ja vallamaju jääb vähemaks.
Mida arvad sellest kõigest Sina, kes Sa alles hiljuti kirusid
neid kõiki muidusööjaid ja aja surnuks lööjaid?“
,,No mis siin mõelda?! Otse ju näha, et maainimesel jälle
nahk maas ja peenike peos. Kõik koolid ja raamatukogud
pannakse kinni ja pagulased lastakse küla peale lahti. Kas
sellist Eestit me tahtsimegi? Kas sellise haldusreformi eest
laulsimegi? Einoh … kõik läheb ju allamäge! Võtame näiteks
kasvõi suremuse näitajad! Kui vald on näiteks 5 korda suurem,
siis suremus ju ka kasvab viis korda?! See näitab selgelt, et
valdade kokkupanek viib lõpuks suurema suremiseni.
Nohh … sündimiste arv ju ka kasvab suuremas vallas, aga
on meil siis vaja siia neid väikseid vääkse vanainimesi segama!
Või siis näituseks kasvab samamoodi ju töötute arv, kui kõikide valdade töötud ühte valda kokku saavad. Ehk siis reform
toob suurema suremise, suurema töötuse ja pagulased pääse-

vad ka kindlasti kusagilt manu. Siit on vaid üks samm moslemitest vallavalitsuseni. Küllap varsti Otepää raekoja tornist
niimoodi minarettki tehakse.“
,,Aga Villem, milline oleks siis Sinu arust see õige reform?“
,,Nohh …Riik peab enne külad nii ülesse ehitama, nagu
enne sõda oli. Kus oli kool, sinna ehitatagu kool. Kus oli
meierei, sinna see ka tehtagu. Siis muidugi kõik praegused
vallavalitsused kinni panna või lahti lasta ja õiged asemele
otsida miinimumpalga eest jne. Siis veel tasuta bussid 5 korda
päevas ning muidugi selline matusetoetus ettemaksuna kõigile kätte, et surra ei tahakski. Enne tehku riik need asjad ära ja
siis liidame ka valdu.“
,,Aga kust siis lapsed sinna koolidesse tulevad ja kes neis
meiereides juustu keetma hakkab?“
,,Kui on juba koolid, küll siis ka lapsed kuskilt saab. Kui
on juba meiereid, küll need meierid ka ilmuvad. Vot nii peab
reformi tegema!“
Kui on olemas Villemid, on olemas ka kindlad ühesed lahendused! Kindlasti muidugi ei sobi ükski muu variant.
Villemiga või Villemita, aga eesseisvad liitumised on tõsiasi. Villemid olid, on ja jäävad, aga elu läheb omasoodu edasi.
Võtkem siis kõik asja konstruktiivse huumoriga ja talupojaliku tarkusega, et kui ratast ei saa peatada, siis tuleb ratast
määrida (et vähem kriuksuks teine!)
Edukat ja tarka ühisosa otsimist!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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AMETLIK INFO
Puka Vallavalitsuses

Kolmapäeval, 14. septembri hommikul toimus
traditsiooniline Puka ja Aakre lasteaedade ühine
lustipäev. Seekord oli Puka laste kord külla tulla
Aakresse. Öösel olid Aakre päkapikud (loe: kasvatajad) paigutanud mõisaparki lõbusa maastikumängu, kus sai nii tasakaalu harjutada, joosta,
leiutada, laulda, otsida ja samal ajal saada teadmisi loodusest mesilaste, putukate ja seente kohta.
Loomulikult ei saa tänapäeval üle ega ümber
prügist, seda on ju igal pool. Aga lapsed teavad
väga hästi, kus on prügi koht. Prügikastis loomulikult! Huvitav, kuhu see teadmine suureks
saades kaob?
Pargile tiir peale tehtud, läks kõht tühjaks. Siin
aitasid ahjusoojad kaneelisaiad ja puuviljad. Edasi
tõttasime võimlasse, et vaadata Aakre laste võru
murdes esitatud näidendit „Kanakõsõ tüssaja
rebane“. Lõppu veel üks ringmäng ja pildistamine
õues. Lehvitasime väraval ja jääme uut kohtumist
ootama!

n

Nõustuti maade riigi omandisse jätmisega: Puka ale-

vikus Kooli tänaval pumbajaama lähistel asuv ca 0,74 ha
suurune maatükk; Pühaste külas 1,74 ha suurune Luhi maaüksus.
n

Nõustuti kinnisasjade vahelise ribasuse, 4179 m2

suuruse maaüksuse liitmisega Kesk tn 29 kinnisasjaga.
n

MTÜ Segakoor U-Tuur osales Valgamaa Partnerlus-

kogu meetmest „Kogukond ja noored“ projektikonkursil
„Aktiivne kogukond ja noored“. Vallavalitsus toetab omaosaluse katmisel 700 euroga.
n

Reservfondist eraldati tegevustoetust Puka aleviku

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendustöödega seonduvate
alljärgnevate tegevuste elluviimiseks:
-

Komsi ja Puka aleviku (raudteest Otepää poole jääva

osa) ÜVK arendamisega ja KIKi rahataotlus projekti ettevalmistamisega seotud tehnoloogilise projekti koostamine
summas 1580 eurot;
-

Aakre küla ÜVK arendamisega ja KIKi rahataotlus

projekti ettevalmistamisega seotud tehnoloogilise projekti

Aakre õpetajad

koostamine summas 1580 eurot;
-

Puka aleviku ÜVK arendamisega ja KIKI rahataotlus

projekti ettevalmistamisega seotud tehnoloogilise projekti
koostamine summas 1200 eurot;
-

Kuidas mäletada?
Kuidas teenida vabadust? Kuidas mõista, et vaba
riik ja rahvas ei ole enesestmõistetavad, vaid väga
oluline väärtus – saavutatud meie isade-emade,
vanaemade-vanaisade tohutu töö, vastupanu ning
kannatuste hinnaga. Tõenäoliselt ei saa vabadust
mõista rääkimata kannatustest Eesti lähiajaloos.
Okupatsioonide muuseumi plaan kõneleda tulevikus lisaks lähiajaloos toime pandud inimsusevastastele kuritegudele ka vastupanust, taastumisest
ja vabadusest on tekitanud palju küsimusi. Levib
hirm, et muuseum kaotatakse või hävitatakse. Nii
see kindlasti ei ole.
Uues muuseumi ekspositsioonis mitmekordistub okupatsioonidele ja vastupanule pühendatud
ala. Okupatsioonide muuseumi uut püsinäitust
hakatakse ehitama 2017. aastal ning see valmib
2018. aastal. Uus ekspositsioon koosneb viiest
teemast ning iga osa eest vastutab üks kuraator.
Näituse esimene osa käsitleb inimsusevastaseid
kuritegusid, mida kureerib pikaaegne Okupatsioonide muuseumi kuraator Martin Andreller,
kes on peamiselt uurinud vastupanu Nõukogude okupatsioonile. Püsinäituse osa, mis käsitleb
eestlaste põgenemist ja elu paguluses, koostab
Tallinna Ülikooli ajaloodoktorant Maarja Merivoo-Parro, kelle uurimistöö fookuses on Teise
maailmasõja ajal Eestist läände põgenenud eestlased. Kolmas näituse osa keskendub elule Nõukogude Eestis ning selle kuraator on ajaloolane Uku
Lember. Püsinäituselt ei puudu ka Eesti iseseisvuse taastamine, seda osa kureerib ajaloolane ja
politoloog ning mitmete kultuuriväljaannete aktii-

vne kaastööline Aro Velmet. Näituse viimane osa
on pühendatud vabadusele ning seda kureerib
Daniel Vaarik, kes on töötanud nii ajakirjanikuna
kui pannud kokku mitmeid Eesti elu analüüsivaid
strateegiaid.
Usume, et muuseumi ülesanne on lisaks teadmistele anda edasi ka isiklikke kogemusi – millist
mõju avaldab küüditamine, vangilaager või totalitaarse süsteemi juurutamine indiviidile ja ühiskonnale. Seepärast algabki muuseumikülastaja
teekond loomavagunisse sisseastumisega, millega
enam kui 30 000 eestimaalast möödunud sajandil
oma kodudest kisti.
Inimsusevastastele kuritegudele pühendatud
ekspositsiooni osa ilmestavad veel vangilaagritest
ja vanglatest kõnelev näitus, samuti kajastatakse
rahvusvähemustega toime pandud kuritegusid,
aga ka tagasiteed Siberist ja sellega kaasnenud
raskuseid.
Pärast inimsusevastaste kuritegudega tutvumist
astub külastaja ruumi, mis kõneleb 1944. aasta
põgenemisest ning sellega kaasnenud raskustest.
Suure põgenemise käigus lahkus Eestist ligikaudu
70 000 eestlast, kelle roll eestluse hoidmisel ning
Eesti riigi taastamisel oli märkimisväärne.
Välis-eestlaste saatust kirjeldavast ekspositsioonist suundub külastaja tagasi raudse eesriide
taha jäänud Eestisse. See osa kõneleb totalitaarse režiimi juurutamisest – propagandast ja tsensuurist, jälgimisest ja hirmust, mis iseloomustasid
elu kodumaal, aga ka kohanemisest ning sellest,
kuidas eestlased sellele vastu seisid.
Järgmine ekspositsiooni osa kõneleb iseseisvuse taastamisest. Külastaja saab teada, kuidas
hargnesid sündmused nagu Hirvepargi miitingud,

Balti kett, öölaulupeod, kuidas hakati üles ehitama
demokraatlikku riigikorda ning milliseid takistusi
sel teel on tulnud ületada.
Muuseumi meeskond, uue ekspositsiooni
kuraatorid ning ajaloolased, etnoloogid, kodanikuühenduste vedajad, kes on meile nõuga abiks
olnud, usuvad, et just selline külastaja teekond
võimaldab nii tulevastel põlvkondadel kui ka
Eestit külastavatel turistidel mõista, kui habras on
vabadus ning milliseid raskusi oleme seljatanud
vabaduse taastamiseks. Vabadus elule, sõnavabadus, aga ka vabadus kodumaa randa külastada
– need on vabadused, millest muuseumi viimane
osa kõneleb, pannes külastaja mõtlema, kuidas
igaüks meist peab vabadust hoidma ja selle eest
seisma.
Eelmine aasta olid vaid 10% muuseumi külastajatest eestimaalased, mis tähendab ligikaudu 2000 inimest aastas. Et inimesi muuseumisse tuua, peame me muutma viisi, kuidas lugusid
räägime. See ei tähenda ideoloogilist suunamuutust - me ei pelga rääkida rasketel teemadel ega
keerulistest aegadest nii nagu need on olnud. Aga
me peame klaasi taga olevatelt esemetelt „tolmu
maha pühkima“ ning kajastama ka eesti inimeste
lugusid, mis neile esemetele hinge annavad.
Püsiekspositsiooni loomisega kaasneb ka põhjalik uurimustöö. Seetõttu kutsume kõiki Eesti
inimesi üles saatma muuseumisse Siberiga seotud
esemeid, fotosid, dokumente ja mälestusi. Kui Sa
soovid oma loo muuseumile kinkida, võta ühendust kuraator Martin Andrelleriga: tel 6680250,
martin@okupatsioon.ee või pöördu otse muuseumisse: Toompea 8, Tallinn.

Kallid vilistlased, endised õpetajad, töötajad ja õpilased! Saame
kokku laupäeval, 8. oktoobril ja meenutame möödunud
kooliaastaid!

PÄEVAKAVA:
• Kell 14.00 koolimaja on avatud, algab osavõtjate registreerimine
• Kell 15.00 ringkäigud koolimajas

AAKRE KOOLI
285. aastapäev
ja vilistlaste pidu
8. oktoobril 2016

• Kell 17.00 kontsert-aktus kooli võimlas
• Aktusele järgneb VILISTLASÕHTU ansambli ja kohvikuga koolimajas.

Palun andke oma osalemisest märku kooli telefonil 769 3386 või kooli FB lehel.
Osavõtutasu 15 eurot (sisaldab meenet ja ansamblit) palume üle kanda Puka
Vallavalitsuse kontole EE441010202000580004 hiljemalt 01.10.2016, selgitus
„Aakre kokkutulek“, lisada nimi ja lõpetamise aasta. Tasuda saab ka kokkutuleku
päeval sularahas kohapeal.
Tule ise ja kutsu ka klassikaaslased kaasa!

Puka aleviku ÜVK I etapi omanikujärelevalve teosta-

mine summas 1296 eurot.
n

Kiideti heaks Hajaasustuse programmis osaleja Kure

kinnisasja omaniku aruanne temale kuuluval maaüksusel
asuvale olemasolevale kanalisatsioonitrassile septiku paigaldamise ja imbväljaku rajamise kohta.
n

Väljastati AS-ile Infragate Eesti projekteerimistingi-

mused Puka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike
projekteerimis- ja ehitustööde I etappi ehitusprojekti koostamiseks.
n

Maksti kolmeteistkümnele esimesse klassi õppima asu-

nutele igale ranitsatoetust 50.- euro ulatuses ning kinkekaart
30 euro väärtuses.
n

Puka Keskkooli direktori vabale ametikohale kuulu-

tatud konkursil väljavalitud kandidaat loobus sellest ametikohast, vallavalitsus tunnistas konkursi nurjunuks ning andis
vallavanemale volitused leida sihtotsinguga pädev isik direktori asendajaks.

SÜNNID
Adora Liiv 		

31. augustil

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Mis teoksil, Keeni Põhikool?

Sangaste Vallavolikogu
10.08.2016
n

Tagati OÜ Sangaste Mõis poolt Ettevõtluse Arendami-

se Sihtasutusele esitatud projektitaotluse „Mõisaajastu leiutiste külastuskeskuse „Avasta ja imesta!“ avamine Sangaste
mõisa ringtallis“ rahuldamisel projekti omafinantseeringu
tasumine summas kuni 510 000 eurot OÜ Sangaste Mõis osakapitali suurendamiseks tehtava rahalise sissemakse kaudu
2017.-2018. aastal.
n

Otsustati võõrandada Risttee külas asuv Raja kinnistu

otsustuskorras mittetulundusühingule Sangaste Asundused
hinnaga 58 000 eurot.
12.09.2016
n

Valiti Vabariigi Presidendi valimiskogus volikogu

esindajaks Rando Undrus.
n

Võeti vastu 2016. aasta lisaeelarve.

n

Otsustati võõrandada Keeni külas Keeni tee 11 asuv

kinnistu Aivo Maibergile, Kai Lindele, Mati Raudsepale ja
Andrei Avaldile hinnaga 500 eurot.
n

Otsustati võõrandada Keeni külas Keeni tee 3-5 asuv

korteriomand Anneli Tikerberile hinnaga 2000 eurot.
n

Kinnitati Tiidu külas Kolmimäe tee 22 asuva kinnistu

Keeni Põhikooli ja lasteaed Kratila kiire ja kirev
aasta tegutsemist ühendasutusena on seljataha jäänud ning uus ja värvikas ootamas ees. On
olnud segadust ja arusaamist, tõuse ja mõõna.
Ehkki kõik protsessid ei käi nii kiiresti kui tahaks
ja kasvamine võtab aega, siis ometigi oleme
suutnud astuda meile olulisi samme. Mis siis, et
asume eraldi majades, oleme siiski oma tegemistes koos ja liigume kindlalt edasi.
Meie koolis õpib tänase seisuga 98 vahvat
teadmistehimulist koolinoort ning lasteaias
41 uudishimulikku lasteaialast. Kuid kindlasti
mahub meie kooliperre veel lapsi juurde! Vald
koostöös Atko liinidega on kindlustanud sujuva
bussiliikluse ning juurdepääs koolile on tagatud
ka väljastpoolt Sangaste valda tulijatele.
Sellelgi õppeaastal saame jätkata hea koostööpartneri AS Sangaste Linnase toel koduste
ja maitsvate pudruhommikutega koolimajas.
Õpilastele pakume õppetegevuse ilmestamiseks
tegevusi 11 erinevas huvialaringis ning võimaluse
osaleda tasulises jalgpalli ja showtantsu treeningutes. Lisaks on meil hea koostöö Keeni Noor-

tekeskusega, mis pakub lisavõimalusi ja tegevusi
läbi projektide.
Õppetegevuse toetamiseks on paranenud
õppe- ja kasvukeskkond 5 smart-tahvli ning 20
tahvelarvuti näol, mida saavad õpilased eesmärgipäraselt õppetöös kasutada. Koolis asuva ettevalmistusrühma tarbeks valmis kevadel mänguväljak ja rajati liivakattega pallimängude plats.
Väikesed muudatused on toimunud meie personali osas. Sellest õppeaastast tegutseb ühendasutuses uus õppejuht Ülvi Kann. Õppejuhi
põhiülesanneteks on nii lasteaias kui koolis õppeja kasvatustegevuse korraldus ning õpetajate
toetamine.
Kooli senine õppealajuhataja ja suure teadmistepagasiga Saima Tell jätkab õpetaja ning
karjäärinõustaja-sotsiaalpedagoogi ametis. Meie
tublid õpetajad on ennast usinalt täiendanud ning
valmis jätkama kaasava hariduse elluviimist.
Kogu kollektiiviga ühiseid tegemisi planeerides võtsime esialgu eesmärgiks poolaasta. Plaanime üheskoos jõuda lõpusirgele eelmisel aastal
alustatud arengukavaga. Alustame sisehindamise

protsessiga ning võtame fookusse õppekavaarenduse ja õpetaja arengu. Meie plaane toetab
suurepäraselt kaks aastat vältav Archimedes+
projekt, kuhu oleme kaasatud Türgi, Rumeenia
ja Itaalia koolide koostööpartnerina. Ja loomulikult on sellel hilissügisel oluline sündmus Sangastes asuva lasteaiamaja 30. juubel, mida plaanime
väärikalt tähistada!
Septembri lõpus aga ootame kooli ja lasteaeda
kõiki lapsevanemaid. Kolmapäeval, 28. septembril kell 18.00 toimub 1-9. klasside lastevanemate
koosolek koolimajas ja neljapäeval, 29. septembril kell 18.00 kokkusaamine lasteaialaste vanematega lasteaias. Olete kõik väga oodatud!
Selline siis ongi põgus ülevaade ja pilguheit
meie tegemistele. Kirja sai killuke kuid vahvaid
ja märkimisväärseid tegevusi nii laste, lastevanemate kui õpetajate algatusest jätkub igasse päeva.
Tere tulemast meie kooli ja uute kohtumisteni!
Maire Murumaa
direktor

müümiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 7240 euro
suuruse pakkumise teinud OÜ KESA-AGRO.
n

Otsustati müüa Keeni külas Keeni tee 12 asuv kinnistu

kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 2000 eurot.
n

Muudeti volikogu 11. veebruari 2016. a otsusega nr 6

kinnitatud vallavanema Kaido Tambergi 2016. a puhkuse
aega.
n

Maksti Vene Föderatsioonis välislähetuses viibinud val-

lavanemale Kaido Tambergile välislähetuse päevaraha.
n

Maksti Rootsi Kuningriigis välislähetuses viibinud val-

lavanemale Kaido Tambergile välislähetuse päevaraha.
n

Maksta Rootsi Kuningriigis välislähetuses viibinud

volikogu liikmetele Tuuli Merimaale ja Maire Murumaale
välislähetuse päevaraha.

Sangaste Vallavalitsuses
n

Väljastati osakasutusluba Toivo Annusele Tiidu külas

Väike-Niidusaare kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks.
n

Määrati augustikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele

isikule kogusummas 1821,10 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse
saajale summas 15 eurot.
n

Määrati septembrikuu vajaduspõhine peretoetus

kümnele isikule kogusummas 900 eurot.
n

Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenus-

te kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 124
eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude

katmiseks kolmekümne neljale õpilasele ja lasteaiakulude
katmiseks ühele isikule.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheteistkümnele

isikule kogusummas 901,87 eurot.
n

Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 392

eurot.
n

Lõpetati puudega inimese täiendava toetuse maksmine

ühele isikule.
n

Head pead ja head vead

Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki parki-

miskaart.

Eestile on iseloomulik, et meie väikeses rahvaarvu juures on nutikate- ja heade peadega persoonide suhtarv rahvaarvu üsna suur võrreldes
näiteks mõne suurriigigagi. Eks see nutikus ja
tahtmine saa ikka alguse sellest, kui inimestel on
motivatsioon ja tung elus edasi püüelda.
Tänapäeva meelelahutus- ja tarbimisühiskonna suurim taak on selles, et selle mentaliteet
soosib omandada oskusi nõuda kelleltki midagi
ise eriti vastu andmata. Samuti oodatakse igast
asjast mingit närvikõdi või vaatemängu, ka väga
elulistest ja tõsistest asjadest. Kui elust vaid tõsieluseriaali või tsirkust oodatakse, saavadki tihti
meie poliitiliste juhtimishoobade juurde sisult
klounid ja tõe kondiväänajad. Ja nii saabki me
elust tsirkus! See on kogu tänase läänemaailma
tragöödiaks muutuv komöödia.
Euroopa ja s.h. Eesti vajavad olulist mõttemaailma ja elukorralduse muudatust. Ennast
tuleb uuesti leida ja oma targad klounide selja
tagant välja juhtima lasta. Klounid tuleb kangide
tagant ära kangutada ja tsirkusesse suunata. Eesti
inimene ja EU inimene vajab uut usku iseendasse
ja oma Riiki, vajab uut tõuget tahta olla parem.
Tark on mitte karta seejuures vigu, sest vead on
head. Vead on nagu redelipulkade vahed ronimisel, et kui jala ka pulgast kogemata ka mööda
paned, siis all või ülal on ikka pulk ning ronimine
saab jätkuda.
Kui vigu poleks ja oleks vaid piltlikult sile plank
pööningule minemiseks, siis piisab ühest libastu-

misest, et alla välja kukkuda, nagu Kuuba muna.
Ehk siis jälle: ärgem kartkem teha vigu, sest vead
on edu eluredeli osad. Häda on selles, et paljud
poliitikud ja riigimehed meil ja EU-s ei tee üldse
midagi probleemide lahendamiseks, sest nad
kardavad teha vigu! Ja nii ongi ainult üks suur
mitte midagi ettevõtmise viga Euroopat kummitamas. Sest mugandunud EU-st on saanud paljudel aladel poliitiliste eunuhhide juhitav klooster.
Eunuhhidest juhid ei julge ja ei taha probleeme
lahendada, sest neis pole seda mehisust ja võitlustahet otsustada. Ja kui nad ühtäkki ka tahaks
miskit ette võtta, siis nad ka ei saa, sest pole
oskust ja pole ka enam millega.
Igal juhul vajab inimene ja ka seeläbi Riik piltlikult vähemalt kolme asja eduka tuleviku ehitamiseks: usku, lootust ja armastust. EU kodaniku
armastus ja usk on praegu madalamal nivool just
tänu poliitilise eunuhhismi vohamisele juhtimises.
Lootust veel on, aga seda oleks vaja kõvasti toita.
Tarkus ja usk tulevikku peavad saama oma jõu ja
au tagasi, et saaksime kõik edasi minna. Ehk siis
eunuhhid poliitikast kloostrisse, klounid tsirkusesse ja head pead pultidesse! Nii saab edasi.
Hiljuti väisas Sangaste lossi Eestis resideeruva
diplomaatilise korpuse ekskursioon. Osa võtsid
11 maa saadikud ja suursaadikud. Söödi meeleolukas ja samas maitsev õhtusöök ja aeti juttu
elust, tutvuti üksteisega. Valdavalt kõik saadikud,
kellega vestlesime, olid vaimustuses elust ja loo-

dusest väljaspool Tallinna. Samuti Sangaste Rukkiküla toodetest ja meie inimestest üldse. Õhtu
õhkkond ja olustik kujunes väga mõnusaks ja
lõbusaks. Saadikud nautisid Lõuna-Eestit ja selle
ande.
Üks lõunapoolsema riigi suursaadik küsis aga
minult, et päeval siia sõites nägi ta põldudel ja
teeääres asulates väga vähe inimesi. Et kas inimesed on kõik kusagil ära mingil peol?
Mina algul naljatasin, et nad on kõik siin haldusreformi eest maapakku pugenud, kuid hiljem
tõdesin, et meil ongi maal väga vähe inimesi ja
hõre asustus. Saadik oli siiras vaimustuses, et
meil on ju nii-i palju ruumi! Igal inimesel on ju
nii-i palju loodust, metsa , ruumi. Et me oleme
samas justnagu Lääne-Euroopa, aga seejuures
on meil suurim ruumiressurss koos imeilusa loodusega!
Võõras näeb ja võõras märkab! Mõelgem ka
ise kõigele sellele tähtsalt heale, mida meil on.
Naeratagem lihtsalt vahel üksteisele, sest see
teeb hea õhu sisse nii endale, kui teisele. Üksteise hülgesilmadega tuima ja matusepilguga jõllitamine viib lõpuks infarktini. Naeratagem siis
ennast ja teisi terveks!
Sügav sügiskuldne tervitus, meie kagueesti perele
ja kogu kogukonnale!
Kaido Tamberg

Töövõimetuspensioni taotlemisest

Kutsume tunnustama noortevaldkonna tegijaid

Kindlasti on kõik nüüdseks kuulnud uuest töövõimetoetusest, mida hakkab määrama ja maksma Eesti
Töötukassa senise Sotsiaalkindlustusameti poolt
makstud töövõimetuspensioni asemel.
Praeguste juhtnööride kohaselt on käesolev aasta
üleminekuaeg ning neil 16-aastastel kuni vanaduspensioniealistel inimestel, kellel on vaja taotleda
esmakordselt pensioni või seda pikendada tuleb
toimida järgnevalt:

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja noortevaldkonna tunnustuskonkursi, mille eesmärk on
tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning mõjukamaid algatusi nii kohalikul, üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil.
Tunnustuskonkursile saab esitada kandidaate üheteistkümnes kategoorias: aasta noorsootöötaja,
aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta noorteühing, aasta osaluskogu, aasta noortemalev, aasta
noortelaager, aasta kohalik omavalitsus, aasta noortevaldkonna sõber/toetaja, aasta sündmus/algatus/
koostöö noorsootöös, pikaajaline panus noortevaldkonda.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november. Kandidaatide esitamise vormid on kättesaadavad
Eesti Noorstootöö Keskuse veebilehel https://www.entk.ee/2016.
Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud, sealhulgas üleriigilised noorte- ja
noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused, maavalitsused jne. Lõpliku
ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks teeb haridus- ja teadusministrile Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu kuuluvad ka noorte esindajad. Tunnustusauhinnad antakse üle järgmise aasta jaanuaris.

1) kui taotlete töövõimetuspensioni või töövõimetoetust esmakordselt, siis
tuleb taotlus esitada Eesti Töötukassa Valgamaa
osakonnale uute reeglite alusel. Vastuvõtuaeg tuleb
eelnevalt kokku leppida telefonil 76 66 250.

2) kui taotlete hetkel kehtiva töövõimetuspensioni
pikendust, siis
kuni 31.12.2016 tuleb taotlus esitada Sotsiaalkindlustusametile seniste reeglite kohaselt.
Kui pikendus jääb 2017. või hilisemasse aastasse, nt lõppeb pensioni maksmine 25.02.2017,
siis tuleb uus taotlus esitada juba õigel ajal Eesti
Töötukassale.
Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16
106 ja Eesti Töötukassa infotelefonilt 15 501.
Pille Sikk
sotsiaaltöö spetsialist

20. september 2016

KUULUTUSED

EhitusEST OÜ

Müüa soodsalt servamata lauda
(leht ja okaspuu). Tel.56683202
allikupuit@gmail.com

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Veoteenus väikekalluriga. Muruniitmine ja trimmerdamine.
Urmas tel. 5151 950

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

OMANIKU JÄRELVALVE

Korstnapitside ehitus ja remont
tel: 5557 9399.

Ohtlike puude raie & hooldus,
56 866 157.

Mapomets OÜ

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

506 7848

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Lp. Otepää Invaühingu liikmed.

Treeni ennast
julgeks ja enesekindlaks

KARATE-DO
SHOTOKAI
Tule, harjuta meiega ja õpi end kaitsma!

Ühingu mihklipäeva
tähistamine toimub

PALU KIVI OÜ-lt
Hauakivid, -plaadid,
tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

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

OSTAN

vene-aegse
fotoaparaadi

(Kiev, Fed, Zorki jne),
objektiive ja muud fotoasjandust. Võite pakkuda
ka vanu fotosid, kellasid,
kompasse jne.

INDIA PÄEV OTEPÄÄ
PALVERÄNDURI KOGUDUSES

27. sept. kell 14.00
Edgari Trahteris.
Eelregistreerimine
telef. 55628634 Kalev

Müüa lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251
Korstnapühkija, tase 4. Tel 5662
8835

UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT
Septembrikuu jooksul E ja N 18.00
Alates 5. septembrist

Tel: 501 7500
e-post: otepaa@ekds.ee

Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald
K u u m a k s : t ä i s k a s v a n u d 2 0 € , õ p i l a s e d 15 €
Tr e e n i n g u t e l s a a b o s a l e d a a l a t e s 15 . e l u a a s t a s t

www.ekds.ee

Laupäeval, 8. oktoobril

India päev algab
Otepää Palveränduri kirikus

SÜGISLAAT

pühapäeval, 9. oktoobril kell 14.00,

Müügil

viljapuud ja -põõsad, dekoratiivistikud,
käsitööd,
toidu- ja tööstuskaubad,
puu- ja köögiviljad,
aiatarvikud.

Siirad tänusõnad kõigile,
kes meile armsa

Täname südamest kõiki
sugulasi, sõpru, naabreid,
Markot, Merlet ja Reinu,
kes meie kalli

SOKK ELLENI

HILDA-ELFRIIDE TANNI

mälestust kalliks pidasid ja
meile toeks olid.

muldasängitamisel toeks olid
ja kalmu lillede ning pärgadega
ehtisid.

Siiras kaastunne Viivele perega
kalli õe

Omaksed

LEA JAKOBI

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende
allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Kõik tulijad on teretulnud, nendele kes soovivad osa saada india
kanapraest ja einest, on ka väike osalustasu – 10 eurot.
Neil, kes soovivad india sööki süüa, palume oma osalusest ette
teatada 1. oktoobriks, et Francis saaks varuda toorainet. Saada
SMS tel. 52 06 457, 56 971 645 või kirjuta info@palverandur.ee.

LEA JAKOBI

HILDA-ELFRIIDE TANNI

Mälestame

Südamlik kaastunne Annely
Tannile ema ja vanaema

Sügav kaastunne Maiele,
Toomasele ja Tiinale perega kalli

HILDA TANNI

HILDA-ELFRIIDE TANNI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Perekond Kressel

Elsa, Ants, Erich, Eha, Karin

Ene, Evelin ja Katrin peredega

Südamlik kaastunne Merikesele
perega kalli

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

Mälestame sõbralikku ja toredat
naabrit

Südamlik kaastunne lähedastele

EMA

HILDA-ELFRIIDE TANNI

HILDA TANNIT

HILDA TANNI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Avamdame kaastunnet omastele

kaotuse puhul.

Otepää Pikk 1A majanaabrid

Heli perega

Peeter ja Miia

Perekond Uibo

Imbi perega

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

kestab orienteeruvalt 2-3 tundi.

Evelyn Ainlo

kaotuse puhul.

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

Igal aastal peale põllutööde lõppu ja saagi kogumist peavad
kirikud ja kogudused Lõikustänupüha. Otepää Palveränduri
kogudus on sellel aastal tähistamas lõikust India Päevaga. Külla
tuleb Eestis elav ja tegutsev india kokk Francis Crasta, kelle
suust kuuleme palju põnevat india kultuurist, maitsetaimedest,
roogadest ja elustiilist. Francis korraldab meile ka õpitoa, kus
valmib terve india eine, mida pärast koos süüa saame.
Ürituse juurde kuulub ka väike tänujumalateenistuse osa, kus
on võimalus kaasa võtta oma vabatahtlik tänuand kas isekasvatatud saagist või midagi muud põnevat. Sõnavõtt Joyce Govindammalilt – samuti India ja Singapuri päritolu Eestis tegutsevalt
alati eksootiliselt naispastorilt.
Francis'e tegemistest, tema restoranist ja kõrgelt hinnatud
köögist võite lugeda crastacatering.ee.
Seekord valmistame tema kokanduskursuste raames meie
kirikus sooja eine, milleks on kana india pähkli kastmes basmati
riisi, köögiviljadega ja salatiga. Magustoiduks pakutakse erilist
mango-lassi jooki ja ka indiapärast ingveri teed. Francis on
lubanud naistele õpetada erilisi nippe ja julgemat lähenemist
köögiviljade kasutamiseks.

toimub Otepääl aiandusmaja ees platsil J.Hurda 5

kell 8.00 - 15.00

1.1 1 lk 		
1.2 ½ lk 		
1.3 1/3 lk 		
1.4 ¼ lk 		
1.5 1/8 lk 		
1.6 1/12 lk 		
1.7 1/24 lk 		
1.8 1/48 lk 		

Kiviraiduri teenused

ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

Võru kalaauto jälle igal neljapäeval Otepää turul 13.10 - 13.40
ja Sihval vana poe taga 14.05 14.20. Info tel. 52 97 033

Peeter ja lapsed peredega
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KUULUTUSED

Alati head ja abivalmis naabrit

LEA JAKOBI
mälestavad naabrid Aare N,
Svetlana, Ergo, Ago ja Aare S.

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

08.08.1954 - 10.09.2016

HILDA TANNI´t
Avaldame südamlikku kaastunnet Anneli perele, Maiele ja Toomasele ning kõigile lähedastele.

Armsaid radu Sa enam ei käi
kodutare Sind leinama jäi.

27.12.1932 - 09.09.2016

Ema kuju hell ja puhas,
eal ei tuhmu ajatuhas...

HILDA TANNI

Mälestame kallist ema, vanaema
ja vanavanaema

HILDA TANNI

HILDA-ELFRIIDE TANNI
27.12.1932 - 09.09.2016

Südamlik kaastunne Maiele
ämma ja Toomasele vanaema
kaotusel.

Südamlik kaastunne Annelile
kalli ema, Helerinile, Alarile,
Janarile vanaema, Aivole ämma
kaotusel.

Omaksed

Tiiu, Allan, Kelly, Kersti

Tiiu, Allan, Kelly, Kersti

On mälestus kuldne headus ka siis,
kui kurbus seal sees,
ka siis, kui elul on seadus,
mis lõpetab kõik meie ees.

Meie siiras kaastunne Olevile
perega vennanaise

LEILI JÄRVE
lahkumise puhul.
Majarahvas
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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

