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PALUPERA
vald

Otepää Gümnaasium – 110 aastat teel
Oktoobrikuu kolmandal
päeval möödub 110 aastat Otepää kandis emakeelse gümnaasiumihariduse
andmise algusest – just sel
päeval aastal 1907 alustas
tööd Nuustaku Kooli Seltsi
II järgu erakool (Nuustaku
Progümnaasium).
Otepää Gümnaasiumi koolipere on sünnipäeva-aastat juba tükk
aega tähistanud, pühendades
sellele omajagu sündmusi. Eelmise
õppeaasta kevadel jõudsime selle
egiidi all nii laulda, tantsida, kooliõuele lilleilu kasvatada ja rajada,
koos RMK-ga metsa istutada, korraliku laada maha pidada kui ka
matkata.
Juunikuu
kolmandal
päeval
matkas Otepää Gümnaasium kogu
kooliperega, meiega lõi kaasa ka
aktiivsem osa vanematest. Matkapäeva alustuseks jäädvustasid
varajased kohaolijad ennast nii
kooli kui Eesti Vabariigi sünnipäeva rõõmuks inimlogodena fotodele, millest jääb tore mälestus nii
Eestile, Otepää Gümnaasiumile
kui ka osalistele endile. Nende
fotode eest tänab kool veelkord
Timo Arbeiterit, kes oma drooniga
meie üritusel kaasa lõi.

PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

ga lõpetasime, siis teist samaga
ka alustasime – 13. septembril oli
meie liikumispäev, millest asub
väike läbilõige kooli FBs.
Kaks nn sünnipäevaseeria tegu on
veel tegemata: 3. oktoobril Otepää
Gümnaasium TÄHISTAB ja 7.
oktoobril VÕÕRUSTAB.

3. oktoobril kell 18.00

Kooli ametlikul sünnipäeval, 3.
oktoobril kell 12 on kontsertaktus
kooliperele ja kutsutud külalistele.
Sama päeva õhtul algusega kell 18
ootab kool kontserdile kõiki selle
kooli laste vanemaid, et ka nemad
saaks pidupäevast osa.

SUUR
VALIMISDEBATT

Otepää Vallavolikogu
saalis

Osalevad kõik
Otepää vallas
kandideerivad
erakonnad
ja valimisliidud.

Viiendal oktoobril jõuab lugejateni
meie sellesügisene erileht ning 7.
oktoobril ootame külla kõiki vilistlasi ning endisi töötajaid ja õpetajaid – siis on aeg kooli kokkutulekuks.

Kõik on oodatud!

Kõigile meie tegemistele saab
endiselt kaasa elada nii uuenenud
kodulehe kui ka FB vahendusel.

Otepää kultuurikeskuses
4. oktoobril kell 18.00
suur rahvakoosolek.

Ole ikka meiega, sest, nagu ütleb
selle kooli motogi: Otepää Gümnaasium kingib võtme tulevikku!

EESTI KESKERAKONNA
esimees peaminister

Otepää Gümnaasiumi direktor
KÜLLE VIKS

Jüri Ratas
räägib olukorrast riigis.

Droonifoto OG110 Timo Arbeiter

Tule kuulama ja küsima!

Kui me ühe õppeaasta liikumise-

Palju õnne Otepää Gümnaasiumile!
3. oktoobril peab sünnipäeva Otepää
valla ja tulevase ühisvalla suurim kool.
Kui on võimalus olla nii auväärses eas
juubilari lähedal, tekib ikka tahtmine
tema tegemiste üle mõtiskleda. Juubilari roll tulevaste poliitikute, teadlaste, õpetajate, sportlaste, juuksurite
ja müüjate, tulevaste emade, isade ja
otepäälaste olemuses on oluline. Suur
osa hindab juubilari panust sedavõrd
kvaliteetseks, et on ka oma lapsed juubilari kujundada toonud.
Tänased Otepää Gümnaasiumi õpilased käivad koolis, kus neid tuntakse
ja tunnustatakse. Igaüks, kes väärtustab kaaslasi, saab ka iseend tähtsa ja
vajalikuna tunda. Igaüks, kes pingutab, saab oma töö vilju maitsta. Otepää
Gümnaasiumi klassid on piisavalt
suured, et laps tunneks arenguks vajalikku konkurentsi ja tahet olla parem,
ning parajalt väikesed, et igaühe
töökus ja panus saaks märgatud.
Kooli olemuse loovad tegevused.
Otepää Gümnaasium pakub head
haridust. Ta pakub ka rohkelt lisate-

gevusi. Rahvatantsuring, mudilaskoor,
malering, meisterdamisring, draamapäevad, jõulupeod, rabamatkad, klassiekskursioonid, õppekäigud – need
kõik teevad koolielu huvitavaks ja
loovad väljakutseid, mida tunnis kätt
tõstes ei saa. See on kool, kus igal
lapsel on võimalus anda endast maksimum ja seeläbi ise ka maksimumi
võttes maksimaalselt areneda.
Koolist esmamulje jätab tema
välimus. Otepää Gümnaasium on ilus
kool. Selle eest tuleb tänulik olla mitmetele juhtidele, Otepää vallavalitsusele ja kooliperele, kes oskab ilu hoida.
Eeldused kooli võimaluste parimaks kasutamiseks on loonud mõistlik päevakorraldus ja hea asukoht.
Otepää Gümnaasium on end aja
jooksul lapse jaoks parimaks kujundanud. Aktiivse lapse koolipäeva
sisustavad õppetunnid ning ringid,
muusikakool ning treeningud. Otepää
Gümnaasiumi valinu saab seda kõike
teha, ilma et kilomeetreid sõitma või
läbi linna jooksma peaks. Koolist lah-

kumata on võimalik tegeleda nii õppekui huvitegevusega, vahepeal puhata
ning kõhtki täis süüa. Loomulikult ei
saa kool väikelinnas pakkuda kõiki
teadaolevaid treeninguid ja ringe, kuid
pakutav menüü on siiski väga rikkalik.
Kooli olemuse loovad inimesed –
õpilased ja õpetajad. Lapsed peegeldavad oma vanemaid ning sõpruskonda,
õpetajad on juhtkonna ja ühiskonna
mõjutatud ja peegeldavad oma perekondi. Kogu selles peeglite sillerduses leiab igaüks turvalise ja arendava
paiga. Otepää Gümnaasiumi õpetaja
armastab oma tööd, tunneb õpilaste
käekäigu vastu huvi, märkab ja väärtustab laste pingutusi. Hea on, kui
tänane juubilar saab uhke olla kogu
koolipere üle ning seesama pere on
läbi aegade uhke ka oma kooli üle.
Palju õnne Otepää Gümnaasiumile! Palju õnne Otepää Gümnaasiumi
perele!
OG 4.b klass ja lapsevanemad

Otepää valla esindus osales 22. septembril
Narva Geneva keskuses sügispealinna
tiitli vastuvõtmise tseremoonial.
		

Foto: Narva Linnavalitsus

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

Valimistoimingud ja tähtajad:

21.09.2017
Otsustati kehtestada Nüpli külas asuva Poslovitsa-Soo

kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneering.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva tee (asukohas-

keem lisatud) liikluspinna kohanimeks Pihlaka tänav.
n

Otsustati koormata Otepää valla omandis olevate kinnis-

tud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
n

Seati Sihva külas asuvale Voki haljasala kinnistule reaal-

servituut.
n

Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. detsembri 2016. a

otsusega nr 1-4-87 kinnitatud Sangaste valla ja Otepää valla
ühinemislepingu punkti 6.7 ja sõnastada see järgmiselt: „6.7
Kui Valla ametiasutuses töötava teenistuja ametist vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest
tuleneva ameti- või töökoha koondamisega, võib teenistujale volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist või
preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on
töötanud Valla ametiasutuses teenistujana kaks kuni kaheksa
aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud
teenistujana rohkem kui kaheksa aastat.“.
n

28. september 2017

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistest

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

5. – 8.10.2017 eelhääletamine maakonnakeskuse
jaoskonnas – Valga Kultuurikeskuses. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
5. – 11.10.2017 elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kell
18.00. E-hääletamine toimub veebikeskkonnas
www.valimised.ee.
9. – 11.10.2017 eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses:
1) valimisjaoskond nr 1 (Virulombi tn 2, Otepää
linn, Otepää vald, Valga maakond);
2) valimisjaoskond nr 2 (Valga mnt 7, Sangaste
alevik, Sangaste vald, Valga maakond).
15.10.2017 – Valimispäev. Hääletamine kõigis

valimisjaoskondades kell 9.00-20.00. Toimub ka
kodus hääletamine. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2,
Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Valga mnt 7, Sangaste
alevik, Sangaste vald, Valga maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - eelhääletamise päevadel Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, Valga
maakond ja valimispäeval Kesk tn 47, Puka
alevik, Puka vald, Valga maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 - maakultuurimaja,
Nõuni küla, Palupera vald, Valga maakond.

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris
registreeritud valijatele
Valimisjaoskonnad,

kus

saavad

valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Virulombi tn
2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, kus
saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Otepää vald;
2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Valga mnt 7,
Sangaste alevik, Sangaste vald, Valga maakond,
kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sangaste vald;
3) valimisjaoskond nr 3 eelhääletamise päevadel aadressil Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald,
Valga maakond ja valimispäeval Kesk tn 47,
Puka alevik, Puka vald, Valga maakond, kus
saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Puka vald.

hääletada

Otsustati anda projekti „Otepää esmatasandi tervisekes-

kuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.16-0002)“ omafinantseeringu tasumiseks lisagarantii.
n

Otsustati määrata vallavanema asendaja Mare Raidi töö-

Otepää vald VALIMISRINGKOND NR 1

tasuks 1065 eurot kuus.
n

Otsustati maksta vallavanema asendajale Mare Raidile

ajavahemikul 1. september – 31. detsember 2017. a isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduau-

Eesti Reformierakond

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad
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to kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20
eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n

Muudeti Otepää Vallavolikogu 21. oktoobri 2010. a

määrust nr 16 „Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord,
kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus” ja tehti järgmised muudatused: 1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: „1) I piirkond - Otepää linnas piirkond, mis
piirneb tänavatega Tehvandi, Mäe, Pühajärve tee, Lille, Palupera tee, Võru mnt, Valga põik, Valga mnt ning Tehvandi spordikompleks Tehvandi tänava ja Valga mnt vahel.

Otepää Vallavalitsuse istungil
11.09.2017
n

Väljastati Kalev Laulile projekteerimistingimused Nüpli

külas Kolga-Oja kinnistul elamu ja abihoonete (kuni kaks)
püstitamise ja maaküttekontuuri rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Kalev Laulile projekteerimistingimused Nüpli

külas Kolga-Oja kinnistul ja Sulaoja kinnistu koosseisu kuuluval Väike-Sulaoja katastriüksusel tiigi rajamise ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Väljastati Kerda Kübarsepale projekteerimistingimused

Pühajärve külas Hirnusaare kinnistul abihoone püstitamise
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Ene Aamerile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Piiri tn 10 kinnistul ehitise (elumaja) lammutamiseks.
n

Kuldar Veere
Kalev Laul
Miia Pallase
Heikki Kadaja
Lauri Nämi
Jana Mae
Ermo Kruuse
Kenno Ruukel
Triin Peips
Urmas Kuldmaa
Tiiu Treimuth
Kalev Merisalu
Katre-Liis Treufeldt
Kalle Põldmägi
Elmo Saul
Gerli Grossberg
Valdur Siilbek
Aleksander Mõttus
Solveig Raave
Kevin Kõo
Silver Drenkhan
Marju Ilistom
Agris Possul
Andres Arike
Inga Kotkamäe
Silver Eljand
Külle Viks

Kaido Tamberg
Marika Viks
Raivo Nurmetu
Ene Reedi
Rando Undrus
Aile Viks
Jorma Riivald
Tatjana Laadi
lndrek Tiido
Ülle Pukk
Valdur Sepp
Tuuli Merimaa
Karl Mõts
Maire Murumaa
Voldemar Tasa
Marju Karavin
Juhan Seer
Ruth Muttik
Rain-Mati Pesor
Ene-Mall Vernik-Tuubel
Virgo Roose
Külliki Pikk
Jaanus Barkala
Viive Puudist
Neeme Nurmoja
Heili Kalbri

Väljastati Jaan-Kaarel Kukele ehitusluba Pedajamäe

külas Laane kinnistul ehitise (tiik) rajamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus isikut.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas
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165
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170

Martin Teder
Kaija Tamm
Meelis Mehine
Reet Tinno
Kaido Kirt
lvika Nõgel
Peeter Kümmel
Merlin Müür
Raul Lehismets
Külli Uibo
Kalev Lemmik
Vello lir
Mereli Mändmets
Rein Pullerits
Margo Krüünvald
Rein Org
Teet Reedi

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
171
172
173
174

Priit Sibul
Peeter Kangur
Jaanus Lepik
Jaan Reidolf

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
175
176
177
178
179

Tiia Võttin
Ivo Pill
Rait Uibu
Artur Karask
Tarmo Kosk

Valimisliit Vabaduse Vikerkaar
180
181

Viljar Teder
Peeter Aunapu

Eesti Keskerakond
182
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184
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197
198
199
200
201
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204
205

Jaanus Raidal
Mare Raid
Toomas Peterson
Irja Sõnum
Jan-Ander Kundla
Maie Niit
Raivo Kiisler
Karin-Kaja Liigand
Uuno Laul
Rein Vikard
Urve Rampe
Marnet Peerna
Enn Sepma
Kaarel Tamm
Marie Leopard
Raivo Teder
Jane Everst
Üllar Soe
Viive Reinsoo
Ervin Savisaar
Kadri Kenner
Hans Teearu
Ama Vink
Aleksander Sven Esse

384 eurot.
n

Määrati ühele isikule keskmise puudega lapse hooldami-

se eest igakuine hooldajatoetus summas 19,17 eurot.
n

Suurendati lubatud laste arvu Otepää Lasteaia rühma-

des 2017/2018 õppeaastal järgmiselt: 1.1 Pähklipureja (3. - 6. a
rühm) kuni 22 last; 1.2 Sajajalgne (3. - 6. a rühm) kuni 22 last;
1.3 Lepatriinu (3. - 6. a rühm) kuni 22 last; 1.4 Kaisukarud

Otepää Naisselts ootab kandidaate
valla Aasta isa nimetusele

DETAILPLANEERINGUD
Savikoja maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu jääb ära

(liitrühm) kuni 20 last.
n

Nõustuti ühele isikule lapsehoiuteenuse osutamisega

Otepää Perekeskus MTÜ Pipo mängutoas (asukoht Otepää
vallasisene linn Valga mnt 1b) ajavahemikul 1. september - 31.
detsember 2017. a.
n

Kutsuti Kalev Laul sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus

nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati Mare Raid sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks

Savikoja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 1. - 14. september
2017.a. Kuna avaliku väljapaneku ajal ei laekunud arvamusi planeeringu kohta, siis jääb
ära avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 2. oktoobril 2017 kell 17.00. Täiendav info:
Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

alates 11. septembrist 2017. a.
n

Nimetati Otepää valla liikmelisusega korteriühistutes

Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Mare Raid.
järgneb lk3

Otepää Vallavolikogu kehtestas 21. septembri 2017. a istungil otsusega nr 1-4-35 Nüpli
külas asuva Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).
Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

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: Mare Raid, Terje
Korss, Andrus Looskari, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

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 20.10.2017. Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt
www.otepaa.ee/aasta-isa.
Avaldused palume saata e-posti aadressil: kersti.tamm@otepaa.ee või tuua Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.
Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise eesmärk
on väärtustada isa ja isadust, tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös
Otepää Vallavalitsusega.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 5. oktoobril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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28. september 2017

Matrjoška-mudel Otepää tervisekeskuses
Matrjoška (oletatavasti hellitusvorm nimest Matrjona, mis tähendas “tähtsat daami”) on vene rahvuslikuks sümboliks peetav puust
mänguasi: kirevalt maalitud lahtivõetav nukk, mille sees on samalaadsed väiksemad nukud. Tavaliselt on
nukke üksteise sees vähemalt kolm.
Olles asunud Otepää vallavolikogu otsusega alates 31. august 2017
juhtima Otepää vallavalitsust vallavalitsuse liikmena vallavanema
ülesannetes, avastasin ootamatu
üllatusena, et SA Otepää Tervisekeskus oli juba 2016. aasta aprillis
loonud esimese „matrjoška“ – SA
Otepää Tervis.
Tervisekeskuse teemaga tegelemine oli minu ametisse määramise
esimestel nädalatel ülioluline. Vaja
oli garanteeritud kindlust, et projektitegevused püsivad graafikus ja on
tagatud nõutav kompetents. Nimelt
oli sihtasutus esitanud Rahandusministeeriumile
projektitaotluse
„Otepää esmatasandi tervisekeskuse
kaasajastamine (2014-2020.2.04.160002). Projekt sai positiivse rahastusotsuse, millega eraldati 690 000
eurot. Esimene hankepakkumine
ebaõnnestus, käimas oli teine.
Vestlustest nõukogu liikmetega,
kes on määratud sihtasutuse tegevu-

se üle kontrolli teostama, selgus aga
ootamatult, et lisaks europrojekti
ettevalmistamisele (või selle asemel)
oli 2016. aasta aprillis mõeldud välja
JOKK-skeem. Muudmoodi ei oska
seda nimetada.
On selgunud, et SA Otepää
Tervisekeskuse juhatuse liige ja
nõukogu osad liikmed istuvad
samaaegselt kahel toolil endile
sama ülesandega toolikohti määranutena. Nõukogu protokollist
27.04.2017 selgub, et on moodustatud „matrjoška“ nimega SA Otepää
Tervis. SA Otepää Tervisekeskuse
poolt on uue nõukogu liikmeteks
Kalev Merisalu, kes on ka ühtlasi
SA Otepää Tervisekeskus nõukogu
esimees ja Margit Meikar, kes oli
SA Otepää Tervisekeskus nõukogu
liige. Loodud sihtasutuse juhatuse liikmeks valiti Andres Arike,
kes on samaaegselt ka SA Otepää
Tervisekeskus juhatuse liige. Kõik
uue loodud sihtasutuse nõukogu
liikmed ja juhatuse liige saavad ka
tasu (väljavõte protokollist).
SA Otepää Tervisekeskuse 2016
aastaaruandes ei kajastu, kuidas
SA Otepää Tervisekeskuse juhatuse
liige Andres Arike jagas samaaegselt ja sama eesmärgiga ülesandeid
kahe sihtasutuse juhatuse liikmekohustuste vahel.

Kohaliku omavalitsuse poolt
loodud sihtasutus on asunud elama
oma elu. On arusaamatu, kuidas on
jagatud tegevuskulusid? Otepää vallavalitsuse asutatud sihtasutus on
investeerinud omanikuga kooskõlastamata 1000 eurot uue sihtasutuse asutamisse, mis kajastub 2016
majandusaasta aruandes, mille sain
valla raamatupidamisest. See tähendab, et valla sihtasutuse sees loodud
sihtasutusest olid teadlikud nii Kalev
Laul kui ka Janno Sepp, viimane on
seda suuliselt ka kinnitanud. Andres
Arike vastas mulle saadetud e-kirjas, et valla poolt asutatud sihtasutuse omavahendeid pole kasutatud
loodud sihtasutuse tegevuses.
Küsimus on, et kes teostas raamatupidamist loodud sihtasutusele ja millisest potist talle maksti
töötasu. Majandusaasta aruandes
ning hilisemates dokumentides ei
kajastu kuidagi ka loodud sihtasutuse kasutegur.
Vallavalitsuse istungil 18.09.2017
selgitasid Arike ja Merisalu, et
eesmärk oli tuua juurde täiendavaid
spordimeditsiini teenuseid, mida
olemasoleva põhikiri ei võimaldanud. Miks aga ei täiendatud vastavate teenuste ja eesmärkidega valla
poolt loodud sihtasutuse põhikirja?
On tekkinud olukord, kus valla poolt
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asutatud sihtasutus on nõukogu liikmete ja juhatuse liikme nõusolekul
moodustanud uue sihtasutuse, aga
nõutavat läbipaistvust nii tegevuskulude jagamisest kui ka arengueesmärkide saavutamisest pole.
Otepää kogukond ootab Otepää
Tervisekeskusesse
investeerimist
ning esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamise projekti elluviimist. Kas kahe sihtasutuse juhatuse
liikme toolil istuv Andres Arike seda
suudab? Kahjuks puuduvad kohaliku omavalitsuse poolt asutatud
sihtasutuse sees nõukogu liikmete
nõusolekul ja juhatuse liikme initsiatiivil loodud uuest sihtasutusest
Otepää Tervis täielikud ja asjakohased dokumendid.
Kas nõukogu liikmetel ja nõukogu
esimees Kalev Merisalul (kes on
ühtlasi ka vallavalitsuse liige) oli
volitus sihtasutuse sees nn matrjoška sündi toetada ning jätta Otepää
vallavalitsust, volikogu ja avalikkust
sellest informeerimata, see jääb iga
asjalise südametunnistusele.
Mare Raid
vallavalitsuse liige
vallavanema ülesannetes

n

Nimetati

Mittetulundusühingus

Valgamaa

Ühistranspordikeskus Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Mare Raid.
n

Nimetati sihtasutuses Tehvandi Spordikeskus

Otepää valla poolseks asutajaõiguste teostajaks Mare
Raid.
18.09.2017
n

Peeti võimalikuks jagada Vidrike külas asuv

Lohu katastriüksus (katastritunnus 63601:003:0623)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Väljastati Kuido Lepikule projekteerimistingimus-

ed Pilkuse külas Tülsujärve kinnistul abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Anneli Veski-Burrile projekteerimistingi-

mused Arula külas Mäe kinnistul abihoone püstitamise
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Kooskõlastati Truuta külas Liinu maaüksusele

(katastritunnus 63602:003:0480) kavandatava puurkaevu
asukoht.
n

Määrati esmakordselt kooli mineva lapse toetus

45-le isikule kogusummas 4600 eurot.
n

Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja las-

teaiatoidu toetus 32-le 3- ja enamalapselistele peredele.
Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu toetus kaheksale vähekindlustatud perede lastele.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule

summas 18,34 eurot.

Kõik SA Otepää Tervisekeskus
nõukogu koosolekute protokollid on
taotlemisel kättesaadavad.

n

Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele

isikule summas 8,95 eurot.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 11. septembri 2017.

a korraldust nr 2-4-450 “Hooldajatoetuse määramine”.
n

Kinnitati hallatava asutuse Otepää Avatud Noorte-

keskus struktuur ja koosseis järgmiselt: 1. juhataja 1,0

Selgitus SA Otepää Tervis kohta
SA Otepää Tervisekeskus põhiülesanne on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine. Kuna
Otepääl Käärikul on arenev spordikeskus, siis
pidas tervisekeskuse nõukogu otstarbekaks
hakata osutama ka spordimeditsiini alaseid
teenuseid. SA Otepää Tervisekeskusel endal
vahendid ja võimalused esialgselt puudusid.
Kui leiti partner, siis moodustati sihtasutus SA
Otepää Tervis.
SA Otepää Tervis osakapital on 2000 eurot,
mis jaguneb mõlema osapoole vahel võrdsetes
osades. AS Wasa andis Otepää Tervis kasutusse tasuta kardiopulmonaalsete uuringute
seadme. Antud seade on paigutatud esialgselt
SA Otepää Tervisekeskuse ruumidesse.
Sihtasutus Otepää Tervis on mittetulundusühendus, mis on asutatud mitteärilisel otstarbel ning registreeritud sihtasutuste
seaduse kohaselt. Tegemist on mitteärilise
eesmärgistatud tegevusega, arendamaks välja
spordimeditsiini alast tegevust Otepää vallas.
SA Otepää Tervis moodustamine leidis kajastamist ka Otepää Tervisekeskuse aastaaruandes
2016. a.
Alustava ettevõttena on väga raske mõõta
koheselt kasuteguirit. Nõukogu leiab, et antud
teenuse arendamine Otepääl on igati põhjendatud ja vajalik. Mõõdetav kasu saabub aastate
pärast. Nõukogu on püstitanud juhatusele ülesanded, mille kohaselt ei tohi kahjustada SA
Otepää Tervisekeskuse tegevust. Senini kardiopulmonaalseid uuringuid alustatud veel ei ole,
kuna vastava kvalifikatsiooniga arsti leidmisega
alles tegeleme.
Kuna olen ise mõlema sihtasutuse nõukogus, siis sellega on tagatud esialgselt kontroll
ka mõlema ettevõtte tegevuse osas. Ettevõtte
käivitamise perioodil oli see ainumõeldav,
kuid nüüd on otstarbekas nõukogu liikmed
välja vahetada. Siin ilmselt nõukogu ka eksis
esialgselt.
Iga asutuse käivitamine on raske, seda
eriti meditsiinialaseid teenuseid pakkuvas

ettevõttes. Ettevõtte käivitamise perioodil oli
mõistlik delegeerida antud ülesanded Otepää
Tervisekeskuse juhatajale. Ja SA Otepää Tervis
juhatuse liikmele Andres Arikesele ja juhatuse
liikmele Mairi Lillelehele.
SA Otepää Tervisekeskusel seisavad ees
uued väljakutsed – tervisekeskuse hoonete
kaasajastamine, parema teenusekvaliteedi tagamine, päevakeskuse väljaarendamine.
Teen nõukogule ettepaneku vabastada Andres
Arike SA Otepää Tervis juhatuse liikme kohalt,
et ta saaks pühenduda SA Otepää Tervisekeskus uue hoone ehitustöödele.
Olen SA Otepää Tervisekeskus juhatuse
liikme Andres Arikese senise tööga väga rahul.
Ta on saanud hakkama ka SA Otepää Tervis
käivitamisega. Hinnangu tema tööle seal peaks
andma SA Otepää Tervise nõukogu esimees.
Tahaksin tänada ka seniseid SA Otepää Tervisekeskuse nõukogu liikmeid, kes juba pikki
aastaid on töötanud ühiskondlikel alustel ilma
selle eest sentigi saamata. Nõukogu liikmed
Silver Drenkhan, Argo Pärn, endine liige
Margit Prede, suur tänu teile.
Pean oluliseks märkida, et halvustava alatooniga artikkel kahjustab nii meie kui ka meie
partneri mainet, nimetades ühist koostööd
“matrjoškanduseks”.
Partneri
poolsed
investeeringud projekti on märkimisväärselt suured ning tehtud sisuliselt “hea tahte
korras”. Samas jääb arusaamatuks, milliste
normide suhtes on eksitud. Ma ei ole kindlel
edaspidise töö jätkumises. Teen enda poolt
kõik tegevuse jätkamiseks või ka mittejätkamiseks, kui leitakse, et sellised teenused on
Otepääle mittevajalikud.
SA Otepää Tervisekeskus nõukogu
oma otsustes ja kavades on käitunud alati
ettevõttele ja Otepääle parima lahenduse leidmise kohaselt. See ei tähenda, et ei või olla teisi
ettepanekuid ja lahendusi. Mis õige, otsustab
aeg.
Kalev Merisalu

Otepää Vallavolikogu
eraldas SA Otepää
Tervisekeskusele
lisavahendeid
21. septembril 2017 toimunud Otepää Vallavolikogu istungil otsustati anda SA-le Otepää Tervisekeskus tervisekeskuse kaasajastamise projektile omafinantseeringu tasumiseks
lisagarantii summas kuni 180 000 eurot.
SA Otepää Tervisekeskus pääses eelmise aasta sügisel
Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud esmatasandi tervisekeskuste rajamise ideekavandite nimekirja. Sihtasutus esitas
Rahandusministeeriumile projektitaotluse, mis sai positiivse rahastusotsuse, sellega eraldati projektile 690 000 eurot.
Otepää Vallavolikogu 16. novembri 2016. istungil anti
projekti omafinantseeringu tasumiseks garantii summas
kuni 300 000 eurot. Peale riigihangete läbiviimist selgus,
et hanke maht ületab planeeritud eelarvet 180 000 eurot.
Otepää Vallavolikogu otsustas anda projekti läbiviimiseks
lisagarantii.
„Otepää Tervisekeskuse kaasajastamine on olnud pikk
protsess. Tervisekeskus saab õige pea ühineva Otepää
valla esmaseks terviseasutuseks, mis hakkab teenindama
kõiki elanikke, seega on hädavajalik, et Tervisekeskus oleks
kaasajastatud,“ sõnas Otepää Vallavolikogu esimees Siim
Kalda.
Projekti raames on 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.
SA Otepää Tervisekeskuse projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.160002)“ rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme
tegevus nr 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi
tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades
kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ ja
Otepää vald. Ehitustööde valmimisaeg on 2018. aasta lõpp.
Monika Otrokova

kohta, 2. noorsootöötaja 0,5 kohta.

SÜNNID
Travis Keldo
Adrian Järv
Kristof Jefferson von Graff
Aanabel Koik

17.
31.
5.
11.

augustil
augustil
septembril
septembril

Otepää Gümnaasiumil on
uus koduleht
Otepää Gümnaasium annab teada, et uuendas
kooli kodulehte ning seetõttu tuleb lähiajal kodulehel info otsimisega olla kannatlik, kuna lehte
täiendatakse igapäevaselt. Viide info muutumise
ja lehe uuenemise kohta on ka kodulehel olemas.
Kiirete kodulehega seotud küsimuste korral tuleks
pöörduda kooli IT-juhi Toomas Palmiste poole
e-posti aadressile toomas@nuustaku.edu.ee.

Otepää Kultuurikeskuse
remonditöödest
14. septembri Otepää Teatajas ilmus teade, et 4.
oktoobril on Otepää Kultuurikeskuse avamine.
2016. aasta sügisel renoveeriti Otepää Kultuurikeskuse I korrus. Selle aasta maikuus alustati
II korruse ja välisfassaadi renoveerimistöödega.

Paraku ei saa õigeks ajaks valmis terrassi talveaed, kuna selle toestus tuli ümberprojekteerida.
Ka on vihmased ilmad ehituse ajaplaanides põhjustanud viivitusi ning kultuurikeskuse avamine
lükkub edasi.
Planeeritud avamist 4. oktoobril ei toimu.
Vabandame eksitava info eest!
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton võlus nii suuri kui väikeseid
Otepää Rattamaraton on pikkade traditsioonidega maastikurattavõistlus. Käesoleval aastal toimus
see 18. korda ja kuulus Eesti suurimasse rattamaratonide sarja Estonian Cup. 26. augustil Otepääl
ja selle ümbruses peetud rattamaraton möödus
hea ilma ja mõnusate emotsioonide saatel. Start ja
finiš asusid Tehvandi Spordikeskuses.
Maratoni distants, 61km pakkus kõigile korraliku väljakutse Otepää ümbruse mägedel ja metsaradadel. Pikem distants sobis nii harrastajale
kui võidusõitjale ning poolmaratoni, 28km oma
ideaalselt kõigile neile, kes tunnevad rõõmu värskest õhust ja aktiivsest elustiilist. Lisaks toimusid
võistluskeskuse lähistel lastesõidud. Lapsed said
süüa Balbiino jäätiseid, hüpata batuudil, mängida
klouniga, lasta teha endale näomaalingut jpm.
Otepää Rattamaratonil jõudis meestest esimesena finišisse Caspar Austa, naistest võidutses
Greete Steinburg. Caspar Austa jagus Otepää
kohta kiidusõnu: „Mul on tänase võidu üle väga
hea meel – ei saanud ma eelmine aasta võite Estonian Cupil ja tundus juba, et seegi aasta läheb nii,»
kommenteeris Austa. „Rada oli väga võimas, Eesti

kohta pea tuhatkond tõusumeetrit on ülikõva. Ja
olgem ausad – tundub, et Otepää mehed said
ilmataadiga ikka väga hea diili. Vihmaga seda
rada sõita poleks kuigi lõbus.“ Naiste võitja Greete
Steinburg lisas: „Väga lahe rada ja vihmaga läks
küll napilt. Hea meel on selle üle, et Hansgrohe
kiirenduskilomeetri ära võitsin.“
Poolmaratoni läbis kõige kiiremini Kren Kask,
kes jätkab ka liidrina. Lastesõitudel läbis stardilinnakusse mahamärgitud võistlusraja poistest kõige
kiiremini Henri Valmsen, kes sai oma valdusse ka
liidrisärgi. Tüdrukute nobedaim oli ja liidrisärgis
jätkab Karolin Surva.
MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaratoni meeskond tänab kõiki rattasõpru kes said osa
Raskelt Ilus`atest radadest. Täname kõiki väikseid
rattasõpru, kes kihutasid Tillu- ja Lastesõitudel.
Aitäh kõigile, kes aitasid ja abistasid radadel olnud
rattasportlasi.
Otepää Rattamaratoni korraldajad tänavad
kõiki toetajaid ja abistajaid. Peatse kohtumiseni
juba 19. Otepää Rattamaratonil – Raskelt Ilus!

Suusahüppekullad jäid Otepääle
Kui eelmises lehes oli rõõm teatada Artti Aigro
esimestest punktidest suusahüpete maailma karikasarjas, siis nädala pärast sai tema hooaeg lisa.
Otepääl toimunud Eesti meistrivõistlustel tuli
noormees esikohale. Artti hüpete pikkused olid
101,5 ja 99,5 meetrit. Teine oli Eesti esikahevõistleja, Elvast pärit Kristjan Ilves ja kolmas võrukas
Martti Nõmme.
Rõõmu jätkus meile ka võistkondliku võistluse
ajal. Otepää meeskond koosseisus Markkus Alter,
Artti Aigro ja Karl-August Tiirmaa (pildil) saavutas Elva ja Tallinna ees kindla esikoha.
Hea meel on ka Karl-August Tiirmaa üle, kes on
hüppemäel stabiilsuse leidnud. Nimelt tänu heale
hüppele saavutas Karl kahevõistluses kolmanda
koha. Võib öelda, et otepäälaste resultaadid viitavad sellele, et treeningud on produktiivsed.
On paras aeg kutsuda igas vanuses uusi lapsi,
nii poisse kui ka tüdrukuid suusahüppemäele.
Treeningutel käimine on tasuta. Varustuse annab
klubi.
Infot saate telefonil 5534172.
Treener Silver Eljand

Foto: Ilmo Tamm

Otepää Vallavalitsus otsib Apteekrimäele
parimaid lahendusi
Legendaarne Apteekrimäe suusahüppekompleks
on aastakümneid olnud laste ja noorte esimeseks
treeningkohaks teel kõrgele hüppemäele. Vallavalitsus on asunud otsima lahendusi kompleksi infrastruktuuri parandamiseks.
Apteekrimäel asub neli hüppemäge kõrgustega K40, K25, K18 ja K10, mis on mõeldud laste
ja noorte suusahüpeteks. Apteekrimäe kinnistu omanik on Otepää Vallavalitsus. Aeg on aga
teinud legendaarse suusahüppemäega oma töö
ning kogu kompleks vajaks kohendamist.
„Vallavalitsusel on kindel visioon Apteekrimäe
tulevikust - see jääb ka edaspidi laste ja noorte
suusahüpete treeningkohaks. Eesmärgiks on luua
paremad võimalused nii lastele, kui ka treeneritele,“ rõhutas vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid. „Paralleelselt noortespordi
toetamisega otsib vallavalitsus võimalusi struktuurfondidest raha taotlemiseks, et suusahüppemägede kompleks rekonstrueerida. Võimalik, et
tuleb leida spordiklubi või -ühendus, kes hakkab
mäge haldama.“
Mare Raid kinnitas, et töö laste ja noortega
kindlasti mäel jätkub. „Silver Eljand on aastaid
noori treeninud ning saavutanud häid tulemusi

võistlustel, näiteks sai tema kasvandik Artti Aigro
hiljuti Tšaikovskis FIS Grand Prix võistlustel 29.
koha. Paremad võimalused treenimiseks aitavad
tal edaspidi kindlasti veelgi tõhusamalt oma tööd
teha,“ ütles Mare Raid.
Otepää Vallavalitsus on astunud samme olmetingimuste parandamiseks. Paigaldatud on ajutine
WC, rajamisel on statsionaarne tualett. Kogu
kompleksi on valla omavahenditega keeruline
renoveerida, kuid olmetingimuste parandamise
eest on plaanis hea seista.
Apteekrimägi on läbi aegade olnud Eestis
üks vanimaid kohti, kus suusahüppeid harrastati - 1934. aastal ehitati Apteekrimäele 26 meetri
kõrgune triangulatsioonitorn. Esimene suusahüppetrampliin, mis oli kinnitatud triangulatsioonitorni külge, ehitati Apteekrimäele 1938. aasta
jaanuaris. 1939 oktoobris valmis Apteekrimäel
uus suusahüppemägi, mis võimaldas sooritada
kuni 23-meetriseid hüppeid. 1960-ndatel aastatel
ehitati Apteekrimäele tehiskattega 40 meetrine
suusahüppemägi. Praeguse suusahüppemägede
kompleks rajati Heido Meema poolt.
Monika Otrokova

SPORDikalender
1.10. kell 11.00

U12 mäng FC Otepää – FC Helios

Võru, Aedlinna jalgpalliväljak
1.10. kell 16.00

Hommikune jooga ja tee Aedlinnas

II liiga mäng FC Otepää – FC Nõmme

United, Tehvandi staadion

28. augusti varahommik oli mõnusalt
jahe, kuid ilm ei heidutanud vapraid paljasjalgseid naisi pehmel murul kaasa tegemast joogaõpetaja Aili poolt ette tehtavat
päikese tervitust ja õppimast õigeid hingamisharjutusi. Tunnike jooga algõppes
möödus imekiirelt ja kehale virgutavalt.
Ka Arula külaseltsist oli meie hommikuga
liitujaid, huvilisi oli veel Otepää linnast ja
muidugi meie Aedlinna naised.
Peale hommikujoogat valmistas Hiinas
õppinud teegurmaan meile kosutavat
rohelist teed, mis paitas meie keha ja
meeli. Teemeister Etker, käib ise Hiinast
teed Eestisse toomas ja tänu tema suur-

tele teadmistele teest, saime meiegi sellest
kõigest osa.
23. septembril oli sügise tervitus Maarja
koduhoovis, lastele kujunes päev põnevaks, oli täis huvitavaid peitemänge ja
jagus ka nuputamist viktoriini näol.
Pererahvas oli katnud ka kosutava lauakese sügisandidest. Lapsed õnnelikud ja
vanemad rahul kordaläinud päevaga.
Edasi sujume oktoobrikuu tegemistesse. Kohtume 14. oktoobril Tamme pst. 14
Marju koduhoovis, kus maitseme omatehtuid hoidiseid.
Tiiu Hõrak

Tartu Spordiselts Kalev kutsub kõiki koolinoori KERGEJÕUSTIKU trenni.
Trennid toimuvad Tehvandi staadionil esmaspäeval ja kolmapäeval kell 15.00 ja 15.45
ning laupäeval kell 11.00. Täpsem info: Toomas Halliste (56621859).
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Osake troopikast Otepää lasteaias

Kultuurikalender

12. septembri hommikul võis lasteaias kuulda värviliste laululindude siristamist. Toomas Pranstibel – mees, kes on lastele tuttav oma
ämblike ja roomajatega – tutvustas huvilistele sel korral amadiine,
kanaari- ja lembelinde.
Linnuhommikul said õpetajad ja lapsed teada, et oh üllatust!, riisiamadiin sööb riisi! Lisaks on see linnuke eriline seepoolest, et nii
nagu meie kägu, muneb ka tema oma munad võõrasse pessa. Toomas
pajatas ka sebra-amadiinist, kelle välimuse kirjeldamine on lihtne, kui
tead, missugune on sebra.
Nii nagu loomadega ikka, tuleb enne nende kojutoomist teha suurt
eeltööd ja välja selgitada, mida loomake kvaliteetseks eluks vajab.
Ebasoodsad tingimused ja vale toitumine tekitavad loomades stressi.
Või siis parimal juhul … värvimuutust. Toomas rääkis, kuidas kanaarilinnud muutusid puurides kollasteks just sellepärast, et nad said
valet toitu.
Loodame, et kohtumine troopiliste lindudega süvendas nii mõnegi
võrukaela või pähklikese ornitoloogiahuvi. Kirli Keemu fotol tutvuvad troopiliste lindudega Võrukaela maja lapsed.

18. oktoobril

Oodatud on teatrikülastajad alates vanusest 15 a.
19. oktoobril

kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses Kures-

saare Linnateatri lasteetendus „Rääkivad riided“.
Vanusele 5-12 eluaastat.
26. oktoobril

kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses varie-

tee-etendus kahes osas TEID KUTSUB KABAREE. Laval on
kabareediiva KAIRE VILGATS ja Showstoppersi imelised tantsijad.
4. novembril

kell

19.00

Otepää

Kultuurikeskuses

Komöödiateatri etendus „Hollywoodi filmitähed“. Osades:
Katrin Karisma, Helgi Sallo.
22. novembril

kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Jan

Uuspõllu stand-up kontsert OMA JÕUL. Kontsert suurepärase
muusikalise trio (Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura)
esituses.

GMP maitserännakute aasta
jätkub kokteiliõhtusöögiga

Kappermäe seltsi suvine õppereis
sid rõõmsalt: „Mis poes kaubaks ei lähe, koome
kohe vaipadeks!“ Neidki oli võimalik muu
näputöö ja keraamika kõrval poest osta.
Muidugi käisime Karksi lossimäel ja kirikus.
Kirikus kuulasime miniorelikontserti: meie reisikaaslane Erma Kallasse on Urvaste kiriku
organist ja ta mängis meile orelit. Toivo jutustas
Karksi lossimäega ja kirikuga seotud lugusid ning
sidus meie nimel allika soovide puu külge annipaela.
Meid oodati külla ka maalikunstnik Enno
Alliku ateljeesse – kaunid lillemaalid ja looduspildid seintel ootasid vaatamist. Üllatas proua Aime
Alliku talveaed – kohvipuul olid viljadki küljes!
Õueaiaski oli palju pilkupüüdvat. Kogunesime
ühispildiks majatrepile ja Erma Kallasse akordioni saatel laulsime mõned laulud. Rõõm taaskohtumisest oli vastastikune: detsembris-jaanuaris oli
Enno Alliku maalinäitus Kappermäe seltsimajas.
Leppisime kokku ka uues näituses eeloleval aastavahetusel.
Õhtune aeg möödus Hallistes. Halliste kirikulugu jutustas meile Halliste kooli õpetaja ja
kiriku juhatuse esimees Made Kotkas. Halliste
surnuaial juhatas meid tuntud inimeste haudade
juurde meie reisikaaslane Maia Parts. Süütasime
küünla ka Kalev Raave haual.
Piirkonna koolilugudest huvitavamaid oli
seotus Halliste kooliga. Halliste kooli lugu algab
juba 1683. aastal. 1873. a sai kool endale oma
hoone – Kulla alevikus köstri maja vastu üle
tee. Sellest koolihoonest on alles vaid alusmüür,
millega seotud kaunis traditsioon – augustikuu
lõpupäevil vahetult enne uue õppeaasta algust
kaetakse müür triibuvaipadega ja toimub väike
laulupidu.
Järgmises koolihoones – kunagises leerimajas – töötas kaua aega direktorina Jaan Rannap
seenior, kelle poja Jaan Rannap juunior kirjutatud Agu Sihvka lood annavad hea ülevaate omaaegsest koolielust. Teine poeg, muusik
Heino Rannap on aga Rein Rannapi isa. Praegu
asub selles majas vallamaja. Kaunilt korrastatud ja sisustatud. Endiste aegade stiilis mööbel
moodsate fauna-flora-mustriliste tapeetide
taustal. Kaunis mälestus nii kunagistele leerimajale ja koolile kui ka varsti tegevuse lõpetavale
Halliste vallale. Praegust koolihoonet ümbritseb
kaunis park, millele Toivo juhtis meie tähelepanu ja jutustas meile mitmeid lugusid selle pargi
puude saamisloost.
Hea näide lugupidavast suhtumist vanasse
kultuuripärandisse on endise Kaubi mõisa lugu.
Kuksi moonakamaja on kunstnik Oleg Kormašovi suvekodu. Taastatakse vanu hooneid. Mäenõlval asuva vana maja juurde läheb tee mööda niiskest tiigikaldast, ja seal kasvab tõeliselt toekas
pärn, mille ümbermõõduks saadi 4,5 meetrit.

kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Kures-

saare Linnateatri etendus „Savann“

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

19.-20. juulil toimus Kappermäe külaseltsi õppereis, eesmärgiks tutvumine Polli Aiandusuuringute Keskusega ja Karksi kandi rikkaliku kultuuri- ning koolilooga. Mentoriks oli meile juba
varasematest koolitustest tuttav Toivo Univer,
keda assisteeris abikaasa Irene Univer.
Aiandusuuringute keskuse juhataja Piia Pääbo
andis ülevaate keskuse töösuundadest. Järgnes
ülipõnev ringkäik laborites. Tehnoloogialabori
ekstraktoritest tuli parajasti vaarikaseemneõli.
Millest kõik küll õli pressida saab – ja mida kõike
nende õlidega teha saab! Destillatsioonilabor
sisaldas tinktuuride tegemise seadet ja homogenisaatoreid, milles saavad valmida näiteks erinevad
ketšupid. Kuivatustehnoloogia laboris uuritakse
põhiliselt külmkuivatamist. See on küll energiamahukas, kuid tooted näevad välja, lõhnavad ja
maitsevad nagu äsja nopitud puuviljad-marjad.
Biokeemia laboris käis parajasti kirsiproovide
analüüs. Polli kompleksis on võimalik kogu aiandustoodang mikrokomponentideks harutada.
Tähelepanu! Tehakse ka teenustööd! Kellel tahtmine teada, millised kasuliku/kahjulikud ained
tema aia saadustes on, võib ühendust võtta.
Jätkasime töötlemis- ja säilitusosakonnas.
Õunahoidlates on vähendatud hapnikusisaldusega keskkond, mida reguleerides saab saaki kvaliteetsena hoida. Katse-tootmisköögis toimub
mahlade, püreede, kuivatatud toodete valmistamine. Saime meiegi suu magusaks: degustatsioonilaual oli rikkalik valik osakonna toodangut,
mida sai ka kaasa osta. Tootearenduses uuritakse
erinevaid pastöriseerimise, kuivatamise, külmutamise meetodeid. Taas: võimalus ka teenustöid
teha lasta.
Ei jäänud käimata Polli aedadeski, kus meid
ootasid kaks praktilist tööd: õunapuuvõra
kujundamine okste painutamise meetodil ja
ülearuste viljade kõrvaldamine. Vaatasime üle
ka kaitsealuse „Oti metsõunapuu“, mis teadaolevalt vanim Eestis. Oli võimas küll! Toivo
Univer õpetas lapsi puu ümbermõõtu mõõtma
– saadi 5,2 meetrit! Veel saime teada, et puu ei
olegi metsik, vaid mõtsik, mis tähendab mets- ja
kultuurõunapuu ristandit. „Nii et 250-300 aastat
tagasi pidi Karksi mõisas juba õunaaed olema“,
võttis Toivo Univer õppereisi „õunaosa“ kokku.
Õppereisi kultuuriloolisel osal oli mitu alateemat: seltsielu, koolilood, August Kitzberg. Karksi
seltsielust saime ülevaate külamajas. Õdusaks
hooneks restaureeritud kunagise mõisavalitseja
maja ees on nimepink teenekale mälestustehoidjale Helve Joonile. Majas asub raamatukogu, on
võimalus pidu pidada, saab ülevaate kohalikust
elu-olust nii enne kui praegu (Karksi kolhoosi ajaloo tuba, kodumuuseum, „Memme-taadi
tuba“). Külamajas on koha leidnud uuskasutuspood ning kangakudumisruum. Naised seleta-
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Majatagusel mäenõlval aga elab elu lõpufaasi Halliste hiietamm: kukkunud hiiepuud ju ei
saeta, vaid tal lastakse ajapikku mullaks saada...
Lahkuja kõrvale on istutatud uued tammed, vana
hiiepuu mantlipärijad.
Reisi vast ehk kõige emotsionaalsem osa oli
kunagises Laatre koolis. Maia Parts ja Ene-Mall
Vernik-Tuubel on selle kooli vilistlased. Jah, ka
Viljandimaal on oma Laatre! Andis õiget teeotsa
otsida! Varem kaugele paistnud maja on nüüd
paksu võsa sees. See uhke maja, Eesti enda kooliprojekti järgi ehitatud kahekordne hele maja avas
uksed 1939. aastal. Nüüd – ei uksi ega aknaid ees,
katus vaevu vettpidav, sees inimtegevuse jäljed
igat sorti prügina ja hulk põhku??? Kool suleti
1973. aastal, mõistlikku kasutust talle ei leitud,
ja sellest kaunist hoonest sai küün. Nii kurb oli
kuulda vanade aegade meenutusi. Ja tunnetada
kultuuri katkemise ohtu. Erma tõi bussist pilli
ja laulsime veidi. Kui kõlas „Meie kiisul kriimud
silmad“, oli see kui side põlvkondade vahel: 1970ndate eluaastate alguses olevad daamid, vahepealseid „aastakäike“ pihuga peale ning lõpuks
kolm esimesse klassi minevat last – kõik teadsid
seda laulu! Koolilood jätkusid Abja kooli eelkäia
Kaimi kooli ja selle juhataja Jaan Jungi mälestuskivi juures ning Penuja kunagise koolihoone
juures.
Abja muuseumi kaudu jõudsime August
Kitzbergi radadele. Muuseum asub heimatstiilis
hoones, mille projekteeris arhitekt E.J.Kuusik.
Ehitatud 1939. aastal pangaks, hiljem asus selles
postkontor ja telefonikeskjaam. Hoone on arhitektuurimälestis. Lõpuks tuttav lugu – postkontor ja telefonikeskjaam suleti ning maja jäi tühjalt
seisma. Nüüd on teisel korrusel Abja Gümnaasiumi õpetaja Aksel Tiidebergi initsiatiivil asutatud muuseum.
Ülevaate Kitzbergi elust ja loomingus saime
Leeli küllas Maie talus, August Kitzbergi mälestustoas. Sügav kummardus vanaprouale, kunagisele kooliõpetajale Asta Jaaksoole, kes selle
muuseumi lõi ja palju aastaid pidas. Asta Jaaksoo
saadeti viimsesse puhkepaika 2. septembril.
Viimase peatuse tegime Karksi-Nuias. Kogunesime Kitzbergi mälestussamba juurde. Lastel
õnne – said kirjanikule sülle ronida. Tegime
ühispilti. Kodutee läks kiirelt: Erma mängis pilli,
Maia aitas laulu üles võtta, Andrus Eensoo hoidis
kindlalt rooli – ja olimegi Lokumärdil tagasi.
Tiiu Saar

2017. aasta on GMP Pühajärve Restoranis ajarännakute aasta. Kulinaarse ajamasina abil saavad külastajad
osa erinevate ajastute roogadest ja lauakommetest.
Pärast suvepausi jätkatakse 30. septembril kokteiliõhtusöögiga.
Õhtusöögi serveerib ja sellest räägib restorani peakokk Koit Uustalu. Hõrkude roogade kõrvale pakutakse
erinevaid ja põnevaid kokteile.
„Kohal on ka baarmanide võistluse World class Eesti
finalist Sergei Jasjukevitš klubist Maasikas,“ lisas Koit
Uustalu. „Ootan põnevusega, kuidas minu valmistatud
toidud maailmaklassi kokteilidega koos maitsevad.“
GMP Pühajärve Restorani ajarännakute raames on
toimunud Titanicu viimse õhtu, Al Capone, prantsuse klassikalise köögi õhtusöögid. Lisaks kokteiliõhtusöögile ootab restoran külastajad ajarännaku raames
edaspidi vene aja lõpp ning 2050 Futurama õhtusöök.
Lisainfo ja kohtade reserveerimine: www.clubhotel.
ee, restoran@gmp.ee, +372 799 7000.

Aedlinna Seltsingu rahvas
käis Võrumaal
Aedlinna seltsingu augustikuu kujunes teguderohkeks.
13. augustil toimus giid Ene Kelderi juhtimisel ekskursioon Võrumaale. Külastasime Hinni kanjoni, Rõuge
ürgorgu, Suurt Munamäge ja Vastseliina piiskopilinnust. Kuigi eelnevad kohad olid paljudele tuttavad,
saime positiivse elamuse osalisteks, kuna Võrumaa
on oma turismiobjektidest tõelised vaatamisväärsused
teinud.
Tõeliseks pärliks meie teel oli Vastseliina linnus, kus
nõukogudeaja lõpul võis näha ainult võssakasvanud
müüre. Kindlus ehitati aastal 1342 kaitseks Vana-Liivimaa ja Pihkvamaa piirile. 1353. aastal nähti kindluse kabelis rasket risti õhus seisvat, misjärel hakkasid
seal toimuma imed, pimedad said nägijaiks ja haiged
terveks. Keskajal sai Vastseliinast Euroopa palverändurite sihtkoht.
Ka meid tervitas saabudes südamlikult härrasmees
keskaegsetes riietes. Saime teada palju huvitavat kindluse ajaloo, tolle aja tavade, kommete, ravimite ja riietumise kohta. Meie naiste ehmatus oli aga suur, kui
giid teatas, et meie hulgas on ainult kaks „õiget“ naist –
need, kel kübarad peas! Keskajal olevat ainult avalikud
naised käinud paljapäi väljas.
Restaureeritud Neuhauseni majas asub turismikeskus ning muuseum. Kohalike naiste töökad näpukesed on kahel pikal seinavaibal jäädvustanud Eestimaa ajaloo ennemuistsest ajast tänapäevani. Esimesel korrusel said soovijad oma käega kaaluda rõngassärgi raskust ja lähemalt uudistada teisigi esemeid.
Igav ei olnud selles muuseumis isegi neil, keda sõna
„muuseum“ hirmutab.
Ega tühi kott püsti ei püsi. Kõhutäidet läksime
maitsma Neuhauseni maja kõrtsi, mis üllatas huvitava
sisekujunduse ja omapärastes savinõudes serveeritud
maitsvate keskaegsete toitude ja jookidega. Pâev läks
igati korda, saime palju näha ja kuulda.
Tiiu Hõrak
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Hoovispordi restart
Kuidas saada lapsed rohkem liikuma?
Aastakümmend-kaks tagasi oli probleem, et lapsed jõlguvad tänavatel ja teevad ulakust ja pahandust. Selle
„probleemi“ lahendas väga edukalt ära tehnoloogia
areng. Nüüd istuvad lapsed hea meelega toas erinevate
ekraanide ees ning uueks probleemiks on saanud see,
et lapsed liiguvad liiga vähe. Selle pikaajaline mõju on
kehvem tervis, mis teadupärast on inimese tähtsaim
vara. Tegu pole mitte ainult Eesti probleemiga, vaid juba
mõnda aega räägitakse Euroopa suuremates riikides nn
hoovispordi vajalikkusest. Selle probleemi lahendus ei
ole lihtsate killast ja nõuab lisaks lapsevanemate suunamisele, vahel ka tagant sundimisele ja isiklikule eeskujule veel palju enamat. Vaja on tekitada lastele konkureeriv tegevus nutiseadme taga olemisele. Kui vanasti
läksid lapsed õue ja joonistasid kriidiga asfaltile erinevate
mängude väljakuid, ehitasid onne ja vajadusel ka ise jalgpalliväravad, siis tänapäeval seda just eriti tihti ei juhtu.
Nutiseadmes saab ju reeglina kohe tegutsema hakata –
mängud on paari nupuvajutuse kaugusel. Samamoodi
peab ka õues kõik mängimiseks valmis olema, et saab
kohe tegutsema hakata ning see tähendab et rajada on
vaja uusi põnevaid mänguväljakuid.
Üheks põnevaks mänguväljakuks, millega puutusime isiklikult esmakordselt kokku ülikooli ajal Tartus, on
universaalsed palliplatsid nn puurid, mis on mõeldud
peamiselt jalgpalli ja korvpalli mängimiseks. Külmal ajal
on seda aga võimalik ka jääga katta ja nii saab sellest
portedega jäähokiväljak. Nendes puurides on jalgpalli
mängimine ülipõnev, sest pall püsib tänu seintele pikalt
mängus ning pidevalt tuleb kiiresti reageerida. Korvpalliga sama lugu – pall ei veere kuhugi kaugele, sest seinad
ja võrgud on ümber ja kordusi oluliselt rohkem. Kuna
tegu on eelkõige lastele mõeldud rajatisega, siis tuleks
panna ka madalamad korvid, et ka algklassi laps saaks
lihtsamini palli korvi. Lisaks võimaldab madalam korv ka
noortel „pealt panna“. Rajada tuleks need puurid lastele
võimalikult lähedale, et nendega igapäevaselt kokkupuude oleks. Seega tundub kõige sobilikum asukoht olevat
koolide juures, sest seal on suure osa ajast ka lapsed. Sellisel juhul saaks need kasutust nii koolitundide läbiviimisel, vahetundides kui ka pärast kooli. Pealegi on tulevase
Otepää valla koolide lähedal ka lasteaiad ja kortermajad.
Hoovispordi alla kuuluvad ka erinevad põgenemis- ja
tagaajamismängud nagu erinevad kullimängud, trifaa,
politsei ja pätt, lumesõda jms. Kui rajada üks huvitav
labürintide ja takistustega linnak, siis on nende mängimiseks kohe olemas hea koht ja see kutsub lapsi õue ja
rohkem liikuma. Kui see on ka valgustatud ja hooldatud,
siis usun, et oleme sammukese lähemal laste heale tervisele läbi suurema õues aktiivselt veedetud ajale.

Järgmine samm hoovispordist edasi on organiseeritud
sportimine. Selleks, et see samm oleks sujuv on äärmiselt
oluline, et püsiks valik, sest kõik ei taha jalgpalli mängida
ja kõigile see ka ei sobi. Väiksel Martin Tederil jällegi
polnud võimalik kuni 15 eluaastani jalgpallitrennis käia,
kuigi see oli lapsepõlvest saati tema suurim soov, sest
sellist treeningut Otepääl polnud.
Tänastele lastele tuleks võimaldada selle spordiala harrastamist, mis neile kõige hingelähedasem. Kõige parem
teadaolev süsteem laste huvi alusel spordi toetamiseks on teha seda lapsevanemate kinnituste alusel ja nn
pearaha põhimõttel. Seega tuleb seda süsteemi hoida,
vajadusel parandada ja paremaks muuta. Valiku peavad
saama teha ikka lapsed koos lapsevanematega, mitte
poliitikud nagu mõni aeg tagasi oli kombeks.
Eeskujud on samuti need, kes panevad lapsed
liikuma. Esimesed eeskujud on ikka oma vanemad ja
pereliikmed. Seejärel tulevad maailma tippstaarid ning
kõige vahetumad eeskujud, kelleks on treenerid ja kehalise kasvatuse õpetajad. Paraku on aga Eestis hetkel
pedagoogide põud ja seda ka spordis. Osaliselt on see
loomulikult kutsumus, kuid kui lastega tegelemine jätta
ainult vabatahtlikele, siis paraku pole see eriti jätkusuutlik ning ka õpetamise kvaliteet ei pruugi olla see, mida
lapsevanemana näha tahaks. Õpetajad, kasvatajad ja
treenerid peaksid saama vähemalt riigi keskmist palka
ja kui riik siin hakkama ei saa, siis peab omavalitsus ka
omapoolse panuse andma.
Lõpetuseks viimane suur tegur, mis paneb lapsed ja
ka täiskasvanud aktiivsemalt liikuma ja spordis kaasa
tegema. Nimelt muudeti taasiseseisvumise järel spordisüsteemi, mille käigus kaotati suur osa spordikoole ja
anti selge suund, et spordiühendused peavad hakkama
toimima klubilises vormis nagu mujal Lääne-Euroopas,
kus spordiklubid on ka üle 100 aasta vanused. Otepää
vallas on täna tegutsemas üle 10 erineva nime, sümboolika ja liikmeskonnaga spordiklubi. Erinevus küll rikastab, kuid ühtekuuluvustunne on see, mis tõstab laste ja
ka täiskasvanute jaoks spordi harrastamise väärtust ja
aktiivsena püsimise olulisust.
Oleme seda meelt, et ideaalis võiks Otepääd Eestis ja
välismaal esindada üks klubi nimi, kelle erinevate spordialade esindajad kannavad sarnast sümboolikat ja klubi
liikmetele toimuvad ühised üritused. See on pikk ja keeruline protsess, mida peab vedama omavalitsus, kuid
kindlasti vaeva väärt, sest loob tugevama ja elujõulisema
spordiklubi, mis omakorda on põhjus taaskord toast välja
tulla ja staadionile omasid toetama minna.
Spordikogukonna nimel,
Martin Teder
Raul Lehismets

Vaba valik ehk kuidas võtta
Parem peast soe kui jalust jäik.
Rahva suust Tartu-mailt

Otepää suusaklubi Karupesa Team avab uue
treeninggrupi ja ootab suusatamishuvilisi noori
proovitreeningutele.
Meie treeningud on mitmekülgsed, lõbusad ja
mängulised.
Treeningud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 16.00 Tehvandil.
Täpsem info: info@karupesateam.ee või
5125893.

Üle poole aasta Tõrvandis lastelaste juures olnuna võtsin „puhkuse“ ja tulin tagasi kodulinna. Ei imestanud siin keegi,
et mul nüüdsest kaks keppi igaks juhuks
toeks. Paar tuntumat naljameest suvatsesid küll küsida, kuhu ma suusad olen
unustanud. Vastasin tõsiselt, et pole siin
lumeraasu enam talvelgi ja juttu veeretades küsida, mis talvepealinnast üldse
tulevikus saab? Tõsise näoga küsijast
eemaldusid naljamehed paugupealt!
Eks nad vist arvasidki, et nüüdseks on
mul see arunatuke vähemalt kepi-pikkuse võrra kahanenud.
Kui ma järgmistel kohtumistel suutsin
vähemalt naeruvine suule manada, oli
vestlejaid küll ja küll!
Näiteks mitmes vallas tegev mees
Palupera-mailt Kalev Lõhmus peatas
mind Maximas ja Palamuse laadalt tulnuna pakkus mulle otse (suveniir)pudelist punsli õli. Olin nõus – juhtumisi oli
mul just nimepäev! Uudiste vahetamise
korras sain temalt soovituse jälgida va-

limisliitude enesetutvustusi. Üks neist
olevat oma netileheküljel iga päev uus
ja nalja-harrastav. Tema ei ole kahjuks
tulevikus Otepää valla mees. Üks osa
Paluperast saab tulevikus Elva vallaks.
Kes tulevikus Otepääle jääb, kes ja
mispärast siia ihkab – vaat see on küsimus! Kas on tulijate ja väljavalitute
hulgas neid „kullakaevajaid“, kes minevikku süüvinult oskaksid leida tuleviku tunnuslause(d) ja ideed? Näiteks
Otepää vaimuviljadest Hurdast Bergini
e. Otepäält Sangasteni? Või rahvakunsti, pillimängu ja rahvatantsu haruteedest
Otepäält Nõuni, Pukasse, Vana-Otepääle, Vidrikesse, Sihvale?
Külades õitseb praegu tegemise lust
ja VAIM. Viimane aga põgeneb kohe,
kui satub vastamisi võõra ja kalgi ametnikuhingega.
Endale laenasin juhtlause Jüri Mõisalt, kes soovitas Tallinnas muutuste tegemiseks pöörata kõik senine elu „pea
pealt jalgadele“. Sellest sündis äkiline
arusaam tänapäevast ja endast ja uutest elutõdedest. (vt. motot selle loo
alguses). Mul tuleb tõesti edaspidigi nii

pea kui ka jalad appi võtta, et ei lendaks
prügikasti kõik need inimeste lood ja
teod, mis siinmail sündinud.
Õnneks laekus just täna (21. septembril) postkasti kiri ERMilt kutsega
osaleda XXV kirjasaatjate päeval. Nalja
saab, kui 59. teatmevõistluse kogumise
võistluse lõpetamisele saabub „noor“,
80aastane kirjasaatja. Aga teadmist kogun, kuidas oma kirjatöödega edaspidi
toimida.
Saan elujõudu üle-tee-naabrilt Mart
Juurelt, kui kohtume poeteelt tulles. Kuulen kinnitust, et tema ei jäta
Otepääd ka peale suvepuhkusi.
Tuleb mõelda ja küsida: kuidas edasi,
Otepää? Kas naljaga või tõsiselt? Kui tõsiselt, siis pakun mõistatamiseks ainult
ühe küsimuse. Mitu linnapead (ja vallavanemat) on olnud viimase 25 aasta
jooksul Otepääl? Kes nad on ja mida
neist mäletatakse?
Õigesti vastaja saab tulevikus ilmuva
(?) ühisvalla lehe erikulleriga postkasti!
Vallaelanik Aili Miks
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Vali oma kodukohta juhtima eestimeelne
ja tugev meeskond Otepää, Sangaste, Puka
ja Nõuni piirkonnas. Vali Reformierakond!

KULDAR VEERE

101

vallavanema kandidaat,
AS-i Rait nõukogu esimees

ERMO KRUUSE

107

113

OÜ Otepää Rehabilitatsioonikeskuse
rehabilitatsioonimeeskonna juht,
hobusekasvataja

SOLVEIG RAAVE

102

vallavolikogu esimehe kandidaat,
endine Otepää vallavanem

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli haldus- ja
ﬁnantsdirektor, Palupera vallavolikogu
aseesimees

KATRE-LIIS
TREUFELDT

KALEV LAUL

119

Pühajärve põhikooli õpetaja, MTÜ
Pühajärve Haridusselts juhatuse liige

KENNO RUUKEL

108

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
üliõpilane, noorsportlane

KALLE PÕLDMÄGI

114

AS-i Valmap Grupp juhatuse liige,
Puka vallavolikogu liige

KEVIN KÕO

120

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
magistrant

MIIA PALLASE

103

Pühajärve põhikooli direktor,
Otepää vallavolikogu liige

TRIIN PEIPS

109

OÜ Ökopesa juhataja

ELMO SAUL

kauaaegne Puka vallavanem,
talupidaja

110

URMAS KULDMAA

Otepää vallavalitsuse
kommunaalteenistuse juhataja

115

koolitaja ja ettevõtja

SILVER DRENKHAN

104

HEIKKI KADAJA

GERLI
GROSSBERG

116

õpihimuline Sangaste noor

121

MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit andmebaaside spetsialist, erivajadustega inimeste
eestkõneleja

MARJU ILISTOM
Otepää lasteaia direktor

LAURI NÄMI

105

OÜ Landhaus juhataja

TIIU TREIMUTH

111

AGRIS POSSUL

KALEV MERISALU

112

AS-i Otepää Metall juhataja,
Otepää vallavalitsuse liige

ALEKSANDER
MÕTTUS

117

OÜ Vidrikemõisa tegevjuht,
AS-i Generaator nõukogu liige

122

106

Otepää talispordimuuseumi juhataja,
MTÜ Otisurf juhataja

maaettevõtja,
Eesti maaülikooli üliõpilane

VALDUR SIILBEK

JANA MAE

Valgamaa maleva Otepää
üksikkompanii vanemseersant

123

Puka noortekeskuse eestvedaja

118

ANDRES ARIKE

124

SA Otepää Tervisekeskus juhataja

Reformierakonna Otepää piirkonna kandidaadid ootavad teid kohtuma:
Sangaste seltsimajas – reedel, 29.09 kell 18.00
Nõuni kultuurimajas – esmaspäeval, 02.10 kell 18.00

INGA KOTKAMÄE

125

SA Tehvandi Spordikeskus administraator,
naiskodukaitse Valga ringkonna juhatuse
liige ja Otepää jaoskonna aseesinaine

SILVER ELJAND

126

MTÜ Otepää Spordiklubi juhatuse liige,
kahevõistluse ja suusahüppe treener

KÜLLE VIKS

127

Otepää gümnaasiumi direktor

Kui valid Reformierakonna kandidaadi, suudame
üheskoos muuta Otepää valla tugevaks ja
edumeelseks omavalitsuseks. Koos teeme
uuest Otepää vallast atraktiivse elukoha,
kus hoolitakse igast kogukonnaliikmest.

VALIMISDEBATT kõigi kandideerivate nimekirjade esindajatega
Otepää vallavalitsuse III korruse saalis – teisipäeval, 03.10 kell 18.00
Puka kultuurimajas – kolmapäeval, 04.10 kell 18.00
Pakume suupisteid ja sooja jooki! Tule, arutame koos uue Otepää valla tuleviku üle.
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Rando Undrus

132
Kui juhtimises valitseb
heatahtlikkus, sõbralikkus,
tasakaalukus ja uuendusmeelsus sünnivad sellest targad ja mõistlikud
otsused. Otsuseid aga teevad
inimesed ning volikogu ja
vallavalitsus saavad olla
eeskujuks, et sütitada
eneseusku ja kodukandi
uhkusetunnet kõigis valla
elanikes.

Valdur Sepp

138
Särav seltsitegevus ja ergas
kultuurielu on alus omakultuuri
järjepidevusele. Peame rohkem
hoolima nendest inimestest, kes
isetegemisi elus hoiavad, et tegijad
ei väsiks ja käega ei lööks. Et
raamatukogud, kultuuri-ja
rahvamajad ning külakeskused
oleksid ka edaspidi need kohad,
kuhu inimesed tahaksid tulla ja kuhu
pole ka külalist häbi viia – olgu see siis Sangastes,
Otepääl, Nõunis, Pukas või Sihval.

Kaido Kirt

158
Selleks, et ei tekiks ääremaastumist ning elu linnas,
alevites ning külas areneks
võimalikult võrdselt, peame
suutma tagada inimestele
rahuliku töö, mis oleks vaba
poliitilistest kähmlustest ja
erahuvidest. Head ja targad
asjad sünnivad ainult siis kui asju
tehakse koos ja kuulatakse
üksteist.

Maire Murumaa

141
Ühisvallana peame toetama
võrdselt nii Sangaste,
Otepää, Puka kui Palupera
arengut ning väärtustama ja
säilitama kõigi kultuurilist
eripära. Meie inimesed on
meie põhiväärtus ning
koostöö edasiviiv jõud.
Üksteist toetades
saame hakkama!

Ivika Nõgel

159
Mulle on oluline panustada
oma kodukandi arengusse
ning luua selleks ka teistele
võimalusi. Tahan isiklikult
kaasa aidata „uusmaakate“
võrgustiku loomisele ning
nende kaasamisele
kohalikku ellu. Seisan selle
eest, et kogukondade
arendamiseks eksisteerib vallas süsteemne
lähenemine ja ühtsetel alustel baastoetus.

Ülle Pukk

137
Pritsin enda ümber piiramatus
koguses positiivsust ja leian
lahendusi ka sellistes
olukordades kus enamus
inimesi labidad nurka
viskavad. Julge ja osava
suhtlejana on minu kohustus
edasi kanda valijate häält ja
soove ning seista iga inimese
inimliku heaolu eest.

Kalev Lemmik

164
Ettevõtlus ja eksport hoiavad üleval
kohalikku elu. Meie valla ettevõtjad,
annavad tööd kohalike inimestele,
toetavad koole, huviharidust, külaseltse,
kogukondi, panevad õla alla suursündmustele. Meie piirkonna majandusliku edu aluseks on tootmine ja eksport
(ka turism on eksport). Vallal on
palju võimalusi, kuidas
väliskontaktide abil ja sihikindla
tegevusega meie kõigi jõukust
suurendada.

Külli Uibo

163
Vallaelu olulised
otsused peavad
lähtuma elanike
pikaajalistest
vajadustest.
Kultuurimaja saab kohe
valmis ja nüüd on see
vaja täita eluga.

Merlin Müür

161
On oluline, et haridusasutused (sh lasteaiad)
suudaksid pakkuda igast lapsest lähtuvat
kvaliteetset haridust, makstes oma personalile
väärilist töötasu. Otepää Lasteaed
peab läbima uuenduskuuri koos
uute lisanduvate rühmadega ning
tagada tuleb Otepää Gümnaasiumi
säilimine ja selle areng tugevaks
kogukonna kooliks. Huviharidus ja
laste laagrites (sh spordilaagrites)
osalemine peab olema laste jaoks
atraktiivne ja vanematele taskukohane.

Karl Mõts

140
Järjestiku teistkordsel kandideerimisel on
ausam valijatele aru anda, mis sai ise
tehtud. Olen volikogus sõltumatu liige.
Mulle usaldati revisjonikomisjoni
juhtimine. Peale seadustest tulenevate
kohustuste tegelesin küla teedega,
kultuurimaja remondiga, vallavalitsuse
varade kontrolli ja hoidmisega.
Ülesanded, mis sisaldasid liikmetevahelisi
intriige jäid täitmata. Sel korral võitlen
uue ääremaastumise laine vastu.

Külliki Pikk

Ühinevas
OTEPÄÄ VALLAS
saab olema
6748 elanikku.

Aile Viks

133
Valimiste virr-varris ei tohi
unustada, et eelkõige oleme
ühe valla elanikud ja meil on
ühised eesmärgidelamisväärne elu meile kõigilelastele, tööealistele, eakatele,
erivajadustega, erivajadusteta jne
kodanikele. Kogu valla juhtimine ja
toimimine algab meist endist, olgu see osalemine
külaelus või kultuurisündmustel, aruteludel.
Juba Ema Teresa on öelnud „Kui igaüks oma
ukseesise ära pühiks, oleks kogu maailm puhas“.

Mereli Mändmets

166
On oluline, et iga kogukond nii suur kui väike - saaks
senisest parema võimaluse ja
õiguse kaasarääkida oma
kodukoha arengus. Soovin, et
Otepää vallast saaks esimene
omalaadne Eestis, kus
rakendatakse
kogukondade kaasavat
eelarvet.

Raul Lehismets

162
Lastel on erinevad
spordialade eelistused ja
seetõttu peab olema
valikuvõimalus erinevate
spordialadega tegelemiseks.
Spordilaagrid on laste vaba
aja sisustamisel ja
treeningprotsessis
tähtsal kohal ja
vajavad eraldi
toetamist.

149
Eemalt vaatajatele tundub Otepää
suurepärane koht puhkamiseks ja
akude laadimiseks. Pealinnas on küll
rohkem tööd ja paremad palgad, kuid
siin on elukeskkond, mille üle tasub
uhke olla. Selleks, et see nii jätkuks, on
vaja soovijatele tasuvat tööd, lastele
kodu lähedast haridust ja huvitegevust,
eakatele väärika vanaduspõlve
võimalusi. Et ühistransport oleks toimiv
ja teenused kõigile kättesaadavad. Et oleks
hoolivust ja mõistvat suhtumist, mitte näpuga näitamist ja
destruktiivset kriitikat. Siinkohal saame kõik palju ka ise ära teha.
Märkame, suhtleme ja kuuleme üksteist!

Ene-Mall Vernik-Tuubel

147
Ääremaastumise vastu aitab EIT - elekter,
internet, teed - küllap on teist igaüks seda
kuulnud. EITe tagant lükates on kindel, et
vähendame ääremaastumise ohtu.
Samuti hoiab piirkonnal ja
kogukonnal elu ja nooruslikku
hinge sees kool. Hea kooli
tunnus on, et kooli tahetakse
minna, hirm kooli ees on minimaalne, koolis on huvitav. Koolis on
koolirõõmu kõigile osapooltele!

Inimeste soovid
ja vajadused on
erinevad,
kuid igaüks
on oluline.
Martin Teder

154
Hoovisport on vaja uuesti käima
tõmmata, et lapsed ja noored rohkem
liikuma saada. Selleks tuleb õues
mängimise tingimused muuta
põnevamaks ja väljakutsuvamaks.
Seisan selle eest, et
järgmise 4 aasta
jooksul rajatakse
kõikide valla koolide
juurde universaalseid
palliplatsid ehk nn „puurid“.
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Tuuli Merimaa

139
Meie sajanditetagused eelkäijad on
teinud tohutu töö, et kultuurijälg oleks
sügav. Säilitame oma näo uues vallas,
et ka vallakeskusest kaugeima küla
noored ja vanad tunneksid uhkust
oma kodukoha üle. Ainult nii
saame olla kindlad, et
sajanditetagused järelkäijad
mäletavad Sangastet, Pukat,
Paluperat ja Otepääd sügava
austusega.

Virgo Roose

148
Vaja on hoida juba praegu hästi
toimivaid süsteeme ja tegevusi. Peame
leidma toimivad lahendused
valla teede ja kergliiklusteede hooldamiseks,
operatiivseks lumetõrjeks.
Kõige olulisem on, et valda
juhivad inimesed, kes on nõus
arutama vallaasjade üle nii linnas
kui maal, et ei süveneks üheski valla
osas ääremaastumine.

Heili Kalbri

153
Mulle on ikka alati meeldinud ise ka
midagi ära teha. Meil on 4 valla jagu
vanemate inimeste elukogemust ja
aastakümnete pikkuseid traditsioone.
Meil on 4 valla jagu noori, täis elutahet,
energiat ning uusi ideid. Meil on 4 valla jagu
lasteaia- ja koolilapsi, täis õpihimu ja
elujaatust. Meil on 4 valla jagu ettevõttjaid, täis
talupojalikku tarkust ja selget meel. Seda pole ju
vähe, see on meie pere! On oluline, et uues Otepää
vallas on hinnatud iga inimene, ta saab panustada
vastavalt oma soovidele ja võimalustele
ja tunda end täisväärtusliku pereliikmena.

Margo Krüünvald

168
Loov mõtlemine
on lahendus
olla hea elukvaliteediga
vald

Peeter Kümmel

160
Mul on olnud aega, elades juba 25 aastat
Otepääl, et kujundada ajapikku oma
käitumise ja eeskujuga piirkonna inimeste
poolehoidu, milliseks see kujuneb annate
vastuse TEIE valimiste päeval. Toon värsked
ideed, et tuleviku Otepää valla kogukondadel,
olenemata suurusest, oleks oma eelarve ja
iseotsustamise vabadus enda piirkonna elu
korraldamiseks. Toetan tänaste piirkonna
ettevõtjate arvamuste ja kogemuste strateegilist
kaasamist ning noorte ja alustavatele ettevõtjate
toetamist läbi innovaatilise idee käivitada "noorte
tööstuspark" programm.

Raivo Nurmetu

130
Vanadesse tülidesse pandud aeg
ja energia tuleb suunata
positiivseks energiaks. Meil on
vaja korda teha kool ja lasteaed,
meil on rongijaam, mis võimaldab
ühendust Tartu, Tallinna, Valgaga,
Otepääga, Kuutsemäega. Me oleme
tulevase valla üks väravatest ja olgu
see sissesõidutee külalislahke, mugava
transpordiga ja rahulolevate
inimestega.
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VL Ühinenud Kogukonnad
OTEPÄÄ

Kaido Tamberg

PALUPERA

Marika Viks

128

129

Jorma Riivald

Ene Reedi

134
Linna ja külasid tuleb võrdselt kohelda ning
nende vahel peab toimima tihe ja hea koostöö.
Otepää vallast peab saama edukas, eeskujulik ja
kaasaegne, samal ajal sõbralik ning
armas kodukoht meile kõigile.
Esmalt tuleb väärtustada kohalikke
ja väärikalt kohelda külalisi.
Seda mõistes, suudame koos luua
kultuurse ja ühtse kogukonna mida
austatakse kogu meie Vabariigis. Koos
loome oma ühinenud vallale uue kuvandi
ja tõestame, et Lõuna-Eestis on parim
elada. Meie oleme siin õnnelikud!

SANGASTE

Jaanus Barkala

150

Oluline on panustada
sotsiaalteenustele,
säilitada kodukoha
tunnet ja piirkondlikke
traditsioonilisi
sündmusi.
Kui üksikul taadil on
vaja püksinöpsi
ette õmmelda, siis
peab ta seda
teenust saama!

Ei luba kõike,
vaid ütlen, et vaatame,
mida on vaja teha,
kuidas seda teha saame
ning teeme ära!

PUKA

Vallavalitsus peab saama kodanikukeskseks ja sõbralikuks teenindusasutuseks, kust saab alati tegelikku
abi ja nõu. Oluline on tagada meie
kõigi turvalisus ühises koduvallas
mida teeme koostöös politsei,
päästeameti, kaitseliidu ja
kohalike elanikega.
Narkootikumid hoiame
meie vallast kaugel!

Teet Reedi

131

170

Sõbralikkusest, tarkusest ja
koostööst sünnib sünergia,
tekivad uued ideed ja soov
ise midagi paremaks teha.
Tahan, et meie vald oleks
kindlaks partneriks nii
kohalikule elanikule,
ettevõtjatele, Eesti riigile kui
ka välispartneritele, sest siis
oleme tugevad, et seista
vastu ääremaastumisele.

Meie inimeste heaoluks
ning ettevõtluse
arenguks peame
tagama head ja
mitmekülgsed haridusvõimalused ning transpordiühendused nii valla
sees kui suuremate
linnadega ja kiire
internetiühenduse igas kodus,
koolis ning ettevõttes!

Tatjana Laadi

135
Inimestest ja nende
heaolust on vaja
hoolida.
Rohkem sallivust ja
koostööd aitavad
säilitada toimiva
kogukonna.

Tahad minna
kiiresti,
mine üksi.
Tahad jõuda kaugele,
mingem koos...

Tule valima ja otsusta, kuidas paned kuubiku kokku Sina!

Parem ühendus keskuse ja külade vahele.
Tagame toimiva ühistranspordi, korrastame
teed ja kergliiklusrajad ning arendame välja
lairiba internetivõrgu.

Vald igale inimesele,
kohalikele ja külalistele.

Me ei varasta ja ei luba ka teistel varastada.
Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika.
Allasutused suurema kontrolli alla. Valla allasutuse juhi koht pole volikogus.

Seisame selle eest, et:
• kodulähedased koolid jääksid ja koolitee oleks lühike,
• külakogukonnad oleksid aktiivsed ja toimivad,
• omavalitsuses soositakse ettevõtlust ja ise hakkama saamist,
• ükski kant/küla ei ununeks,
• Otepää vald oleks endiselt Lõuna-Eesti vedur, kus omadel hea ja külalised oodatud.

Arendame
kohalikku
majandust,
loome
171
172
173
“toimiva infosilla” nii alustavatele kui174
ka
tegutsevatele ettevõtjatele.
Edendame
inimeste oskuste kasvu
läbi
PEETER KANGUR JAANUS LEPIK
JAAN REIDOLF
õppe
külaliikumise
toimimise.
Risttee küla, elukestva
Riigikogu
Tõutsi küla,
Pühajärve ja Risttee
küla,
Makita
küla,

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku
miinimumpalgani kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust.
Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja
pärimusmuusikat harrastavatele kollektiividele. Roheline tuli rahvusteadustele.
Tegeleme elanikkonna kaitse ja turvalisusega.
Vajalik on suurendada kogukonna liikmete
teadmisi, oskusi ning valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks.

PRIIT SIBUL

liige, Ilmjärve kiriku
kellamees

põhikooli õpetaja

mööblitisler, mesinik

talupidaja

Muudame volikogu, valitsuse, komisjonide
töökeskkonna paberivabaks, et kogukondasid saaks mugavalt kaasata otsustusprotsessidesse.
Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni.
Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis
kodu lähedal.
Me ei varasta ja ei luba ka teistel varastada.
Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika.
Allasutused suurema kontrolli alla. Valla all-

EKRE kandidaadid:
Tiia Võttin nr 175 Ivo Pill
nr 176
Rait Uibu nr 177 Artur Karask nr 178
Tarmo
Koskkeskuse
nr 179ja külade vahele.
Parem
ühendus
Tagame toimiva ühistranspordi, korrastame
teed ja kergliiklusrajad ning arendame välja
lairiba internetivõrgu.

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku
miinimumpalgani kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust.
Suurendame toetusi rahvatantsu, koorilaulu ja
pärimusmuusikat harrastavatele kollektiivi-

10

V A L I M I S R E K L A A M

28. september 2017

MEIE TEEME ÜHESKOOS:
•
•
•
•
•
•

tagame noortele kvaliteetse hariduse ja toetame huvihariduse andmist;
hoiame ja toetame eakaid ja erivajadusega inimesi ning seistame selle eest, et riiklikud toetused tõusevad;
soodustame valla elanikkonna kasvu läbi töökohtade loomise, noore pere toetuste ja “Maale elama!” programmi;
loome toimiva transpordiühenduse ning tasuta ühistranspordi; õpilastel peab olema mugav ja toimiv ühendus kooli
ja huviringidega;
kaasame kogukondi otsustusprotsessidesse;
optimeerime juhtimiskulusid ning kaasame rahastusallikaid arendustegevusse

ja kuulame kogukonna häält!
Nr. 182

JAANUS RAIDAL

Otepää poliitiline kultuur peab muutuma
paremaks!
Ühinenud vallas tõusku inimeste elatustase. Investeeringuid tuleb tuua nii infrastruktuuri kui sotsiaalvaldkonda. Seisan selle eest, et Otepääl alustaks
tegevust SOTSIAALNE TAKSO.
Omandasin Tallinna Ülikoolist tööstuse planeerimise ja juhtimise
eriala. Olen 30 aastat tegutsenud Otepääl poliitikuna ning kodukoha
arendajana.

Nr. 183

MARE RAID

Luban seista vallaelanikku arvestava ausa ja läbipaistva asjaajamise eest ühinenud Otepää vallas!
Elukeskkond peab muutuma vallas paremaks:
siin olgu turvaline ning leidugu õppimis- ja arenguvõimalusi lapsest eakani. Olen hariduselt filoloog,
töötanud turismi, turunduse ning avaliku halduse valdkonnas. Hindan elukestvat õpet ja arengut
ühiskonnas. Muutused Otepääl saame teoks teha
üheskoos. Valda peavad juhtima inimesed, kes siin elavad ja hoolivad!

Nr. 184

TOOMAS PETERSON

Suurem otsustusõigus vallaelanikele! Rohkem rahalisi vahendeid piirkonnale!
Olen pärit Zäpste talust Sangastest. Lõpetanud
Tartu Ülikooli majandusküberneetika. Ametilt ettevõtja ning majandus- ja lennunduskonsultant, ajalehtede kolumnist.
Olen aastakümneid tegutsenud kohaliku kogukonna heaks. Talendid koju tagasi!

nr 185

IRJA SÕNUM

Erinevate piirkondlike keskuste toimimine peab
olema terviklik, tasakaalustatud nii majanduslikult
kui ka sotsiaalselt!
Elanikele avalike teenuste osutamine peab toimuma vajadusepõhiselt ja võimalikult kodulähedaselt.
Elan Pukas ja töötan Valga haiglas sotsiaaltöötajana.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna.

Nr. 186

JAN-ANDER KUNDLA

Kohalikele noortele suurem sõnaõigus ning vallavolikogu juures peaks tegutsema noortevolikogu!
Huviharidus kvaliteetseks ning vabaaja veetmise
võimalused mitmekesisemaks. Heale õppijale koolis
stipendium. Olen sündinud ja kasvanud Otepääl ja
jätkan haridusteed Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Nr. 187

MAIE NIIT

Mul on elukogemusi ja tahet midagi valla rahva
heaks ära teha!
Olen sündinud Piiri-Kitse talus Otepääl, hariduse
saanud Tartus. Ligi 30 aastat olen juhtinud ettevõtet
Otepää Lihatööstus Edgar. Soovin, et valla koolides
oleks ettevõtlusõpe, mida seotakse veel enam tegeliku elu ja kohaliku ettevõtlusega.

Nr. 188

RAIVO KIISLER

Otepää vallaametnike ükskõiksus elanike murede
ja probleemide lahendamisel peab lõppema!
Olen Tartu Ülikoolis omandatud majandusharidusega ja juhtisin edukalt suurettevõtet. Edasine
töö rahvusvaheliste suurürituste koordinaatorina on
andnud kogemuse, mida soovin rakendada Otepää
maailmakaardile viimisel. Tegutsemine reporter-operaatorina tuleb kasuks Otepää tutvustamisel läbi teletöö ja ajakirjandusvaldkonna. Väärtustan loodust, koostan Eesti Metsakalendrit, kus on
ruumi nii inimesele kui loodusele.

Nr. 189

Karin-Kaja Liigand

Nr. 190

UUNO LAUL

Tahan seista kaasajastatud õpikeskkonnaga kodulähedaste koolide ja lasteaedade säilimise ning
arengu eest.
Hindan ausust, võimu läbipaistvust, kogukondade õiglast ning võrdset kohtlemist.
Otepää valla arengu võtmeks on stabiilne võim
+ kompetentne valitsemine + koostöö poliitiliste
jõudude ja kodanikeühenduste vahel.
Olen hariduselt insener. Töötanud majandi
peainsenerina ja viimased 23 aastat Jõgeva vallas majandusspetsialistina. Nüüd elan koos abikaasa Marika Tuus-Lauliga Otepääl. Kauane töö
omavalitsuses võimaldab mul panustada Otepää
valla arengu ja siinsete elanike heaks.
Värske pilk, kauane kogemus!

Nr. 199

ÜLLAR SOE

Nr. 200

VIIVE REINSOO

Nr. 201

ERVIN SAVISAAR

Nr. 202

KADRI KENNER

Jätkame hajaasustuse programmi rakendamist suurendades vallapoolse osaluse mahtu.
Olen Nõuni talunik ja mehhaanikaspetsialist ja usun, et elu maapiirkonnas muutub üheskoos paremaks.
Toetame vabaühenduste kaasamist valla juhtimisse
(küsitlused, kaasav eelarve jne).

Muudame valla kruusateed asustuste piires tolmuvabaks.
Iga olulise turismiettevõtte või -atraktsioonini peab viima korralik (mustkattega) tee.

Nr. 191

REIN VIKARD

Jätkame koostöös ettevõtjatega kohalikele elanikele soodustuste andmist teenuste tarbimisel.
Otepäälasena toetan otepäälase kaardi laiemat kasutuselevõttu.

Nr. 192

URVE RAMPE

Nr. 204 		

ANA VINK

Nr. 205

ALEKSANDER SVEN ESSE

Seisan selle eest, et Otepää ühinenud vald oleks
korruptsioonivaba, otsused õiglased, ausad, elanike huvides ja suunatud tulevikku.
Nr. 203
HANS TEEARU
Olen otepäälane, sündinud sinimustvalge lipu all,
Valla spordirajatiste kasutamisel püsielanikele soodustused! Ehitame
üle elanud sõja, okupatsioonid ja eesti rahva küüdimultifunktsionaalsed mänguväljakud keskustesse, et toetada noorte
tamised. Õppinud ja töötanud insener-konstruktorina
aktiivset vabaaja veetmist.
Tallinnas ja Sankt-Peterburis. Tegelenud professioOlen töökas ja hindan keha ja vaimu tasakaalu. Tänu treeningutele olen
naalselt spordiga. Alates 1987. aastast tegutsenud
tänaseks neljakordne maailmameister ja neljakordne euroopa meister
aktiivselt poliitikuna Eesti Vabariigi taastamisel. Paljukordne Otepää
suusatamises parasportlaste tiitlivõistlustel.
vallavolikogu liige.
Hoolivus ja märkamine on uue valla märksõnad!
Pean oluliseks muuta Otepää keskealiste ja vanurite sotsiaalhoolekande võrgustik aktiivsemaks.
Rajame päevakeskused, et oleksid hubased ning tugiteenuseid (internetikasutamine, nõustamine jms)
pakkuvad kooskäimise kohad eakaile. Sotsiaaltoetused peavad tõusma ning jõudma iga abivajajani.

Rajame Keeni ja Puka raudteejaamadesse turvalised
jalgratta- ja autoparklad.
Olen Puka volikogu liige.

Rohkem tähelepanu ja toetust külaseltsidele, kultuurikollektiividele ja noorteühendustele.
Nr. 193
MARNET PEERNA
Seisan selle eest, et kõik head ideed saaksid ellu
Ehitame välja Otepää tervisekeskuse, laiendame tervishoiuteenu- seid
viidud.
Viime ellu Puka koolimaja-lasteaia-raamatuning tagame Sangastes ja Pukas perearstikeskuste teenuste jätkumise.
kogu ehitamise ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
rajamise. Panustan ühinenud Otepää valla arendusNr. 194
ENN SEPMA
Tänavad valgeks Keenis, Pukas, Sangastes, Nõunis, Sihval, teistes tegevusse, europrojektide kirjutamisse ja euroraha
ligimeelitamisse.
Otepää valla keskustes.
Kasutame energiasäästlikke lahendusi! Moderniseerime küttesüsteemid ja parandame joogivee kvaliteeti.

nr. 195

KAAREL TAMM

Toetame kultuuripärandi väärtustamist ja tippkultuuri ja -artistide
toomist Otepää järvede ja mägede maale.
Klassikaline muusika, kultuur ja maailmatasemel artistid ei kuulu vaid
metropoli. Olen Leigo talu noorperemees ja kogemustega kultuurisündmuste korraldaja.

nr 196

MARIE LEOPARD

Võimaldame noortele enesearendamist läbi huvitegevuste ning toetame loomeringide ja loomekoolide tegutsemist.

nr. 197

RAIVO TEDER

Toetame kohaliku toodangu tarbimist!
Olen Otepää valla talunik ning vaarikakasvataja.

Nr. 198

JANE EVERST

Toetame kodulähedaste koolide ja lasteaedade
säilimist.
Tagame tasuta ja tervisliku koolilõuna kõikidele õpilastele. Olen pedagoog ning hindan isiksuse
arengus alushariduse jõudu ja mõju.

KOHTUMISED RAHVAGA
suur rahvakoosolek
Keeni rahvamajas 2. oktoobril kell 18.00.
Külla tulevad Keskerakonna
Otepää nimekirja kandidaadid.
Oodatud on kõik! Tule, küsi ja saad vastuse!

suur rahvakoosolek
Otepää kultuurikeskuses 4. oktoobril kell 18.00.
Kohtumine peaminister
Jüri Ratasega, kes annab ülevaate olukorrast riigis.
Kohtumist modereerib Jaanus Raidal.
Järgneb kohtumine Keskerakonna
Otepää nimekirja kandidaatidega.
Oodatud on kõik! Tule, küsi ja saad vastuse!
Kaetud kohvilaud.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimistest
5. – 8.10.2017
5. – 11.10.2017
9. – 11.10.2017
			
15.10.2017 –

eelhääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas – Valga Kultuurikeskuses. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kell 18.00. E-hääletamine toimub veebikeskkonnas www.valimised.ee.
eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses.
Valimispäev. Hääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 9.00-20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
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P A L U P E R A

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

GLOBE konverents toimus Palupera
Põhikoolis

n

Võõrandada AS-le Otepää Veevärk tasuta vallasvara-

„Nõuni ÜVK uusarendus“ algmaksumusega 90 340 eurot.
n

Võõrandada AS-le EMAJÕE VEEVÄRK tasuta

vallasvarana Valgamaal Palupera vallas Palupera külas
asuv Palupera Põhikool-Lillevälja A-55 Reoveepuhasti
maaüksustel asuv objekt „Lillevälja ÜVK“ maksumusega
5 716,67 eurot.
n

Nõustuda Tsura Talu OÜ-le (registrikood 10699188)

maavara kaevandamise loa andmisega Neeruti kruusamaardla Neeruti kruusakarjääris tähtajaga 15 aastat.
n

Nõustuda OSAÜHINGULE PALUPERA-AGRO

(registrikood 10252274) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas (katastritunnus 58201:002:1360)
paiknevast farmi puurkaevust.
n

Kustutada Palupera Vallavolikogu 09.03.2004 otsuse-

ga nr 1-1/7 kinnitatud vaba metsamaa erastajate nimekir-

GLOBE Eesti ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt korraldatud õpilaste keskkonnaproblemaatikat käsitlevate uurimistööde konkursil osalenud tööde autorid ja nende juhendajad osalesid 15. ja 16. septembril Palupera Põhikoolis toimuval lõppkonverentsil.
Kahe päeva jooksul oli tööde autoritel võimalus tutvustada oma tööd konkursi žüriile ja konverentsil osalejatele. Konkursile esitatud tööde
paremusjärjestus selgus alles pärast ettekannete
ärakuulamist. Töid hinnati neljas grupis: II ja III
kooliaste, gümnaasiumiaste ja loovtööd.
Lisaks tutvusid konverentsist osavõtjad ümbruskonna vaatamisväärsustega: käidi uudistamas
Rõngu Pillimuuseumi, tutvuti Middendorffide
mõisa ja perekonnakalmistuga Hellenurmes ning
külastati Hellenurme vesiveskit.

Külalised Võrumaalt, Saaremaalt, Pärnumaalt, Harjumaalt ning Tallinna ja Tartu gümnaasiumidest vaimustusid Palupera mõisakoolist
ja külalislahkusest, millega paluperalased külalisi
võõrustasid.
Palupera Põhikool on ainus hetkel tegutsev
GLOBE kool Valgamaal. GLOBE programmi
raames teevad õpilased igapäevaselt atmosfäärivaatlusi ja edastavad andmed GLOBE keskusesse USA’s, kus neid andmeid kasutavad NASA;
NOAA ja teiste teadusasutuste teadurid.
Palupera GLOBE’le on kahel viimasel järjestikusel aastal väljastatud GLOBE keskuse poolt
sertifikaat, mis tõendab andmete usaldusväärsust
ja kinnitab vaatluste järjepidevust.
Arvet Silk, Palupera Põhikooli õpetaja

Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre
kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu
seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel).
Avaliku väljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a
kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme külas Valgamaal tööpäevadel
kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta.
Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik
arutelu 7. detsembril 2017.a kell 10:00.
Kinnitati Palupera piirkonnakogu liikmetele - Andrus
Pastak, Ly Voolaid, Marek Kiis ja Alo Roodla lisaks 2 uut
liiget piirkonnakokku – Ermo Kruuse ja Marius Türk. Piirkonnakogu kutsutakse kokku Palupera vallavolikogu viimasele istungile – 13. oktoobril 2017 kell 17:00.
Anda nõusolek Palupera vallale kuuluvate kinnistute
võõrandamiseks järgmiselt:
Lustiääre 58201:001:0035 - Mäelooga küla, Palupera
vald;
Haljala 58201:001:1580 - Mäelooga küla, Palupera vald;
Soe laut 58201:002:0032 - Atra küla, Palupera vald.
Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla ühinemisleping punkt 8.13
soovitab jääda uue valla piirkondadel kuuluma nendesse
LEADER tegevusgruppidesse, kuhu nad kuulusid enne
n

n

n

n

19. septembril 2017 anti välja korraldused:
n

Väljastada kasutusluba Nõuni külas Nõuni küla vee-

ja kanalisatsioonitorustiku laiendustöödele.
n

Väljastada Corle OÜ-le projekteerimistingimused

ESTSIDE-13 Rannu-Rõngu-Elva-Kuigatsi fiiberoptilise
sidekaabli projekteerimiseks.
n

Anda Indrek Hitrovile luba korraldada 24. septemb-

ril 2017. a Palupera valla haldusterritooriumil Palu vanal
maanteelõigul avalik üritus „Miti küla täika“.
n

Vabastada erandkorras korraldatud jäätmeveoga lii-

tumise kohustusest jäätmevaldaja Päidla külas.
n

Määrata Hellenurme külas Hellenurme kartulihoid-

la katastriüksuse uueks aadressiks LAO.
n

Kiita heaks ja kinnitada James Joseph Reynolds pro-

3 m³ septiku paigaldus” esitatud aruanne. Maksta välja
toetus 160,48 eurot.

vaba metsamaa nr 66 erastaja FIE Uno Kiisholts.
Kinnitada Palupera valla 2017. a II lisaeelarve.

- kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele

jekti „Nurme talu Astuvere küla Palupera vald Valgamaa

jast vaba metsamaa nr 30 erastaja FIE Ilvar Sarapson ja
n

AMETLIK INFO
toetust kogusummas 60 eurot.

19. septembril 2017 otsustati:
na osaühingu PALU-TEENUS bilansis olev põhivara objekt
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n

Eesti Pärimusmuusika Keskuse Pesade
programm punus ühe oma pärimusmuusika pesa just Nõuni rahvamajja
Selle hooaja esimene pesadekontsert toimus 20. septembril.
Hingematvalt kauni kontsertelamuse pakkus Eesti ja Belgia
muusikutest koosnev ansambel
ESTBEL, pikkides vahele lugusid
nii muusikuteest, lapsepõlvest kui
elust enesest. Kaks toredat Eesti
noorikut ja kaks vahvat Belgia
poissi pugesid sügavale kuulajate
südamesse. Tore, kui publiku seas
on nii Eesti kui Austraalia muusikasõbrad, sest muusika ei tunne ju
piire. Pärast kontsert said huvilised
soetada ESTBELi värske plaadi
“Saar” koos autogrammidega.
Ning nagu meie maja traditsioon
Järmine pesapunumise aeg on 5. oktoobril kell 19, kui külla tuleb
ette näeb, ühepajatoit otse ahjupo- EESTI ETNO RINGREIS. Kohtumiseni!
Marika ja Kalev
tiga ahjust, teenis tänusõnad!

Määrata ja maksta septembrikuul sotsiaaltoetust:

- toimetulekutoetust 2-le perele kogusummas 576,82
eurot;
- sotsiaaltoetust kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele kogusummas 60 eurot;
- täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas
214,72 eurot;
- hooldajatoetust 11-le kogusummas 250,52 eurot.

OTEPÄÄ valla 2018. aasta
eelarvest rahaeraldiste
taotlemine
Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja
spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2018.
aastal rahalist toetust uue valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 10. oktoobriks k.a.
Palupera Vallavalitsusele, kes edastab taotlused
Otepää valla eelarve koostajatele. Palume täita
taotlemisel vastav vorm.
Täna toetamise kehtiv kord ja vormid saadaval http://www.palupera.ee/content/
view/110/143/, lehekülje all.

ühinemist. Palupera valla Hellenurme-Palupera piirkonna
tegevusgruppi kuuluvad isikud andsid teada samasugusest

VVV MATKAPÄEV

soovist ja volikogu aktsepteerib kogukonna tahet ja leiab,
et ühinemislepingu soovituse järgi Palupera vald ka toimib
– jätkatakse Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

30. septembril kell 11.00 toimub vvv matkasarja jalgrattamatk looduses

Palupera Vallavalitsuse istungil

teemal „MAASTIKULINE MITMEKESISUS“

12. septembril 2017 anti välja korraldused:
n

Pikem rada - sõit ümber Pangodi järve ~30 km
Lühem rada - Vapramäe lähipiirkonnas ~7 km.
Neljal matkal käinute autasustamine!
Kogunemine Vapramäe Loodusmaja juures.
Pähe kindlasti kiivrid! Helkurvest soovituslik.
Palume osavõtt registreerida meili teel triinu@vvvs.ee või telefonil 5254172.
Info: www.vvvs.ee.
Sündmus on tasuta. Toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus,
A. Le.Coq, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks

jäätmevaldajat Räbi külas ajavahemikul 14.09.-31.12.2017.
n

Registreerida MTÜ-lt Hellenurme Veskimuuseum

laekunud kasutusteatis Hellenurme mõisa saeveski ümberehitustöödele.
n

Jagada Neeruti külas asuv Tsui katastriüksus

neljaks: Tsui katastriüksus, Ees-Tsui katastriüksus, TagaTsui katastriüksus, Salundi-Tõnno-Nõuni tee.
n

Nimetada Räbi külas vaba metsamaa nr 40 JURUVA

katastriüksuseks, suurus 5,43 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, erastaja FIE VALDEKO VÄRVA KÄO TALU.
n

Head Nõuni piirkonna külade elanikud ja meie sõbrad!

Määrata Hellenurme külas asuva Ala-Ojaaru hoo-

netealuse teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 3700 m2.
n

Peagi algavad valdade ühinemised ja uue valla moodustumine. KOV
valimistel kandideerivad uue valla volikokku Nõuni piirkonnast Marika
Viks, Ülle Pukk, Aile Viks.

Pikendada OÜ-ga HASPO 12.05.2017 sõlmitud han-

kelepingu „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö töövõtt“ lõpptähtaega 13.10.2017.
n

Lõpetada I.T-le seatud hooldus ja maksta temale

Meile on oluline, et saaksime panustada elanike elukvaliteedi parandamisse. Oleme Nõuni kutsunud Sangaste vallavanema Kaido Tambergi.
Kaido algatas Sangaste, Otepää ja Nõuni piirkonna ühinemisprotsessi
(hiljem liitus ka Puka), ja ta on kõige õigem inimene, kes oskab vastata
ühinemisega seotud küsimustele.

täiendavat sotsiaaltoetust 25,56 eurot kuus.
n

Määrata isikliku abistaja teenus A.K-le tähtajaga

01.09.-31.12.2017.
n

Määrata ja maksta septembrikuul:

- vajaduspõhist peretoetust 11-le perele kogusummas 900

Tule, ajame koos juttu, sööme pannkooke ning räägime valla tulevikust
ning kuulame elanike soove – mida muuta, mida hoida uues vallas.

eurot;
- ühele isikule lastelaagri tuusiku toetust summas 150
eurot;
- ühele õppurile gümnaasiumi lõpetamise toetust summas
40 eurot;

Piletid: 5 eurot/õpilasele 2 eurot müügil 1 tund enne kontserti.

Kohtume teisipäeval, 3. oktoobril kell 18.30 Nõuni kultuurimajas.
Olete oodatud!
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Aakre koolilaste matk linnamäele
8. septembril oli Aakre Algkoolis tore päev, sest
peale teist tundi läksime matkale. Sel korral
võtsime koolimajast suuna Kivivare linnamäele.
See linnus oli kasutusel väga ammu aega tagasi.
Linnamäge kaitses puust kaitsetara.
Linnamäe läheduses asuvad kaks kaitsealust
muistist: kivikalme ning viikingiaegne asula. Siin
on toimunud ka väljakaevamisi, mille käigus on
leitud savikilde, õngekonkse, rauast kaeluskirves,
luust nooleots, savist helmeid ja üks rinnaehe.
Teekond koolimajast linnamäele oli päris pikk
ja väsitas 1. klassi õpilased ära, aga lonks jooki
andis uut jõudu juurde.
Kui Kivivarele jõudsime, ootas meid ees
väike lõke. Selle oli süüdanud õpetaja Eda mees
Peeter, kes on ka Aakre kooli vilistlane. Et pikk
teekond oli meid väsitanud, asusime viinereid
grillima. Kokatädi Lea oli meile kaasa pakkinud maitsvad kaneelikuklid ning magusa morsi
teinud. Küll värskes õhus maitses toit hästi!
Peale kehakinnitust asusime mängima. Kõige
rohkem meeldis meile mäng „Tunne puid“.
Õpetajad nimetasid linnamäel oleva puu nime ja
meie pidime selle puu juurde jooksma.
Tore oli joosta ka ümber linnamäe. Jooksime õpetaja Eda eest natuke maad ette ja peitsime endid puude taha, aga õpetaja leidis meid

Pukast on võimalik
sõita Otepääle
Pukast väljub ATKO liinide buss kell 6.55, jõuab
Palupera tee peatusse kell 7.11. Palupera tee peatuses on võimalik ümber istuda GOBUS liinide
bussile, mis sõidab Otepää suunas, kell 7.13.
Bussijuhtidele on edastatud teade, et nad enne
ei välju, kui Pukast sõitnud buss on saabunud.

Otepäält on võimalik sõita
Pukka
Otepäält väljub buss kell 16.55. Pukka saabumise
aeg kell 17.16.

Algas suur pudruprogramm
Eesti koolides

kohe üles.
Koju ei pidanud õnneks jalgsi tulema. Meile
tulid vastu tädi Lea ja Lenna vanaisa oma
autodega.

Oli üks vahva matkapäev!
Aakre Algkooli õpilased

Õppekäik rabasse
“Täna läheme omadega rappa!” oleks 15. septembri hommikul võinud öelda 4. või 5. klassi
õpilane, kes peab lugu heast naljast. Sõitsime
koos õpetajatega õppekäigule Viljandimaale
Teringi rabasse. Tegemist oli Keskonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritava projektiga."Õppekäik Teringe rabas".
Kuna oli üks selle sügise eriti vihmaseid päevi,
andis giid meile enne 4,5-kilomeetrist matka
selga keebid. Kes aga oli unustanud jalga panna
kummikud, sai need kohapealt laenuks, sest
rappa on mõistlik minna veekindlate jalatsitega.
Sellel retkel õppisime tundma rabas kasvavaid
taimi ja raba eripära. Giid rääkis, et rabas on kõik
täpselt vastupidi kui mujal: valgusfooris näitab
roheline tuli, et võid julgelt edasi minna, rabas
aga on roheline sammal ohu märk ja liikuda on
turvalisem punakaspruunil pinnal. Kui juhtud
sisse vajuma, siis pole kasu ujumisoskusest, vaid
tuleb ennast selili visata ja ilma liigselt rabelemata
nihkuda tuldud teed tagasi.
Mina sõin päris palju marju ja mõtlesin: loodetavasti mürgiseid suhu ei satu. Giid julgustas, et
Teringi rabas ei tohiks mürgiseid marju olla. Küll
aga kohtasime mürgiseid taimi, mille lõhn pani
nii mõnelgi pea pisut valutama.
Hüppasime ka looduslikul batuudil. See oli
tegelikult õõtsuv maapind, millel hüpates tekkis
batuudil oleku tunne.

Märksõnad:
TERAVILJATOIDUD JA PUDER
TERVISLIK TOITUMINE
LAPSED KOKKAMA JA ISE RETSEPTE LOOMA

Plakati autorid on Tallinna Nõmme
Põhikooli lapsed.

Pärast täitsime töölehe. Giid jagas meid kolmeliikmelisteks rühmadeks ning iga rühm pidi
töölehele õigesse kohta kleepima erinevate rabataimede lehed. Õppisime tundma näiteks pohla,
sinikat, mustikat, jõhvikat, kukemarja, sookailu,
kanarbikku.

Õppekäigu lõpuks rõõmustas meid päike, mis
imekombel oli pilvede vahelt paistma hakanud.
Elin Hainsalu
Puka Keskkooli 4. kassi õpilane
Foto: Liidia Saarmann

PÄÄSTEAMET: Küttehooajaks peavad korstnad
ja lõõrid puhtad olema
Tuleohutuse seaduse järgi tuleb kütteseadme
korstnat ja lõõre igal aastal vähemalt korra puhastada. Kuid tihedama kasutamise korral tuleb
neid ka tihedamini puhastada. Tähtis, et lõõrid
oleks puhtad ning sellega välditud tahmapõlengute tekkimine. Eramajade korstnaid ja lõõre
tohib ise pühkida, kuid kord 5 aasta jooksul peab
seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute korstnaid peab
igal aastal hooldama korstnapühkija. Ametimees
puhastab ja vaatab kütteseadmed üle, teeb paran-

dust vajavate vigade kohta ettekirjutused ning väljastab tehtud tööde kohta akti.
Kel aga korstnapühkija juba käinud ja lõõrid
puhtaks tehtud, sellele mõned soovitused. Kui
küttekollet ei ole pikemat aega kasutatud, ärge
laduge esimesel kütmisel ahju- või pliidikollet pilgeni puid täis. Esialgu pange väike kogus
pilpaid või paberit, et küttekolde käigud ja
korsten üles soojendada. Nii tagate, et esimesel kütmisel ahi suitsu sisse ei aja. Ja veel, küt-

tekollete siibritel on kaks asendit, kas kinni või
lahti ning kütmise ajal siibrit poolkinni hoida ei
tohi. Tõmbe takistamine põhjustab ebatäielikku põlemist, mille tagajärjel kulub sooja saamiseks rohkem küttematerjali ja lõõrid tahmuvad
kiiremini. Sama tagajärg on kütmisel märgade
puudega.
Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Oktoober on pudrukuu ja 10. oktoober rahvusvaheline pudrupäev. Sel sügisel tähistatakse juba
teist aastat Eestis pudrukuud toreda ettevõtmisega, kus lapsed saavad koolides, oma õpetaja
juhendamisel ja terve klassiga korraga, nuputada
ja katsetada oma retsepte teraviljadest.
Pudruprogrammi eesmärk on tõsta laste teadlikkust tervislikust toidust, eriti teravilja toitudest
ning saada rohkem infot õigete toitumisvalikute
ja toiduvalmistamise kohta. Toitumisspetsialistide arvates vajab teraviljatoitude osakaal laste
menüüs suurendamist.
Pudruprogrammi algatajad on teraviljahelveste tootjad Veski Mati ja Herkuless, kelle poolt on
kõikidele programmis osalejatele teravilju tutvustavad õppematerjalid, retseptiraamatud, diplomid
ja kingitused.
Iga kool ja klass saab planeerida pudrupäeva
ja pudrukuu tähistamist oma äranägemise järgi.
Klassides jagatavatele retseptiraamatutele on
oma toetuse andnud Grete Paia, Gerli Padar, Getter Jaani, Anna Maria Orel, Mart Seim, Kristel Aaslaid ja Parim Pudrumeister 2016 Kristiina Štõkova.
Registreerimine algas 20. septembril. Õpetajad
saavad oma klassi registreerida veebilehel www.
pudruprogramm.ee.
Programm kestab kuni oktoobri lõpuni, finaalüritus toimub 31. oktoobril restoranis Solarise
Vapiano, kus lapsed koos profikokkade- ning kuulsate staaridega valmistavad ja serveerivad putru.
Pudrusööjaid toetavad Eesti Terviseamet, Eesti
Peakokkade Ühendus, Eesti Jalgpalli Liit, Eesti
Toitumisnõustajate Ühendus ja restoran Vapiano.
2016.a. Pudruprogrammis osales üle 300 klassi
ligi 6000 õpilasega.
Lisainfo projekti kohta: irina@magnalabor.ee
facebook.com/Pudruprogramm
www.pudruprogramm.ee
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

S A N G A S T E

Sügise sünnipäev Keeni koolis

Uued töötajad Sangaste
Vallavalitsuses

21. septembri hommikul kogunesime saali, et tähistada sügise sünnipäeva. Meid jagati võistkondadesse ja meie (4. klassi õpilased) olime võistkondade
kaptenid. Siis anti meile vihjed, kuhu minema peab
ja saime alustada aaretejahti.
Vihjed viisid meid erinevatesse kohtadesse koolimaja peal ja pidime täitma ülesandeid. Panime
tähtedest kokku juurvilja nime, mängisime soe ja
külm mängu, maitsesime juurvilja pimesilmi, mõistatasime, viskasime tammetõrusid kruusi, panime
kokku luuletuse ja pusle, otsisime peeti ja joonistasime. Mäng lõppes autasustamisega, milleks olid
kiituskiri ja pulgakomm. Aaretejaht oli väga äge ja
väga meeldis, et saime olla kaptenid.
Aitäh 5. klass ja klassijuhataja Maarja laheda
ürituse korraldamise eest.

Alates 1.09.2017 on Sangastes tööl kaks uut töötajat lisaks senistele: 0,5 kohaga (eelkõige töövõimetuspensionäride) tugiisik-nõustaja Anniki Kreek ja täiskohaga koduhooldustöötaja
Merle Davõdov.
Mõlemad on palgatud 4 valla koostööprojekti „Koduteenuse ja
tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015)“ raames ja läbisid suvekuudel erialase koolituse. Projekti rahastab ESF läbi SA Innove.
Mõlemale teenusele võtame vastu uusi soovijaid! Pakutava
teenuse saamiseks tuleb pöörduda vallamajja sotsiaaltöötaja
poole või helistada telefonil 52 47 930 (Pille Sikk).

Kuidas saada koduhooldusteenust?

4. klassi õpilased, õpetaja Kadri ja Kaija

Sangastele südamest
Üks ajajärk hakkab otsa saama. Et siis uuele teed anda. Sangaste vald
iseseisva haldusüksusena on tänasel hetkel lõpetamas. Ees seisab liitumine uueks ja suuremaks vallaks. See toob kaasa uusi ootusi, lootusi ja
muutusi. Olen koos Teiega, head siitkandi inimesed, läbinud huvitava ja
hingemineva ajaperioodi. Koos Teiega oleme kündnud ,,ajavao“, milles
kasvama hakkavad ,,taimed“ on meie ühine ,,tulevikupõld“.
Sangaste kant on tiine ajaloolistest mõjusündmustest nii meile, kui
ka muule maailmale. Siinne mõistatuslikult viljaka ,,energiaauraga“
õhkkond on sünnitanud mitmed võtmekujud nii teaduse, põllunduse, kui
ka kirjanduse vallas. Neid inimesi on siit pärit sedavõrd suure ,,tihedusega´´, et Sangastet võib arvata unikaalse energiafooniga piirkondade
hulka keskmisest kõrgema ajupotentsiaali kujundajana. Kus veel maapiirkondadest oleks lausa mõne verstaste vahedega elanud kuulsaid kirjamehi ja kust veel oleks teadusesse tulnud erinevaid maailmatasemel
saavutusi sedavõrd suhteliselt väikesest kandist?! Sangaste on andnud
oma poegi ja tütreid nii ilmasõdadele ohvriks, kui ka jõulise panuse
Venemaa genofondi (suur väljaränne Tveri oblastisse). Ometi oleme me
täna kõik siin olemas ja uhked oma pärimustele ja koduloole.
Võib-olla ju kõik see, et siin on olnud palju rahvaste liikumist ja on
elanud suurmehi , on toonud muud maailma siia lähemale ja see on
olnud meile sedasi avatum. Võib-olla see avatuse omapära tsaari
Venemaa innovatsiooni sillapeaks olemisel läbi krahv Bergi on siia
jätnud oskust paremini elu mõista ja korraldada, vähemate tülidega
hakkama saada.
Igal juhul on kuidas on, aga Sangaste on jõuliselt positiivne ja auväärne kant. Mul on olnud au siin elada ja õnne seda kogeda.
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Aja kulg on selline asi, mida saab õigesti hinnata distantsilt. Läbitu
väärtus ei ilmu peeglisse tavaliselt täna, vaid annab aimu endast tavaliselt
homme. Elule tagantkätt pilku heites on aga alati võimalik juba midagi
olnust hinnata. Kui võtta kasvõi fotoalbum kätte ja hakata vaatama pilte
20 aastat tagasi kuni tänaseni, siis on märgata muutusi nii olustikus kui
inimestes. Muutunud on kasvõi vallaruumi välisilme. Meie kandil ei ole
oma väljanägemises kedagi häbeneda ega suurt põdeda. Meie küla- ja
asularuum on valdavalt kaunis ja hoolitsetud ning skandinaavialikult
inimsõbralik. Teha on alati veel ning ikka on midagi puudu, aga üldiselt
on nii. Oleme ehitanud kergliiklusteed, korrastanud kooli ja korrastamas
lasteaeda. Meie teedehoole ja lumetõrje on tänu meie oma meestele
üks Eesti maapiirkondade parimaid. Alati on ka neid, kes sellega ehk ei
nõustu, aga vaadake ringi ja suhelge mujaltrahvaga, siis äkki ikkagi on?!
On selge ka see, et ideaalini on veel pikk tee minna. Paraku pole me
naftakaevudega Norra või suurriik Saksamaa ning alati jääb inimestel
ikka ka midagi ise vaja ära teha. Õnneks meie Sangaste inimene oskab
veel ise ka elada, mitte vaid valitsustele loota. Ega see hoolekanderiikide
õpitud abitus ja keskelt poputatud heaoluühiskond ka miskit head päeva
lõpuks ei tooda. Kõik ju teame, mis juhtus võimsa, aga liialt elu nautima
jäänud Rooma riigiga.
Minu teekond Sangaste vallavanemana hakkab lõppema. Minu usk
ja minu armastus Sangaste vastu ei lõpe aga mitte teps. Selge on see, et
rahva üksmeelne armastus eksisteerib vaid mõnede filmikangelaste- ja
pühakute puhul. Mina paraku pole ei üht ega teist. Ehk siis on kindlasti
inimesi, kellele ma sobin ja neid, kellele mitte. See on elu ja nii peabki
olema. Teisalt aga soovin meile kõigile oskust olla emotsioonidest-tunnetest üle, sest koostöö on ikka arukusepõhine asi. Arukus ja arvestamine
on nii Sangastelikud sõnad, et neid võiks me kõik endale motoks võtta.
Me oleme üks kogukond ja üks meeskond ühtede sihtidega. Käitugem
siis ka ühtsena, et saavutada parimat meile kõigile!
Teen Teie kõigi ees maani kummarduse koosoldud aja eest ja hingele
pakutu eest! Tänan Teid, et ära kannatasite ja enamasti ka mõistsite!
Tänan Teid oskuse eest vaielda ja kokku leppida nii, et tülid inetuks
ei kisu!
Tänan Teid ka minule kulutatud maksumaksja raha eest, sest iga tegu
nõuab ka kulu!

SÜDASANGASTED
Me südame ühel pool:
Tuul puistamas põllule kullast tolmu
leivalõhnases Sangastes.
Päike poetamas muistset tähetolmu
Ajaloo-tiines Sangastes.
Me südame teisel pool:
Tüdruk kõndimas põlluteel poisile vastu
Krahvi innustan´d Sangastes
See jääb me südame külge ja vastu…
...aeg elatud Sangastes.
Edu meile kõigile ka uutes oludes ja uues vallas!

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) toetab meie projekti selleks, et
võimalikult paljud inimesed saaksid käia tööl muretsemata
oma lähedaste hoolduse pärast.
Seetõttu saab koduhooldusteenuse avalduse esitada TÖÖEALINE INIMENE oma töövõimetuspensionärist või vanaduspensionärist lähedase suhtes (nt. laps või lapselaps oma
vanema/vanavanema suhtes; õde venna suhtes jne). Avaldaja
võib olla senine hooldaja või töötu, kes sooviks minna tööle
(või hakata tööd otsima) aga ka töötav isik, kelle eaka vanema tervis on järsult halvenenud ja kes ilma kõrvalise abita
ta enam kodus hakkama ei saa. Sellisel juhul aitab teenuse
taotlemine taotlejal tööl edasi käia ilma suurema mureta. Kui
koduhooldusteenust on vaja üksikul eakal, kellel ei ole täisealisi lapsi-lapselapsi, siis saab ka tema teenust. Sellisel juhul
esitab ta avalduse teenuse saamiseks ise aga teda hakkab
teenindama väljaspool projekti meie senine koduhooldustöötaja Marju Karavin. Ka kõik Marjuga seni sõlmitud lepingud
jätkuvad, nendes muudatusi ei tule.
Teenuse saamiseks tuleb esitada kirjalik, vastaval blanketil
taotlus. Seejärel külastab sotsiaaltöötaja eakat ning täidab
hindamisinstrumendi-nimelise küsimustiku et hinnata, kas
teenust on vaja, kui palju, mida on vaja teha jne. Kokkuleppele saamise korral sõlmitakse kliendi ja vallavalitsuse vahel
leping teenuse osutamise kohta ning täidetakse kolmepoolne
kokkulepe sotsiaaltöötaja, koduhooldustöötaja ja kliendi vahel,
kus on täpselt märgitud sellele inimesele vajalikud teenused,
nende osutamise aeg jms. Koduhooldustöötaja osutab just
seda teenust mida on vaja, just nii palju, kui inimesel tarvis ja
just sel päeval ja kellaajal, mil vaja (va. öötunnid).
Koduhooldusteenus on tasuline. Peale valdade liitumist
hinnad eri piirkondades ühtlustatakse aga hetkel on hind sama
mis siiani – 2 eurot /60 minuti eest. Ehk siis kui töötaja abistab
klienti 30 minutit päevas tuleb selle eest tasuda 1 euro; abi
1h nädalas tähendab kuus 4 eurot kulu jne. Järg- misel kuul
tehtava arve aluseks on töötaja ja kliendi poolt allkirjastatud
ajaline aruanne.

Kuidas saada tugiisikuteenust?
Tugiisik abistab tööealist inimest (so vanaduspensionärile
ja lapsele seda teenust ei osutata) igapäevaelu korraldamisel, asjaajamistel (nt töövõimetoetuse taotlemisel Eesti Töötukassas kui senine pension lõppeb), töökoha otsimisel ja
tööle asumisel. Tugiisik nõustab kuid ei tee midagi inimese
enda eest ära – ta ei maksa tema eest arveid, ta ei korista, ta
ei käi inimese eest poes – see kõik on koduhooldustöötaja
töö, mitte tugiisiku oma. Teenus loetakse edukaks, kui seni
kodus nelja seina vahel olnud töövõimetuspensionär võtab
end töötuna arvele, otsib aktiivselt tööd ja selle leidmise korral
suudab minna tööle.
Seega erinevalt koduhooldusteenusest tuleb siin avaldus
esitada soovijal endal (töövõimetuspensionäril). Blankett on
sama, selle allosa jääb lihtsalt tühjaks. Avalduse esitamise
järel täidetakse samamoodi hindamisinstrument ja sõlmitakse kokklepe (leping) valla, tugiisiku ja kliendi vahel teenuse
eesmärkide, kohtumisaja jms suhtes.
Tugiisiku tööaeg ühe kliendiga on piiratud, teenust saab
12-40 h kuus. Kohtutakse inimese kodus või tugiisiku kabinetis, mis asub vallamaja teisel korrusel. Tugiisikuteenus on
kliendile tasuta.
Pille Sikk
sotsiaaltöö spetsialist

Kaido Tamberg

Teade

Teade

Palun kõigil Sangaste valla elanikel, kellel on plaanis sel aastal vallavalitsuselt mingil põhjusel taotleda ühekordset toetust, esitada
oma kirjalik avaldus hiljemalt 9. oktoobriks 2017. a. Avaldusi võib
vajadusel esitada ka hiljem aga nende menetlemise aeg võib olla
tavapärasest tunduvalt pikem.
Sünnitoetuse 1. ja 2. osa taotlejate kohta see teade ei kehti, teie
avaldusi võtame vastu jooksvalt.

Kui olete Sangaste valla tööealine inimene (so. mitte laps ega
vanaduspensionär) ning vajate tasuta võlanõustamisteenust,
psühholoogilise nõustamise teenust ja/või perenõustamise
teenust siis võtke palun ühendust sotsiaaltöötajaga telefonidel
76 68 046 ja 52 47 930.
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist
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Metsaühistu – metsaomaniku esmane
nõuandja
Järjest rohkem metsaomanikke pöördub Metsaühistu poole nõu saamiseks ja on usaldanud metsade majandamise
otsuste tegemisel Metsaühistu soovitusi. Metsaühistu on mittetulundusühing, mille liikmed on metsamaa omanikest
füüsilised või juriidilised isikud ning mille eesmärk on pakkuda metsandusalast nõu oma liikmetele.

Metsaühistu pakub oma liikmetele järgmisi teenuseid:
Metsa korraldamine
Metsandusalane üld- ja personaalnõustamine, metsamajanduskava koostamine ja toetuste taotlemine. Õppepäevade
organiseerimine.
Metsa kasutamine
Kõik metsa raiest kuni puidu müügini - raietöö, hooldus- ja uuendusraie, raieala ettevalmistamine, raietöö järelvalve,
raielangi korrastamine pärast raiet ja puidu müük. Aitame ka raieõiguse ja metsakinnistute enampakkumistega.
Metsa kasvatamine
Metsauuendustööd, maapinna ettevalmistus, istutusmaterjali müük, istutamise korraldamine ja istutatud taimede
(metsakultuuri) hooldamine.
Metsa kaitsmine
Kaitseme metsa, kasutades õigeid töövõtteid ja kaitseme metsaomanikke, seistes nende õiguste eest.
Ühine neljasaja metsaomanikuga
Kui ka Sinul on metsamaad ning vajad lisainfot, abi metsatöödega või soovid lihtsalt nõu pidada, siis astu Metsaühistu
liikmeks. Sinu lähim metsaühistu on Valgamaa Metsaühistu, mis tegutseb 2003. aastast ja millega on liitunud üle neljasaja metsaomaniku.
Astu läbi meie kontorist Valgas aadressiga Kesk tn.12 IV korrus, helista 5649 3197 või 5624 7325 ja külasta meie kodulehte metsaühistu.ee.

Sügishooaja teatrietendused Otepääl
18. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kuressaare Linnateatri etendus

„Savann“

Mängivad: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen
Gansen ja Risto Vaidla Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa. Kunstnik: Johannes Valdma.
Üks noormees sooritas enesetapukatse. Aasta läks mööda, tabletid ja jutuajamised arstidega
ja nüüd saab ta koju. Oma isa ja õe juurde, kes
teda ei oota. Ei, see pole perekonnadraama. See
on aeg, mil kõik tahab enesesse tõmbuda. Soov
omada ohutuid intiimruume, soov jääda elu lõpuni lesima sooja vannivette ja lõigata läbi sidemed
reaalsusega.
Kellega suhelda siis, kui enesesse tõmbumine on
kas soov või ehk paratamatus? Üks imaginaarne
sõber, luul või keegi, kelle oleme sajaks aastaks
ära unustanud... Siis võib hakata kirjutama seriaali.
Sellest, mis praegu ühe noormehe arvates toimub.
Praegu, kuid ohutul distantsil, sada aastat tagasi,
mil kõik näib kui paar tolmupilve teineteist taga
ajamas – kuskil kaugel-kaugel – savannis.

Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet pensionäridele ja
õpilastele. Ostes kümme piletit korraga, on grupipileti hind 10 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas
ja Otepää Turismiinfokeskuses.
Etenduse pikkus koos vaheajaga 2h 15´. Oodatud on teatrikülastajad alates vanusest 15 a.

19. oktoobril kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kuressaare Linnateatri lasteetendus

„Rääkivad riided“

Osades Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Taavi Lepik. Autor ja lavastaja Aarne Mägi. Kunstnik Annika
Aedma. Muusika autor Laine Lehto.
Kolm lõbusat tegelast suudavad mänguhoos
üksteist üllatades luua erinevaid olukordi kõigest
ümbritsevast. Kaasakiskuvad mängud on liikuvad
ja need muutuvad pidevalt. Aga kui muutumine on
nii ootamatu, et ka need kolm lahedat tegelast ei saa
enam aru, kuidas see muutumine toimus ja miks
see aset leidis, siis võib asi muutuda vastupidiseks,
et ei ole enam nii lahe, sest lihtsalt ei saada enam

aru, miks ja mis on teisiti.
Rääkivad riided on lugu riiust ja leppimisest. Kui
ei suudeta leppida mingil põhjusel riidu mindud
sõbraga, kui ei suudeta leppida sellega, et enam ei
ole nii, nagu harjutud, kui ei suudeta leppida võõraga, kes on teistmoodi. Mis siis saab? Riid? Sõda?
Ja mis juhtub, kui on riid või sõda? Seda ei soovi
keegi. Leppimise terekäe ulatamine on vaevaline,
aga tunne peale käepigistust suur ja ülev.
Pilet 5 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja
Otepää Turismiinfokeskuses.Etenduse pikkus ca
45 minutit. Vanusele 5-12 eluaastat.
NB! Kuressaare Linnateater osaleb ka projektis
Aitan Lapsi. Toimetulekuraskustega peredest lastele
on võimalik Aitan Lapsi projektist pileteid taotleda
mõlemale etendusele. Selleks on vaja lugeda lehelt
http://www.eeteal.ee/?s=39 või lehelt http://www.
aitanlapsi.ee/92est.html tingimusi, täita tellimusleht
ja saata meilile ene@klteater.ee.

4. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Komöödiateatri etendus

„Hollywoodi filmitähed“

Osades: Katrin Karisma, Helgi Sallo. Lavastaja
Erki Aule. Kunstnik Riina Vanhanen. Tõlkija Han-

nes Villemson.
Selle loo peategelasteks on kunagised filmikunsti superstaarid Bette Davis ja Joan Crawford,
kes on mõlemad ka Oscari pälvinud. Alles oma
karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik vahendid lubatud.
Mõlemad kiristavad hambaid, aga peidavad selle
teeseldud naeratuse taha. Rafineeritud solvangud ja vaimukused lendavad mõlemas suunas ja
kumbki ei kavatse alla anda.
Paratamatult tekib küsimus, kas meie eesti
primadonnad on ka midagi taolist läbi elanud?
Olid ju nemadki Estonia teatris nii kolleegid kui
konkurendid. Sellele küsimusele oskavad vastata
ainult nemad ise, meie võime ainult oletada vastavalt oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõlema
kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb siis
ikkagi seekord peale jäi, kas Helgi Sallo või Katrin
Karisma?
Pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile.
Pilet 13/15 eurot. *Soodustus kehtib õpilastele,
tudengitele, pensionäridele. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.

KUULUTUSED
Aedade ja terasside ehitus.
Tel. 56 753 918
Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused).
Helistada peale 20.00 5662 8835
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta.
5056107

Mapomets OÜ

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

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

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.

Kiviraiduri teenused

Maa-amet on välja kuulutanud

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku koos veoga. Tel 5064 084

avaliku kirjaliku enampakkumise

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

kinnisasjade müümiseks.

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

piirkonnas asuvate
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.10.2017.

Teostame elektritöid, 520 50 16
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Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt aadressiga:
www.maaamet.ee.

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku.Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256
Müün toidukartulit Laura Nõunis. 5645 7495, Maret

Otepää Gümnaasiumi
spordihoone on
7. oktoobril 2017

Karukäpp saab kokku
3., 17. ja 31. oktoobril 2017 kell 18
vallamaja III korrusel ruumis 308.

kooli kokkutuleku tõttu
suletud.

Info tel. 515 3248.

4. oktoobril kell 11.00
toimub eakatele

Tervise teemaline infopäev
Otepää Palveränduri kirikus Pärna tn. 15.

Beebikool esmaspäeviti 10.30 (kuni
1a)
ja teisipäeviti 10.30 (alates 1a).
Rasedate võimlemine
esmaspäeviti 18.30-20.00.
14. oktoobril kell 10-14 lasteasjade kirbuturg.
Müügisoovist teatada hiljemalt 11. oktoobriks.

Loengu viib läbi ja küsimustele vastab

www.pipo.ee või leia meid Facebookist

perearst Tatjana Laadi.
Kaetud on kringliga kohvilaud.
Ootame rohket osavõttu!
AUGUST JOHANSOO

Korraldajab MTÜ Otepää Invaühing

21.09.1921 - 18.09.2017

Mälestame leinas
rõõmsameelset

VALTER MURULAT

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

Südamlik kaastunne lähedastele
Endised töökaaslased Otepää
sovhoosi päevilt

Siiras kaastunne Tiiule perega
kalli isa
Südamlik kaastunne Luulele,
poegadele ja tütardele perega
kalli abikaasa ja isa

AUGUST JOHANSOO

JAAN LENTSO

Mare, Maila, Õie ja Elvi

31.03.1936 - 23.09.2017

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.

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.

Südamlik kaastunne
Elvi Vähile kalli

venna
kaotuse puhul
KARNI-VOOR OÜ
kollektiiv

AUGUST JOHANSOO`d
Avaldame kaastunnet lastele
Tiiule ja Reinule ning nende
peredele ja lähedastele.
Leida, Kaido ja Kairi perega.

kaotuse puhul.
Mälestavad vend Vello, Maret,
Aime, Urve ja Raivo peredega.

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 		

surma puhul.

Mälestame head sugulast

Lahkus hea sõber

VALTER MURULA

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Mälestame kauaaegset
jahikaaslast ja avaldame
kaastunnet Margole perega
kalli vanaisa ja vanavanaisa

August Johansoo

Mälestame leinas ja avaldame
kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

Mälestavad Eha, Ilve, Laine.

Vana-Otepää jahiseltsi
jahimehed

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb.

Südamlik kaastunne Tiiule ja
Margole perega isa, vanaisa ja
vanavanaisa

AUGUST JOHANSOO
kaotuse puhul.
Karukäpa naised

Ajajõgi voolab, lõpeb leinatee,
Sinu hingesoojus kaua meeles veel…

HELJU KÄÄR

Elus palju suutsid anda,
suutsid raskust, muret kanda,
kuni viimaks rahuranda lõppes
Sinu rännutee.

21.09.1917 - 31.01.1999
Mällestame kallist
ema ja vanaema
100. sünniaastapäeval.
Lapsed, lapselapsed,
lapselapselapsed

Südamlik kaastunne Tiiule
perega isa, vanaisa, vanavanaisa

AUGUST JOHANSOO
kaotuse puhul.
Aili ja Mari

Tasa tunde lööb aegade kell,
alles jääb mälestus soe ja hell...

Südamlik kaastunne Tiiule ja
Ülole kalli isa, äia, vanaisa ja
vanavanaisa

AUGUST JOHANSOO
kaotuse puhul.
Majarahvas ja Laine

Aeg ühiseid rõõme
ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad
meelde jätab...

Siiras kaastunne Tiiule perega
kalli isa

AUGUST JOHANSOO
surma puhul.
Naabrimaja rahvas
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Otepää
õpilasliinid
2017/2018 (al. 01.10.)

AUTOBUSSILIIN NR. 35
Valga – Sangaste – Sarapuu –
Sihva - Otepää
Vedaja: Atko Bussiliinid AS
Liiklus toimub: koolipäevadel
15:25
15:30
15:32
15:35
15:37
15:39
15:41
15:45
15:48
15:51
15:52
15:53
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:15
16:18
16:20
16:22
16:24
16:30
16:33
16:36
16:38
16:40
16:44
16:45
16:50
16:52
16:54
16:56
16:57
16:59
17:01
17:04
17:10

Gümnaasiumi
Otepää bussijaam
Teemeistri
Pedajamäe
Kirikuküla
Koolitare
Palu
Andrese
Kannistiku
Sõjatamme
Annimatsi
Ristipealse
Raasiku
Sihva
Voki
Matu
Märdi
Aanike
Karja
Restu
Vääna
Sangaste
Lauküla
Antsi
Sarapuu
Antsi
Sangaste
Lemmiku
Lossiküla
Kuiksilla
Antsla teerist
Laatre
Rampe
Tsirguliina
Tõlliste
Tõlliste tee
Sooru
Laane
Allee
Paju
Kelli
Valga

AUTOBUSSILIIN NR. 41
Otepää - Sihva - Vana-Otepää
- Pilkuse - Vidrike - Otepää
Vedaja: Atko Bussiliinid AS
Liiklus toimub: koolipäevadel
15:05
15:10
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:20
15:25
15:26
15:28
15:29
15:30
15:32
15:34
15:35
15:36
15:39
15:41
15:42
15:43
15:44
15:45
15:50
15:54
15:56
15:57
16:00
16:02
16:05
16:06
16:07
16:09
16:11
16:13
16:15
16:18
16:19
16:21
16:26
16:28
16:29
16:30
16:32
16:38
16:39
16:41
16:42
16:43
16:45
16:47
16:48
16:49
16:55

Otepää
Gümnaasiumi
Aedlinna
Pühajärve
Sõjatamme
Annimatsi
Ristipealse
Raasiku
Pühajärve kool
Raasiku
Ristipealse
Annimatsi
Sõjatamme
Kannistiku
Sõjatamme
Pühajärve
Aedlinna
Gümnaasiumi
Otepää
Turismibaas
Lüüsjärve
Vana-Otepää
Männi
Raiga
Kastolatsi
Majasoo
Alajaam
Gümnaasiumi
Otepää
Juusa
Pilkuse
Puuraku
Männiku
Pilkuse
Alaküla
Tõikamäe
Vastsemõisa
Tülsu
Ööbiku
Kääre
Kivisoo
Rüa
Vidrike kool
Vidrike
Pühajärve kool
Raasiku
Ristipealse
Annimatsi
Sõjatamme
Kannistiku
Sõjatamme
Pühajärve
Aedlinna
Otepää

AUTOBUSSILIIN NR. 77

AUTOBUSSILIIN NR. 77

Otepää-Ilmjärve-VidrikePühajärve-Otepää
Vedaja: GoBus AS
Liiklus toimub: koolipäevadel

Otepää-Arula-Kääriku-Otepää
Vedaja: GoBus AS
Liiklus toimub: koolipäevadel

7:35
7:37
7:38
7:39
7:40
7:41
7:42
7:44
7:47
7:52
7:54
7:56
7:58
7:59
8:00
8:02
8:04
8:05
8:07
8:09
8:10
8:11
8:12
8:16
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:27

Otepää
Aedlinna
Pühajärve
Sõjatamme
Annimatsi
Ristipealse
Raasiku
Pühajärve kool
Säremaa tee
Nõgla
Vidrike asula
Kikka
Virro
Krupi
Tõutsi
Joosti tee
Soekõrts
Ilmjärve
Soekõrts
Kassiratta
Kotre tee
Ilmjärve kool
Nõude
Turuoru tee
Pühajärve kool
Raasiku
Ristipealse
Annimatsi
Sõjatamme
Pühajärve
Aedlinna
Otepää

7:40
7:41
7:43
7:44
7:46
7:50
7:52
7:53
7:58
8:00
8:01
8:03
8:05
8:12
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:27

Otepää
Teemeistri
Pedajamäe
Kirikuküla
Koolitare
Mägestiku
Mäe tee
Äidu
Mõtsniku
Pursa
Mõtsniku
Arula
Laane talu
Kääriku
Kondi
Voki
Sihva
Pühajärve kool
Raasiku
Ristipealse
Annimatsi
Sõjatamme
Pühajärve
Aedlinna
Otepää

Bussigraafikute info:
peatus.ee.

Info: Liia Rätsep, tel. 7666125,
e-post:
liia.ratsep@valga.maavalitsus.ee.

28. september 2017
AUTOBUSSILIIN NR. 72

AUTOBUSSILIIN NR. 77
Elva-Laguja-Otepää-SihvaIlmjärve-Kääriku-Arula-Elva
Vedaja: GoBus AS
Liiklus toimub: koolipäevadel
14:45
14:47
14:49
14:50
14:51
14:53
14:55
14:56
14:58
15:01
15:03
15:04
15:06
15:07
15:08
15:10
15:13
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:20
15:24
15:26
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:37
15:39
15:40
15:41
15:42
15:46
15:47
15:51
15:54
15:55
15:56
15:57
15:59
16:04
16:09
16:12
16:14
16:15
16:17
16:21
16:22
16:24
16:25
16:27
16:28
16:30
16:31
16:32
16:34
16:35
16:36
16:37
16:39
16:41
16:42
16:45

Elva
Lootuse
Illi
Laari
Puukooli
Etsaste
Sassi
Laguja
Kalmemäe
Päidla
Kintsli
Raiga
Kastolatsi
Majasoo
Alajaam
Otepää bussijaam
Gümnaasiumi
Aedlinna
Pühajärve
Sõjatamme
Annimatsi
Ristipealse
Raasiku
Pühajärve kool
Turuoru tee
Ilmjärve kool
Kotre tee
Kassiratta
Soekõrts
Ilmjärve
Soekõrts
Joosti tee
Tõutsi
Krupi
Virro
Kikka
Vidrike asula
Nõgla
Säremaa tee
Pühajärve kool
Sihva
Voki
Kondi
Kääriku
Laane talu
Urmi
Arula
Mõtsniku
Pursa
Mõtsniku
Äidu
Mäe tee
Mägestiku
Palu
Miti
Palupera tee
II Brigaad
Hellenurme
Pastaku
Linnu
Alalooga
Uderna
Sipelga
Varesepalu
Turuplatsi
Nooruse
Elva

Otepää-Elva-Tartu
Vedaja: GoBus AS
Liiklus toimub:
reisid 1, 2, 5, 6 - esmaspäev – reede v.a. rp
		
reisid 3, 4 - esmaspäev – laupäev v.a. rp
1
06:15
06:16
06:17
06:19
06:21
06:23
06:25
06:27
06:29
06:31
06:33
06:35
06:36
06:37
06:38
06:40
06:45
--Märkus:

3		 5			 2
4
6
13:35		
17:40
Otepää		
07:27
17:00
19:20
13:36		
17:41
Teemeistri
07:21
16:51
19:19
13:37		
17:42
Pedajamäe
07:19
16:49
19:17
13:39		
17:44
Kirikuküla
07:16
16:48
19:16
13:41		
17:46
Koolitare		
07:15
16:46
19:14
-		 Mägestiku
07:13* 13:43		
17:48
Palu		
07:12
16:44
19:12
13:45		
17:50
Miti		
07:10
16:42
19:10
13:47		
17:52
Palupera tee
07:08
16:40
19:08
13:49		
17:54
II brigaad		
07:05
16:38
19:06
13:53		
17:56
Hellenurme
07:04
16:37
19:05
13:55		
17:58
Pastaku		
07:02
16:35
19:03
13:57		
18:00
Linnu		
07:00
16:33
19:01
13:58		
18:01
Alalooga		
06:59
16:32
19:00
13:59		
18:02
Uderna		
06:58
16:31
18:59
14:00		
18:05
Sipelga		
06:57
16:30
18:58
14:02		
18:05
Varesepalu
06:55
16:28
18:56
14:10		
18:10
Elva		
06:50
16:22
18:50
14:20		 -Meeri tee --16:05
-14:45		
-Tartu bussijaam
---15:45
-Reisil 3 nõudepeatused väljumiseks Turuplatsi, Nooruse, Arbimäe,
Teaduspark, Riia ring, Soinaste, Pauluse
Reisil 4 nõudepeatused sisenemiseks Pauluse, Kaare, Raja, Teaduspark,
Arbimäe, Nooruse, Turuplatsi
Reisidel 1, 5 nõudepeatused väljumiseks Turuplatsi, Nooruse
Reisidel 2, 6 nõudepeatused sisenemiseks Nooruse, Turuplatsi
* - peatust teenindatakse ainult koolipäeviti

AUTOBUSSILIIN NR. 73

AUTOBUSSILIIN NR. 77
Otepää-Vastsemõisa-Otepää
Vedaja: GoBus AS
Liiklus toimub: koolipäevadel
7:28
7:29
7:31
7:33
7:35
7:36
7:38
7:39
7:42
7:44
7:45
7:47
7:50
7:55

Otepää
Juusa
Pilkuse
Alaküla
Orase
Vastsemõisa
Tülsu
Ööbiku
Tuisu
Kivisoo
Rüa
Munamäe
Gümnaasiumi
Otepää

Otepää-Kääriku-Otepää
Vedaja: GoBus AS
Liiklus toimub:
reis nr 1 käigus esmaspäev-reede v.a riigipühad
reis nr 3 käigus teisipäev ja reede v.a riigipühad
reis nr 5 käigus esmaspäev-reede v.a riigipühad
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Otepää Kultuurikeskuses
26. oktoobril 2017 kell 19
TEID KUTSUB KABAREE!
Varietee-etendus kahes osas
Lavastaja-koreograaf: Kristin Pukka.

Elu on kabaree!
Kergemeelne, kuid mitte kõlvatu.
Paheline, kuid mitte kuri.
Üleannetu, kuid mitte labane.
Võtke sõõmuke šampanjat, laske end vabaks ja kõige
muu eest hoolitsevad kabareediiva KAIRE VILGATS ja
Showstoppersi imelised tantsijad!
Kõlavad laulud muusikalidest „Chicago”, „Cabaret” ja „Burlesque”, kaasaegsed ja klassikalised pop-hitid eesti ja inglise keeles ning loomulikult ka kuulus kankaan!
Etenduses on kasutusel üle 100 glamuurse ja suurejoonelise kostüümi!
Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengitele,
pensionäridele.
Kestus 2h, ühe vaheajaga.

