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Valimiste tulemused Otepääl

Volikoguse pääsesid

Valimisliit  
Ühinenud Kogukonnad

KAIDO TAMBERG  233
JAAnus BARKAlA  166
MARIKA VIKs   107
RAIVO nuRMETu    80
KARl MõTs     77
TATJAnA lAADI     77
RAnDO unDRus    72
JORMA RIIVAlD    69
REIn PullERITs    68

Eesti Reformierakond

AnDREs ARIKE  100
KulDAR VEERE    95
HEIKKI KADAJA    94
uRMAs KulDMAA    84
MIIA PAllAsE    76

Eesti Keskerakond

JAAnus RAIDAl  100
MARE RAID     49
IRJA sõnuM     43

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad  1611  9 46,9%
Eesti Reformierakond    1016  5 29,6%
Eesti Keskerakond        522  3 15,2%
 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond    146  0   4,2%
Erakond Isamaa ja Res Publica liit    114  0   3,3%
Valimisliit Vabaduse Vikerkaar       27  0   0,8%

Valijaid nimekirjades   Hääletanuid kokku   %

         5649      3459             61,2

Tekkinud on uus 
Otepää vald

Hea uue Otepää valla kodanik. Vali-
miste värviline sügislaat on õnneks 
või kahjuks läbi. Endiste kandidaa-
tide valimisteaegne enese müümise 
õhin on vaibunud ning õhkkond jälle 
pisut rahulikum. Varsti saame selgust 
ka selles, kes valda juhtima hakkavad 
ja kuidas uutes oludes edasi minnakse.

selge on nüüd aga ka see, et valla-
kodanik ootab muutusi ja uusi lahen-
deid valla elukorralduses. Ja need 
peavad  ka tulema. Pooleldi vabal 
tahtel ja pooleldi  kokku sunnitud uuel 
ühendusel ei saa olema kerge starti-
da. Tuleb tegeleda nii mõnelgi puhul 
kummaliste valimiseelsete otsustega, 
aga ka hunniku tegemata ja pooleli 
jäetud töödega. Kohati jääb mulje, et 
,,uppuvalt laevalt“ põgenejad on seda 
,,laeva“ eelnevalt hoopis ise hoolega 
uputada aidanud. Aga see selleks ja 
eks inimlikult võib ju püüda mõnda 
asja ka isegi mõista. Vaja on oma uue 
valla eluga edasi minna nii, et üle-
minekuajal väga häirivaid tõrkeid ei 
tekiks eelpooltoodu tõttu.

Kõige esimeseks asjaks on rahaas-
jade kontrolli alla võtmine ning kiirelt 
uue eelarve kokku saamine. Paraku 
õhust, armastusest ja valimistulemus-

Kuidas ja mida?

test ükski vald elus hoitud ei saa. Kuna 
iga ,,ühteheitja“ on oma  valla raha-
koti enne ühinemist erinevalt pruuki-
nud, siis on siin vaja selgust saada. Et 
mis on järgi, mis võlgu ja mis tulemas. 
siis vajadused ja võimalused kokku 
liita ja sellest lähtuvalt vaadata, mida 
saab teha ja mida mitte. Tõenäoliselt 
2018. a rahadega kerge olema ei saa. 
segased ajad on suurema rahakuluga 
olnud kui tavaliselt.

Väga suures ohus on Otepää kes-
kväljaku projekti tarbeks taotletud 1 
miljon eurot euroraha. Häda selles, 
et Otepää valitsused pole suutnud 
või vähemalt tõsiselt võtnud vajalikku 
asjaajamist. see, mida Tõrvas juba ehi-
tatakse ja Valgas/sangastes hakatakse 
tegema, on Otepääl alles koostatava 
kavandi faasis. Tähtaeg taotluse esita-
miseks on aga 31. jaanuar 2018. Taolist 
võimalust 15 % omaosalusega rahas-
tada linna ehitust aga enam ei tule. 
seega on vaja imekähku kokku panna 
,,päästesalk“ ja asuda otsima kiiret 
lahendust, et miljon eurot Otepää 
linnale ikka alles jääks ning uus väljak 
vähemalt 2019. a valmis saaks. Paral-
leelselt käivad hanked ka sangaste 
pereturismikeskuse ehitamiseks, aga 

siin on asjad veel ikka graafikus.
Kokku tuleb panna töörühmad ja 

komisjonid, et liituvate valdade asjaa-
jamised  ja raamatupidamised ühtlus-
tada. samuti on vaja ,,päästekoman-
dot“ Puka kooli rahastamise ,,ellujät-
miseks“ jt. oluliste poolikuks jäänud/
jäetud asjade edasi ajamiseks. Kogu 
see tegevus näeb kohati välja nagu 
halduslik ,,päästeõppus“. Oleks liitu-
jad kõik käitunud asjatundlikult ja vas-
tutustundlikult, poleks segadusi vaja 
sedavõrd klaarida, kui praegu tundub 
olevat. siinkohal on vaja paluda kõigi 
elanike mõistvat suhtumist ja arusaa-
mist, sest selle haldussegaduse klaari-
mise ajal võib ette tulla tõrkeid ka har-
junud asjades. 

Valimiste tõttu on   kõiksugus-
te ,,õhuvõngutajate“ poolt paisatud 
ringlusse erinevaid kuulujutte ja van-
denõuteooriaid. Ikka eesmärgiga 
tekitada kõhklusi ja kahtlusi inimes-
te vahel ja sees. Et siis ise sogases 
vees kalastada. Julgen väita, et uus ja 
ilmselt varsti peale hakkav meeskond 
end liiga kergelt kõigutada ja mani-
puleerida ei lase. Rakendame kaasa-
vamat otsustamiste korda ja enamat 
selgitustööd. lihtsalt lambist tüliotsi-

jatele on meil vits ka kapi otsas. Meie 
jaoks on kõik meie uue valla inimesed  
meie omad inimesed ja kõiki on või-
malik ka kaasata omal moel. 

lähiaegadel saame siis näha, kes 
ja kus ning mis ametikoha hõivab 
volikogus ja kuidas need asjad edasi 
lähevad. Aga edasi ja mõneti teisiti 
nad  lähevad kindlasti!

Head kaaskondsed! Meil teiega 
koos on ees üks ühine teekond oma 
kodukantide elu arendamise ja paren-
damise nimel. nüüd, kus me oleme 
üks vald, peame saama ka üheks oma 
hinges ja olemistes. Ainult kompaktne 
ja ühtselt käituv kogukond on võimeli-
ne praeguses riiklikus ja ühiskondlikus 
olmevõitluses edu ja arengut saavuta-
ma. Tülid ja poripeod viivad tehataht-
mise tuju ja ka võimalikud võimalused  
kiireks arenguks. Otepää vald on aga 
väga väärt kuuluma Eesti eesrindliku-
masse eliiti. Viigem ta siis koos sinna, 
kuhu ta kuulub!

Kaunist sügiskulda kõikidele! seda 
kullamerd jätkub ja selle eest pangale 
protsenti maksta vaja ka pole!

Kaido Tamberg
VL Ühinenud Kogukonnad

Alates 21. oktoobrist 2017, pärast kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistulemuste 
väljakuulutamist, on tekkinud uus ava-
lik-õiguslik juriidiline isik – Otepää vald. 
Otepää valla halduskeskus asub Otepää 
linnas. 

Uue Otepää valla moodustavad Sangaste 
vald, 7 Palupera valla küla, 12 Puka val-
la küla ja Otepää vald. Uue Otepää val-
la territooriumil asuvad Otepää linn ja 54 
küla: Palupera valla külad: Lutike, Makita, 
Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi; Puka 
valla külad: Puka alevik, Komsi, Kähri, Ki-
bena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, 
Kolli, Plika, Prange, Põru; Sangaste val-
la külad: Keeni, Sangaste alevik, Tiidu, 
Lauküla, Restu, Lossiküla, Ädu, Kurevere, 
Sarapuu, Mäeküla, Pringi, Vaalu, Risttee, 
Mägiste; Otepää valla külad: Arula, Ilm-
järve, Kassiratta, Kastolatsi, Kaurutootsi, 
Koigu, Kääriku, Mägestiku, Mäha, Märdi, 
Nüpli, Otepää küla, Pedajamäe, Pilkuse, Pü-
hajärve, Raudsepa, Sihva, Truuta, Tõutsi, 
Vana-Otepää, Vidrike. 

Kokku elab uues vallas 6748 elanikku, uue 
valla territoorium on 523 km².

Kuni selle aasta lõpuni tegutsevad eraldi 
ametiasutustena uue Otepää valla territoo-
riumil Sangaste Vallavalitsus, Puka Vallava-
litsus ja Otepää Vallavalitsus. Vallavalitsuste 
teenistujate struktuuris ja koosseisus aasta 
lõpuni muudatusi ei tule. 

Uus vallavolikogu valib uue vallavanema 
ja kinnitab vallavalitsuse (poliitilise organi). 
Vallavalitsused, kui ametiasutused jätkavad 
oma tööd 1. jaanuarini 2018.

Asjaajamise suhtes tuleks kuni aasta lõ-
puni Nõuni piirkonna Lutike, Makita, Miti, 
Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi külade ela-
nikel pöörduda Otepää vallamajja, endise 
Sangaste valla elanikel Sangaste vallamajja 
ja Puka valla Puka aleviku, Komsi, Kähri, 
Kibena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi,
Kolli, Plika, Prange, Põru külade elanikel 
Puka vallamajja.

Uue valla sümbolid (vapp ja lipp) töötatak-
se välja konkursi korras ja sümbolid kin-
nitab volikogu. Alates volikogu valimis-
tulemuste väljakuulutamisest kuni uute 
sümbolite kehtestamiseni kasutatakse 
asjaajamises dokumendiplankidel Otepää 
valla kehtivaid sümboleid.

Abimaterjal lugemiseks:

Haldusreformi Korduma Kippuvad Küsi-
mused: 
http://haldusreform.fin.ee/static/si-
tes/3/2016/12/kkk_seoses_kov_uhinemi-
sega.pdf 

Maa-amet lisas kaardirakendustesse eraldi 
grupina uued halduspiirid 

https://www.maaamet.ee/et/uudised/
maa-amet-lisas-kaardirakendustesse-eral-
di-grupina-uued-halduspiirid 

MoniKa oTroKoVa



26. oktoober  20172

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 9. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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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

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Otepää Vallavolikogu V koosseis tegudes ja arvudes

Otepää Vallavolikogu V koosseisu valimised 
toimusid 20. oktoobril 2013. aastal. 15 voliko-
gu liikme mandaati neljaks aastaks jagunesid 
erakondade ja valimisliitude vahel: Valimisliit 
Otepää Kodanik 5, Reformierakond 3, Valimis-
liit Otepää 3, Valimisliit Meie Kodu 3 ja IRl 1. 

Volikogu töös on nelja aasta jooksul osale-
nud koos asendusliikmetega kokku 19 inimest: 
siim Kalda, Martin Teder, Tanel Ojaste, Aivar 
nigol, Merlin Müür, Enn sepma, Külli uibo, 
Jaanus Raidal, Viljar Teder, silver Eljand, Rein 
Vikard, Kuldar Veere, Miia Pallase, Teet Reedi, 
Kalev lemmik, Karl Mõts, Marika Ein, urmas 
Kuldmaa ja Peeter Kangur. Asendusliikmete 
vajadus oli tingitud erinevatest asjaoludest: oli 
väljalangemisi seaduse alusel, samuti oli vaba-
tahtlikult volikogu liikmelisuse peatamisi ning 
ka üks rahvastikuregistris registreeritud elukoha 
muutus. 

Otepää Vallavolikogu V koosseisul oli nelja 
aasta jooksul kokku 3 esimeest, 2013-2015 
Jaanus Raidal, 2015-2016 Kuldar Veere ja 2016-
2017 siim Kalda. Aseesimehe ülesandeid täitsid 
sellel perioodil erinevatel aegadel Teet Reedi, 
Enn sepma ja Jaanus Raidal.

lisaks volikogu istungitele toimus töö ka val-
lavolikogu komisjonides. Volikogu töö lõppe-
misel olid nendeks revisjonikomisjon, eelarve-, 
majandus- ja turismikomisjon, arengukomisjon, 
haridus- ja kultuurikomisjon, spordikomisjon, 
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, õiguskomisjon ja 
ajutiselt moodustatud haldusreformi komisjon. 

Volikogu istungid toimusid tavapäraselt üks 
kord kuus, kuu eelviimasel neljapäeval. lisaks 
toimus terve hulk lisaistungeid, mis peamiselt 
olid tingitud vajadusest muuta vallavalitsuse 
ja volikogu juhtkonda ning ootamatult tulnud 
muudest kiireloomulisi otsuseid vajanud eelnõu-
dest. Otepää Vallavolikogu viies koosseis pidas 
58 istungit, võttis vastu üldaktidena 50 määrust ja 
üksikaktidena 291 otsust.

Vastuvõetud olulisemad määrused

Olulisemad vastuvõetud üldaktid iga-aastaselt 
olid igapäevast elu reguleerivad valla eelarved 
ja lisaeelarved. 2014. aasta olulisemaks kinnita-
tud üldaktiks võib lugeda Otepää valla eelarvest 
eraõiguslikele spordiklubidele toetuse andmise 
korra muutmist. sellel aastal sai uue ja värskema 
põhimääruse Otepää Gümnaasium ning kinnita-
ti Otepää lasteaia arengukava aastateks 2013-
2015.

2015. aastal kehtestati uus Otepää valla põhi-
määrus. lisaks said värskenduse Pühajärve 
Raamatukogu, Otepää linnaraamatukogu ning  
Pühajärve Põhikooli põhimäärused. Olulisemaks 
vastuvõetud üldaktiks võib lugeda ka Otepää 
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2015-2027.

2016. aasta üks olulisemaid vastuvõetud mää-
ruseid oli Otepää valla soojamajanduse arengu-
kava aastateks 2016-2027, mis pani aluse soojat-
rasside ja Otepää katlamaja rekonstrueerimisele. 
lisaks täpsustati sellel aastal Otepää valla eelar-
vest spordiüritustele toetamise andmise korda 
ning määrusega „Otepää valla eelarvest spordik-
lubidele toetuse andmise kord“ astuti suur samm 
väärtustamaks kohalike spordiklubide treene-
reid. samal aastal värskendati Otepää Muusika-
kooli ja Otepää Gümnaasiumi põhimääruseid. 

2017. aasta olulisematest kehtestatud määrus-
test saab välja tuua Pühajärve Põhikooli põhi-
määruse muutmise, täiendavate sotsiaaltoetus-
te määrade kehtestamise ning ühineva Otepää 
valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse 
kava aastateks 2017-2018 kinnitamise, mis oli 
eelduseks riigipoolsele rahaeraldusele. 

Tehtud olulisemad otsused

2014. aasta kaalukamatest otsustest saab välja 

tuua sA Otepää spordirajatised tegevuse lõpe-
tamise (mis tagantjärgi vaadates ei pruukinud 
olla kõige parem otsus või kõige paremini lahen-
datud) ja loa andmine riigihanke “Otepää - Tõi-
kamäe jalg- ja jalgrattatee ehitustööd” korralda-
miseks, mille tulemusel valmis koostöös riigiga 
täiesti uus jalgtee radarijaamani. samal aastal 
mindi edasi Kääriku spordikeskuse detailpla-
neeringuga – see võeti vastu ja suunati avalikule 
väljapanekule. 

2015. aasta otsustas volikogu ühendada sA 
Otepää Turism Valgamaa Arenguagentuuri-
ga. Otepää turismipiirkonna areng on kindlas-
ti uue, VI koosseisu üks olulisemaid teemasid. 
samal aastal kehtestati Kääriku spordikesku-
se detailplaneering, mis sai aluseks 12 mln euro 
investeeringule, mille riik järgneva 5 aasta jooksul 
siia piirkonda teeb. 2015. a üks olulisemaid otsu-
seid tehti päris aasta lõpus – selleks oli Halduster-
ritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning 
ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste 
alustamiseks. Ettepanek ühise laua taha tulemi-
seks tehti Palupera, Valgjärve, Kanepi ja urvaste 
vallavolikogule.

2016. aasta kujunes kõige suuremate ja olulise-
mate otsuste aastaks. Vallavolikogu otsustas suu-
rendada As Otepää Veevärk aktsiakapitali, et 
täita tingimused kaugküttepiirkonna soojatorus-
tike renoveerimise toetuse saamiseks – projekti 
kogumaksumuseks kujunes üle 435 000 euro, 
millest pool tuli toetusena. samal aastal liikus 
volikogu edasi Otepää Kultuurikeskuse renovee-
rimisega – otsustati lubada vallavalitsusel korral-
dada riigihanked kultuurikeskuse II korruse ja 
välisfassaadi renoveerimiseks ning talveaia ehita-
miseks. Kultuurimaja sai lõpuks ühiste pingutus-
tega renoveeritud 2017. a sügiseks. 2016. aastal 
otsustati anda garantii projekti „Otepää esma-
tasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-
2020.2.04.16-0002)“ omafinantseeringu tasumi-
seks – toetust saadi 690 000 eurot ning üle 1 mln 
suurune investeering saab valmis 2018. aastal. 

sellele aastale andis kõige suuremat kaalu 
haldusreform. 2016. aasta kevadel tegi sangaste 
Vallavolikogu Otepää Vallavolikogule, Palupera 
Vallavolikogule, Puka Vallavolikogule, Rõngu 
Vallavolikogule, urvaste Vallavolikogule ja õru 
Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirää-
kimisi haldusterritoriaalse korralduse muut-
miseks. selle ettepaneku raames peetud läbi-
rääkimiste tulemusel otsustasid 23. detsembril 
sangaste Vallavolikogu ja Otepää Vallavolikogu 
ühisel istungil sangaste lossis „leivad ühte kappi“ 
panna – uue valla nimeks lepiti kokku „Otepää 
vald“. samade läbirääkimiste tulemusena liitusid 
meiega 7 Palupera valla küla. 

2017. aasta jätkus haldusreformi lainel, sest riik 
otsustas naabervalla Puka liita Otepää vallaga. 

Otepää Vallavolikogu istungil

n	 Otepää külas asuva Vana-Järvesaare kinnistu detailpla-

neeringu koostamise lõpetamine.
n	 Anti luba Otepää Vallavalitsusele korraldada järgmised 

riigihanked: 1.1 riigihange „Avalik liinivedu Otepää valla val-

lasisesel bussiliinil“; 1.2 riigihange „Elektrienergia ostmine 

aastaks 2018“.
n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrile-

vi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev, Otepää vallasiseses 

linnas asuv Jakob Hurda tänav T1 kinnistu (kinnistu registriosa 

nr 8178750, katastritunnus 63601:001:0307, pindala 17 081 m², 

sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini ja liitu-

miskilbi osas, koormatava ala pindala 51 m².
n	 Võeti vastu Otepää valla 2017. aasta teine lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuse istungil

12.10.2017
n	 Moodustati komisjon Otepää vallale kuuluvate kinnistu-

te Munamäe tee 4a ja Munamäe tee 8a vastuvõtmiseks OÜ-lt 

Merevi Invest järgmises koosseisus: komisjoni esimees: Mairo 

Kangro – planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja. komisjoni 

liikmed: Mare Raid – vallavalitsuse liige vallavanema ülesanne-

tes, Vello Vou – maa- ja ehitusspetsialist.

13.10.2017
n	 Määrati Mare Raid SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TER-

VISEKESKUS nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 13. 

oktoobrist 2017. a.

19.10.2017
n	 Kinnitati riigihanke „Talihooldustööde teostamine 

Otepää valla teedel ja tänavatel“ tulemused. Kvalifitseeriti 

riigihanke „Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel 

ja tänavatel“ pakkujad As TREV-2 Grupp (registrikood 

10047362), As Otepää Veevärk (registrikood 10273845), Ber-

germaster OÜ (registrikood 10983564) ja Eesti Keskkonna-

teenused As (registrikood 10277820). lähtudes riigihanke 

alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnis-

tati edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumus-

te hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 1. hanke 

I osas pakkuja AS Otepää Veevärk poolt esitatud pakkumus 

summas 1500,00 eurot/kord ilma käibemaksuta; 2. hanke II 

osas AS TREV-2 Grupp poolt esitatud pakkumus summas 16,96 

eurot/km ilma käibemaksuta.

AMETLIK INFO

suve alguseks olid läbirääkimised Puka vallaga 
peetud ning vastu võeti otsus Otepää valla, san-
gaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe 
kinnitamiseks – sellega muutus uus Otepää vald 
ca 6850 elanikuga omavalitsusüksuseks. samal 
aastal otsustati tagada As-i Otepää Veevärk 
poolt võetavat laenu, mille tulemusel saadi 
toetust Otepää kesklinna katlamaja rekonstru-
eerimiseks ca 324 000 eurot. Koos omaosalusega 
on investeeringu suurus ca 780 000 eurot. 

lisaks väärib kaalukamate otsustena veel 
väljatoomist Mittetulundusühingu Valgamaa 
Ühistranspordikeskus asutamisel osalemist ning 
täiendavalt 180 000 euro määramist projekti 
„Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajasta-
mine (2014-2020.2.04.16-0002)“ omafinantsee-
ringu tasumiseks. 2017.aastal hakati valmistuma 
uuteks kohalike omavalitsuste valimisteks, mää-
rates otsustega uue koosseisu volikogu liikmete 
arvu (17 liiget), valimisringkonna ning valimis-
ringkonnas mandaatide arvu. lisaks moodustati 
Otepää valla valimiskomisjon. 

Otepää valla VI koosseisu valimised toimus-
id 15. oktoobril 2017. aastal. Volikogu mandaa-
did jagunesid erakondade ja valimisliidu vahel: 
Valimisliit Ühinenud Kogukonnad sai uue koos-
seisus 9 kohaga enamuse, Reformierakond 5 ja 
Keskerakond 3 kohta.  

Perioodist 2013. a sügis – 2017. a sügis väärivad 
väljatoomist täiendavalt veel lõpetamata objek-
tid. Palupera tee väljaku rekonstrueerimiseks 
on saadud toetus ca 27 000 eurot. Investeeringu 
suurus koos omaosalusega on ca 45 000 eurot. 
Väljak valmib 2018. aasta suveks. Toetust saadi 
ka Otepää lasteaia Pähklike renoveerimiseks 
169 700 eurot. Renoveerimine teostatakse 2018. 
a suvel, kui lasteaed on puhkusel. Koos omaos-
alusega on investeeringu suurus vähemalt 274 
000 eurot. Kesklinna piirkond saab peagi värske 
ilme – eskiis on lähipäevadel lõplikult valmimas 
ning jaanuaris esitatakse see toetuse saamiseks 
avatud PKT meetmesse. Arvestuslik toetus on 1 
miljon eurot, millele lisandub vähemalt 200 000 
eurot omaosalust. 

Tänan kõiki Otepää Vallavolikogu V koos-
seisu töösse panustanud inimesi. Aitäh, Martin, 
Tanel, Aivar, Merlin, Enn, Külli, Jaanus, Viljar, 
silver, Rein, Kuldar, Miia, Teet, Kalev, Karl, 
Marika, urmas ja Peeter. nelja aasta jooksul oli 
meil kõigil nii kergemaid kui raskemaid perioo-
de, aga rõõm on tõdeda, et suurte asjade otsus-
tamise puhul on valitsenud peamiselt konsensus. 
Otepää Vallavolikogu V koosseis oli tegudes ja 
arvudes tugev. soovin rohkelt õnnestumisi äsja 
valitud Otepää Vallavolikogu VI koosseisule. 

SiiM KaLda
otepää Vallavolikogu V koosseisu esimees  

Koolieelne ettevalmistus 
Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2018. aasta septem-
bris kooliteed alustavatele lastele alustavad õppetööd 
jaanuaris 2018.

Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laekunud 
avalduse põhjal.

Avalduste esitamise TÄHTAEG on 14. detsember 
2017. 

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie 
Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab kõikide 
avalduse esitajatega ise ühendust avaldusel märgi-
tud kontaktide abil.

Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise aval-
duse vorm on kättesaadav kooli kodulehel (õppetöö/
blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!

KÜLLe ViKS
otepää Gümnaasiumi direktor

Head Otepää linnaelanikud! 

Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk viib 
30. oktoobrist kuni 17. novembrini 2017 ära koristatud 
lehed. Palume koguda prügikottidesse AINULT puule-
hed ja asetada kotid puulehtedega oma maja värava 
taha. Palume kasutada tugevamaid kotte!

Täiendav info: Mairo Kangro, 5303 3035.
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KultuuriKalender

Detailplaneeringute koostamiste lõpetamised

Otepää Vallavolikogu otsustas 19. oktoobril 2017. a otsusega nr 1-4-43 lõpetada 
Otepää külas asuva Vana-Järvesaare kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Otepää Vallavalitsus otsustas 23. oktoobril 2017.a korraldusega nr 2-4-521 lõpe-
tada Kääriku külas asuva Pülme vallatee teemaa detailplaneeringu koostamise 
ja korraldusega nr 2-4-520 Sihva külas asuva Lätte 3 kinnistu detailplaneeringu 
koostamise.

Otsusega ja korraldustega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris.
Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

SPOrdiKalender

28. oktoobril kell 11.00-18.00 toimub "FC 
Otepää ja sõbrad" jalgpalliturniir (2008-2009 / 
2010-2011 vanusegruppides), Otepää 
Spordihoones.

Neljapäeval, 2. novembril toimub 
Otepää Gümnaasiumis kohtumine 

kooli vilistlase Ene-Mall Kollakuga. 

Räägime hingest ja hingedeajast. Tutvuda 
saab teemakohase väljapanekuga. 

Vestlusring algab kell 18.00
kooli raamatukogus. 

Oodatud on huvilised koolist ja kogukonnast.

Otepää vineeritehase uue tegevjuhina alustab 
alates 01.11.2017 tööd Silver Rõõmussaar. Te-
gevjuhina täidab ta samuti juhatuse liikme ko-
hustusi UPM Plywoodi Oy Eesti tütarettevõttes 
UPM-Kymmene Otepää AS. Silver on töötanud 
UPM´is alates aastast 2008, viimati tehnikajuhi 
ametikohal.

Otepää vineeritehase 
uus juht

26. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurikes-
kuses varietee-etendus kahes osas TEID KUTSUB 
KABAREE. Laval on kabareediiva KAIRE VILGATS 
ja Showstoppersi imelised tantsijad.

28. oktoobril kell 18.00 Otepää Kultuurikes-
kuses segarahvatantsurühm Nuustaku 30. sün-
nipäeva kontsert.

  2. novembril  kell 19.00 Otepää Kultuuri-
keskuses Muusikute Fond PLMF Hingedepäeva 
kontsert. Kristina Vähi (sopran), Aare Saal (bari-
ton, RO Estonia), Piia Paemurru (klaver).
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.

  4. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikes-
kuses Komöödiateatri etendus „Hollywoodi fil-
mitähed“. Osades: Katrin Karisma, Helgi Sallo.

11. novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikes-
kuses Isadepäeva kontsert ja laste sünnikirjade 
üleandmine. Kaetud on kohvilaud. Korraldab: 
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Naisselts koostöös 
Otepää Muusikakooli ja Otepää Vallavalitsusega.

22. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikesku-
ses Jan Uuspõllu stand-up kontsert OMA JÕUL. 
Kontsert suurepärase muusikalise trio (Jan Uus-
põld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura) esituses.

21. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuuri-
keskuses ansambel The Ilves Sisters südamlik 
jõulukontsert „Talvevõlumaa”.  Piletid müügil: 
Onlinepilet, Piletilevi ja Piletimaailm.

Pühajärve raamatukogu ootab 
oma lugejaid ja teisi huvilisi 

Pühajärve põhikooli saali
2. novembril kell 11.25. 

Külas on kirjanik  Mika Keränen.

Otepää Linnaraamatukogu töötaja Ülle Paul pidas tööjuubelit

Alati rõõmsameelne Ülle on pärit Elvast. Abielu 
tõi teda Otepää maile ning tolleaegne Otepää lin-
naraamatukogu juhataja Meeta sõna tegi ettepa-
neku asuda tööle lastekirjanduse osakonda. Kuna 
Ülle töötas eelnevalt Tartus lasteaiakasvatajana, 
siis sobis töö lastekirjanduse osakonnas talle väga 
hästi. Ülle alustaski tööd Otepää linnaraamatuko-
gu 1. oktoobril 1987. aastal.

1996. aastal sooritas Ülle koos töökaaslase 
Maret Viigimetsaga Eesti Rahvusraamatukogu 
juures raamatukoguhoidja kutseeksami ja sai kva-
lifikatsioonitunnistuse.

Ülle on alati kursis viimase aja lastekirjandu-
sega ning oskab alati noorele lugejale soovitada 
midagi põnevat. Rõõmsa meelega Ülle ütleb, et 
vaatamata arvamusele, justkui poleks raamatuko-
guhoidjatöö piisavalt põnev, juhtub raamatukogus 
alati midagi huvitavat ja naljakat. näiteks tahtis 
üks kooliõpilane välismaa autori luulet lugeda, 
kuna seda olla koolis kästud. õpilane viidi siis 
luuleraamatute riiuli juurde ja pakuti küll Yeatsi, 

Bloki ja Byroni teoseid lugeda. need ei olnud aga 
ikkagi õiged raamatud. Hiljem selgus, et koolis oli 
vaja antiikkirjaniku sophoklese värsstragöödiat 
„Kuningas Oidipust“ lugeda.

Otepää vallavalitsus tunnustas Üllet tänukirjaga. 
“Ülle on saavutanud professionaalsuse läbi iga-
päevase tegevuse. Tunnustatav on, et Üllel jätkus 
energiat sooritada kutseeksam. Pikaajaline tööko-
gemus ja pühendumine oma valdkonnas on ülio-
luline. Mõnikord olulisem kui ülikoolidiplom,“ 
märkis vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes 
Mare Raid. „Isiklikult luban hea seista selle eest, et 
töökogemus ning kutsetunnistus saaksid väärtus-
tatud ja et see kajastuks ka palgaarvestuses. Dife-
rentseeritud palgaarvestus peaks laienema kõigile, 
et elukestev õpe ja ametialane areng oleksid moti-
veeritud. Raamatukogutöötajatel on oluline roll 
kultuuriväärtuse edasikandjatena ja meie kohus 
on seda väärtustada ja tunnustada!“

MoniKa oTroKoVa

Robin Mathias Müür osales juulis Elvas toimu-
nud ühepäevasel talendilaagris, kus jäi koos kolme 
Tartu poisiga silma Balti Jalgpallikooli treeneri-
le ning valiti Eesti - läti 2006. a sündinud poiste 
koondvõistkonda. 

septembri lõpus toimus Riia lähedal kõigile 
väljavalitud poistele üks ühistreening ning näda-
lapäevad hiljem sõitis võistkond võistlusturneele 
Poola ja saksamaale. nelja päeva jooksul mängiti 
3 sõpruskohtumist nende riikide tippklubide legia 
Warsaw, RB leipzigi ja Hertha Berlin eakaaslaste-
ga ning osaleti ka ühel tugevatasemelisel saalitur-
niiril. Tasavägised sõpruskohtumised lõppesid ühe 
võidu ja kahe kaotusega ning saaliturniiril sai Balti 
Jalgpallikool 12 võistkonna seas 6. koha. 

Robin oli kõikides mängudes võistkonna alg-
koosseisu ründaja ning 6 väravaga ühtlasi kogu 

võistkonna kõige resultatii-
vsem mängija sel võistlus-
reisil. Arvestades, et sellise 
tempo ja tasemega mänge 
pole Robin kunagi varem 
mänginud, on rõõm tõdeda, 
et suurt tasemevahet pari-
mate saksamaa eakaaslaste-
ga pole ja suure tahtmise ja 
pühendumise korral on kõik 
võimalik. 

Pildil Balti Jalgpallikoo-
li 2006 võistkond Berliini 
Olümpiastaadioni ees.

FC otepää

FC Otepää noormängija käis jalgpalli mängimas Poola ja 
Saksamaa tippklubide vastu

Alates eelmise aasta sügisest on Otepää lasteaia 
koolieelikutel võimalus ehitada roboteid ja õppida 
programmeerimist.

2016. aasta sügisest alustasid Võrukaela maja 
lapsed pilootgrupina ning kuna huvi on robootika-
ringi vastu jätkuvalt suur, siis käesoleva aasta sügi-
sest saavad robotitega tutvuda ka Pähklikese maja 
lapsed. Pähklikese majas juhendab robootikarin-
gi rühmaõpetaja liisi Kört ning Võrukaela majas 
rühmaõpetaja Maarja Raud. Kummaski majas 
osaleb huviringis kaheksa last ehk kahe maja peale 
kokku 16 last. 

Töös kasutatakse lEGO WeDo komplekte, 

mis on mõeldud lastele alates viiendast eluaas-
tast. need ühenduvad arvutiga, pakkudes võima-
lust ehitada ning programmeerida lihtsaid lEGO 
mudeleid koos mootorite ja anduritega. lEGO 
WeDo võimaldab arendada meeskonnatööd, 
loovust ning luua lihtsaid, elu jäljendavaid mude-
leid ja süsteeme. 

Erinevaid mudeleid, mida huviringis osalejad 
saavad kokku panna, on palju. Kokkupanemise 
tulemusena valmivad loomad, masinad ja palju 
muud. lapsed programmeerivad kõik ise liikuma 
ning inimesele reageerima.

selle aasta esimeses tunnis arutati lastega, kus 

ja milleks roboteid kasutatakse. Järgnevatel tun-
didel said nad ise kokku panna legoklotsidest 
mudelit, näiteks krokodilli. Mudel ühendati arvu-
tiga ning seejärel asuti tegema programmeerimis-
tööd. selle tulemusel hakkas krokodill liikuma ja 
häält tegema. Eelnevalt vesteldi lastega krokodil-
lidest, näiteks nende elupaikadest ja toitumisest. 
niiviisi õppides läbivad lapsed ridamisi erinevaid 
aineid lõimivaid tegevusi, mis arendavad samal ajal 
nende matemaatika, ehituskunsti, tehnoloogia ja 
keele alaseid oskusi.

lEGO WeDo komplektid soetati Otepää 
lasteaiale HITsA toetusega. Vajalike litsentsi-
de ja tarkvara soetamisel oli suureks abiks uPM 

Kymmene As. Viis 
sülearvutit saadi 
kahelt toredalt 
IT-mehelt. 

Täname kõiki 
toetajaid ja abista-
jaid. suur tänu Teile! 

Robootika toob 
sära silmadesse ning 
see on imelihtne!

robootikaringi 
juhendajad 

Maarja raud 
ja LiiSi KörT 

Otepää lasteaias ehitavad lapsed roboteid

Võrukaela lapsed robotit ehitamas.
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Palupera Vallavolikogu istungil

13. oktoobril 2017 otsustati:
n	 Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava 

aastateks 2017– 2025“.
n	 Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elekt-

rilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maa-

kaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staa-

dion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
n	 Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis 

Haug.

Palupera Vallavalitsuse istungil

2., 6. ja 18. oktoobril 2017 anti välja korraldused:
n	 Kutsuda tagasi osaühingu PALU-TEENUS juhatuse 

liikmed Tõnu Raak ja Tõnu Kukk.
n	 Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis olevate 

korteriomandite, asukohaga Palupera küla Veevõtu 2 ja Veevõtu 

3, võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel nurjunuk-

sm kuna enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust.
n	 sõlmida AS-ga Infragate Eesti hankelepingu lisa, millega 

pikendada Hellenurme külas valgustatud jalgtee ja tänavaval-

gustuse projekteerimistöö lõpptähtaega kuni 20. detsembrini 

2017.
n	 Väljastada T.T-le ehitusluba elamu laiendustöödeks 

neeruti külas.
n	 Väljastada Tsura Talu OÜ-le kasutusluba garaaž-töökoja 

laiendamiseks neeruti külas.
n	 Väljastada A.P-le raieluba kolme puu raieks Hellenurme 

külas. 
n	 Jagada Mäelooga külas asuv Lustiääre katastriüksus 

kaheks: Lustiääre ja Lustimäe parkla.
n	 Määrata Räbi külas asuva Kesapõllu katastriüksuse 

uueks lähiaadressiks Susi.
n	 Väljastada Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le ehitusluba 

korterelamu ümberehitamiseks Mustamäe katastriüksusel.
n	 Registreerida ehitisregistris J.J-lt laekunud ehitusteatis 

Räbi külas asuva elamu laiendamiseks.
n	 Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud Lillevälja A-55 

talu maa maksumuse määramise akt.
n	 Väljastada M.K-le projekteerimistingimused elamu pro-

jekteerimiseks Mäelooga külas.
n	 nimetada mittetulundusühingus Tartumaa Ühistran-

spordikeskus Palupera valla nimel asutajaõigusi teostavaks 

isikuks maakorraldaja-ehitusspetsialist Tõnu Kukk.
n	 Kinnitada vara elektroonilise enampakkumise korras 

võõrandamise tingimused: kinnistu Haljala, Mäelooga küla, 

elamumaa, 2962 m², hoonestamata, Palupera vald alghinnaga 

3000 eurot ja kinnistu Soe laut, Atra küla, tootmismaa 4660 

m², hoonestatud, Palupera vald alghinnaga 1500 eurot.
n	 Kinnitada Palupera Põhikooli hoolekogu koosseis.
n	 Määrata ja maksta oktoobrikuul ühekordset sotsiaal-

toetust:

- kahele kõrgkooli ja viiele kutseõppeasutuse õppurile õppe-

toetust kogusummas 280 eurot;

- kolmele kõrgkooli ja ühele kutseõppeasutuse õppurile õppe-

toetust kogusummas 160 eurot;

- ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele toetust 

20 eurot.

AMETLIK INFO

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

Palupera vallavalitsus müüb 
elektroonilisel enampakkumisel 

üldkasutatavas andmesidevõrgus www.osta.ee  
kaks kinnistut:

Haljala 58201:001:1580 - Mäelooga küla, elamumaa, 2962 m², hoonesta-
mata, Palupera vald, 

alghinnaga 3000 eurot
ja

Soe laut 58201:002:0032 - Atra küla, tootmismaa 4660 m², hoonestatud, 
Palupera vald, 

alghinnaga 1500 eurot.
Tagatisraha on 150 eurot, mis broneeritakse pakkuja osta.ee e-kontolt ja 
tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Pakkumise samm on 50 eurot. 

Enampakkumine kestab 23.10.–06.11.2017 kella 12.00ni. 
Põhjalikumalt loe kuulutust Palupera valla veebilehelt.

Nõuni kultuurimajas reedel, 
27. oktoobril kell 19. 
Pilet 4€, õpilastele 1€.

Tänuavaldus

Tänan kõiki, kes minu poolt hääletasid, 
toetasid ja panustasid! Valmistulemus oli 
väga hea, aga meie nimekirjal tervikuna 
pisut nõrgem. 

Hoolimata, et olen kahjuks volikogu joo-
nealune, panustan siiski Otepää valla ja 
Nõuni piirkonna külade arengut silmas-
pidades ning kavatsen osaleda vallaelu 
juhtimises ja suunamises nii palju kui 
võimalik. 

Aitäh kõigile veelkord! 
 Kandidaat 107 Ermo Kruuse

…ja oma valikud teeme me ise. Aga on tore, kui on abiks sõbrad, tuttavad, 
pereliikmed, vahvad kaaslased.

näiteks selline valik. Meie, Palupera kooli 1. ja 3. klassi õpilased valisime 
luke mõisapargis toreda õpperetke kaisuloomaga. Koos retkejuht Külliga 
avastasime loodusetarkusi, saime uusi teadmisi kaisuloomade ajaloost, meis-
terdasime igaüks päris oma rätinuku, hullasime, mängisime sügisvärvides 
mõisapargis – VAHVA VAlIK!

Või siis selline valik. noortele on avanenud valida oma kodukoha noorte-
keskuses huvihariduse ring, milles osaleda. selleks on riigipoolne toetus, val-
lapoolne toetus ning noorte valik, millist huviala arendada. Valikuid on, keda 
huvitab fotograafia, keda ilumaailm… Meil nõunis tehti algust piljardikooli-
tusega, ees on ootamas siidimaali-, õmbluse-, kunsti-, puutööõpitoad – eluks 
vajalikud õPETlIKuD VAlIKuD!

Mõnedes asjades me ei saa valikuid teha, aga me saame toetada, julgus-
tada, olla toeks. Mõni valik toob kaasa vanaema, vanaisa rolli – ja see on 
ÜlITORE VAlIK!

Valides teeme oma valikuid, on need siis õiged või valed, aga need on meie 
valikud. Valides loodame ikka parimat. Aitäh sulle, kes sa otsustad valikutes 
kaasa rääkida ja mõelda ja otsustada. PARIMAID VAlIKuID TEIlE!

MariKa ViKS

On valikute aeg…
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee

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

Aakre lasteaia lapsed Luke mõisas mängimas

Aakre lasteaia lapsed käisid luke mõisas külas ja 
läbisid seal loodusõppeprogrammi „Mõisalaste 
mängud“.  Teemaks saja aasta vanused mängud 
ja mänguasjad. 

Oma tegemistest ilusal sügisesel päeval luke 
mõisas jutustasid lapsed järgmist:

Raimond: „Me tegime seal pakkudega või-
dukõndi. Pakud olid meil jala all ja pakkudel olid 
nöörid küljes, millest me kinni hoidsime. Mulle 
meeldis seal küpsiseid süüa.“

Villem: „Me mängisime seal mängu „Mõisa-
härra käskis.“ näiteks kui öeldi, et mõisahärra 
käskis ühe sammu ülespoole minna, siis pidime 
astuma järgmisele trepiastmele, aga kui öeldi 
ainult, et mine üks samm ülespoole, siis pidi koha 
peale jääma. Mulle meeldis, et seal sain endale 
mängupiraadi laeva teha. Algul ma lihvisin puu 
üle sellise paberiga-liivapaberiga siledaks. siis 
panime sinna masti otsa ja sinna otsa panime 
piraadilipu pealuuga.“

Adele: „Me mängisime taevaredelimängu, seal 
olid väiksed pulgad ja neil olid erinevat värvi 
nöörid küljes, et laps oma pulga ära tunneks. 
Minul oli roosa pael. neid kasepuid, mida 
mööda me ronisime on loodusest väga raske 
leida, sest nad on väga mängulised, heledad ja 
okslikud. Meisterdamiseks tegime linde, tegime 
parte ja nad olid tehtud kõrtest. Tegime talle pea 
ja panime keha tikkudega kinni.“

Laura: „Mulle meeldis, kui me jooksime ja 
mulle meeldis, kui me mängisime vanaaegseid 
mänge.“

Berit: „Tegime varjuteatrit – seal sai teha põtra, 
lindu, luike. Tädid lasksid taskulambiga tuld ja 
meie tegime kätega loomi. Mina leidsin otsi-
mismängus karbi ja selle peal oli ristämblik. Ma 
tõstsin ta maha ja ta läks oma teed. Aga karbis 
olid küpsised.“

Täname luke Mõisa õppeprogrammi tore-

Sügise tervitus Puka 
Keskkoolis

22. septembril algas sügis. Ka meie tervitasime sügist 
sel korral kübaranäitusega ja päevakohaste luuletus-
tega. Kõik 1.-4. klasside õpilased valmistasid oma 
õpetajate juhendamisel väga vahvad kübarad, mis 
kaunistati hetkel looduses leiduvaga, näiteks pihlaka-
marjade, puulehtede, tammetõrude, lilleõite jms. Kõik 
kübarad olid vahvad ja omanäolised. 

3. tunni ajaks kogunesid kõik algklassid 1. korruse 
koridori tehtud tööde näitusele. Meie direktor luges 
vahva sügisluuletuse ning soovis kõigile mõnusat 
sügist. Seejärel esitas iga klass väljavalitud sügisluu-
letusi. Tore oli teisi kuulata ja ise esineda. 

Kui sünnipäeva puhul süüakse torti, siis meie pak-
kusime lastele porgandeid ja õunu. Oli väga tore ja 
meeldejääv üritus.

jane eVerST
Puka Keskkooli klassiõpetaja

daid juhendajaid!
Täname sA Keskkonnainvesteeringute 

Keskust Aakre laste loodusõppeprogrammide 
toimumise toetamise eest!

Laste muljeid kogusid lasteaiaõpetajad 
Kaia ja VeLda

4. novembril kell 19.00 
Otepää Kultuurikeskuses 
Komöödiateatri etendus 
„Hollywoodi filmitähed“

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

Pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile.

Pilet 13/15 eurot. Soodustus kehtib õpilastele, tudengitele, 
pensionäridele. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismi-
infokeskuses.

Valgamaa ekspertgrupp ootab 
2017. aasta maakondlike 
preemiate kandidaate

20. novembriks oodatakse ettepanekuid maa-
konna kultuuri- ja spordipreemiate saajate 
leidmiseks. Preemia kandidaadiks võib esitada 
maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mitte-
tulundusühinguid ja organisatsioone.
 Kultuuripärl 2017 
Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- 
ning kehakultuuri ja spordivaldkonna inimeste 
tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kul-

tuuripärli kandidaadiks võib esitada Valgamaal 
tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2017. aastal 
maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel 
silma paistnud. 
 Aastapreemia
Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinime-
si, kes on 2017. aastal Valgamaal mõjutanud vas-
tava valdkonna arengut ja aidanud kaasa maa-
konna tuntusele. Aastapreemia kandidaadiks 
võib esitada nii füüsilise isiku kui isikute grupi.
 Elutööpreemia
Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise 
väljapaistva loomingulise või spordialase tege-
vuse eest. Elutööpreemia saajaks võib esitada 

vaid füüsilisi isikuid.
 Tunnustuspreemia 
 lootustandvale noorele
Preemiaga tunnustatakse lootustandvat kul-
tuuri- või spordivaldkonnas tegutsevat noort.

Valgamaa ekspertgrupp ootab vabas vor-
mis ettepanekuid või taotlusi, kus on:
lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest 
või sportlikest saavutustest 2017. aastal
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isiku-
kood, aadress, telefon, e-post)

kuni 20. novembrini e-posti aadressil: valga-
maa@kulka.ee või e-kulka kaudu. 

KUIGATSI XIV SÜGISTURNIIR

vene kabes toimub 4. novembril algusega kell 11.00 
Kuigatsi Külamajas. Oodatud on kabehuvilised lähedalt 
ja kaugelt, auhinnad. 

Registreerida ja lisainfot saab 
telefonil 5341 2420, Elle Luik.
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Elame nüüd uues vallas

Pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimistule-
muste väljakuulutamist on alates 21. oktoobrist 2017 
tekkinud uus avalik-õiguslik juriidiline isik – Otepää 
vald, mille halduskeskus asub Otepää linnas. 

uue Otepää valla moodustavad sangaste vald, 7 
Palupera valla küla, 12 Puka valla küla ja Otepää 
vald. uue Otepää valla territooriumil asuvad 
Otepää linn ja 54 küla.

Kokku elab uues Otepää vallas 6748 elanikku, uue 
valla territoorium on 523 km².

Kuni selle aasta lõpuni tegutsevad eraldi ame-
tiasutustena uue Otepää valla territooriumil san-

gaste Vallavalitsus, Puka Vallavalitsus ja Otepää 
Vallavalitsus. Vallavalitsuste teenistujate struktuuris 
ja koosseisus aasta lõpuni muudatusi ei tule. Valla-
valitsused kui ametiasutused jätkavad oma tööd 1. 
jaanuarini 2018.

Asjaajamiseks tuleb endise sangaste valla elanikel 
pöörduda sangaste vallamajja.

uue valla sümbolid (vapp ja lipp) töötatakse 
välja konkursi korras ja sümbolid kinnitab volikogu. 
Alates volikogu valimistulemuste väljakuulutami-
sest kuni uute sümbolite kehtestamiseni kasutatakse 
asjaajamises dokumendiplankidel Otepää valla keh-
tivaid sümboleid.

Sangaste kiriku 
heakorratalgud 

4. novembril 
algusega kell 11.00.

Riisume lehti, lõikame puid 
ja korrastame kirikuümbrust.

Talgulistele soe supp!
Kõik on oodatud!

Sangaste Vallavolikogus

11. oktoobril 2017 
n	 Muudeti Sangaste valla ja Otepää valla ühinemisle-

pingut.
n	 Määrati sangaste valla 2017. aasta majandusaasta 

aruande auditeerijaks OÜ Loodi Finantsid.
n	 Otsustati omandada Maie Lepikult Tiidu külas Kol-

mimäe tee 21-1 asuv korteriomand hinnaga 1000 eurot.
n	 Otsustati omandada osaühingult Sanva sangaste 

alevikus asuv Kooli tn 2 kinnistu ja Keeni küla soojatorus-

tik hinnaga 20 000 eurot (lisandub käibemaks).
n	 Muudeti vallavanema Kaido Tambergi 2017. a 

puhkuse aega.

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Väljastati projekteerimistingimused Marek Treufel-

dtile Ädu külas asuval Nõmme kinnistul elamu, abihoo-

nete ja tehnovarustuse ehitusprojekti koostamiseks ja 

Corle OÜ-le Mägiste külas mikrotorusüsteemi ja sinna 

puhutavate fiiberoptiliste sidekaablite ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Väljastati ehitusluba Sangaste Vallavalitsusele Tiidu 

külas asuval Tammepargi kinnistul Sangaste Tammepargi 

rajamiseks ja OÜ-le Sangaste Mõis lossiküla külas Los-

sihalduse kinnistul asuva ringhoone-tallide rekonstrueeri-

miseks.
n	 Väljastati kasutusluba Kalju Tedrele Keeni külas 

Kadaka kinnistul asuva majandushoone kasutuselevõtuks, 

aktsiaseltsile SANGASTE LINNAS Keeni külas Pargi tee 

15 kinnistul asuva ehitise (tootmiskompleks abihoone-

tega) kasutuselevõtuks ja Maire Baumverkile Kurevere 

külas Kaasiku kinnistul asuva tiigi kasutuselevõtuks.
n	 Kehtestati ajavahemikuks 01.09-31.12.2017 Sangas-

te valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate töötasu 

alammääraks täistööajaga töötamise korral 840 eurot kuus.
n	 Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisu voli-

kogu esindaja Rando Undrus, õppenõukogu esindajad 

Birgit Pinka ja Marina Varjun, õpilaste esindaja Larina 

Pikulova, kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

Marju Karavin, vilistlaste esindaja Revo Falkenberg ning 

vanemate esindajad Rait Elvet, Jüri Hinn, Kalle Kaart, 

Meelis Kõiv, Ly Käärik, Jana Liivamägi, Kadri Luik, 

Anneli Puksov, Marge Roio, Laila Saar ja Maili Zimbrot.
n	 Anti sangaste alevikus asuvast 72 Sangaste-Tõlliste 

tee T6 kinnistust 42 m2 suurune maa-ala otsustuskorras 

tasuta mittetulundusühingu Sangaste Rukkiküla kasutus-

se turulett-varjualuse rajamiseks ning sangaste Taluturu 

pidamiseks.
n	 Rahuldati Üllar Randmäe toetuse taotlused Keeni 

külas asuvale Simone kinnistule veesüsteemi ehitamiseks 

summas 448 eurot ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks 

summas 2064,40 eurot ning Hilja Kuke toetuse taotlused 

Keeni külas asuvale Kassipää kinnistule veesüsteemi 

ehitamiseks summas 800 eurot ja kanalisatsioonisüsteemi 

ehitamiseks summas 1720 eurot.
n	 Eraldati vallaeelarve reservfondist 2000 eurot mittet-

ulundusühingule Sangaste Asundused sangaste posti-

punktis postiteenuse ja raamatukoguteenuse osutamiseks, 

300 eurot MTÜ-le VALGA NOORED TULETALLAJAD 

9. septembril 2017. a toimuva ürituse „Otepää komando 

120“ korraldamiseks, 498 eurot Larina Pikulova osalemi-

seks rahvusvahelistel judo võistlustel Vene Föderatsioonis 

Moskvas ja Bulgaaria Vabariigis Montanas ja 250 eurot 

Anniki Kreekile osalemiseks leedu Vabariigis toimuvatel 

kestvusratsutamise Põhjamaade Meistrivõistlustel, 10 303 

eurot vallavalitsuse personalikuludeks, 10 000 eurot val-

lateede korrashoiuks, 1004 eurot turismile, 13 000 eurot 

reklaamtahvlite ja -siltide paigaldamiseks, 1270 eurot rah-

vusvahelise eakate päeva tähistamiseks, 1003 eurot selt-

simaja personalikuludeks, 20 000 eurot Keeni Põhikooli 

rekonstrueerimise kuludeks, 1100 eurot sihtasutusele 

Sangaste Loss majandamiskuludeks, 500 eurot elamu ja 

kommunaalmajanduse kuludeks, 100 eurot Zurabi Kok-

htašvili osalemiseks rahvusvahelistel judo võistlustel, 2850 

eurot Sangaste lõpulõikuspeo korraldamiseks ja 150 eurot  

Valgamaa Pensionäride Ühenduse sügispeo transpordiku-

ludeks.
n	 Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest.
n	 nõustuti Tiidu külas asuva 14 090 m2 suuruse 

Maasika maaüksuse riigi omandisse jätmisega ehitiste 

teenindamiseks vajaliku maana, millele seatakse hoones-

tusõigus.

AMETLIK INFO

n	 nõustuti lossiküla külas asuva Sangaste lossi 

katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriük-

suseks nimedega Sangaste loss ja Veetorni ning 

lossiküla külas asuva Lossihalduse katastriüksuse 

jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks nimede-

ga Talli, Ringtalli ja Moonakamaja.
n	 Määrati augustikuu toimetulekutoetus kahe-

teistkümnele isikule kogusummas 2475,25 eurot. 

Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
n	 Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kol-

meteistkümnele isikule kogusummas 2878,56 eurot 

ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekon-

naliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusum-

mas 30 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
n	 Määrati septembrikuu vajaduspõhine pere-

toetus üheksale isikule kogusummas 810 eurot.
n	 Määrati oktoobrikuu vajaduspõhine pere-

toetus üheksale isikule kogusummas 810 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusum-

mas 792 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus lasteaiaku-

lude katmiseks neljale isikule.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsme-

teistkümnele isikule kogusummas 1694,08 eurot. 

Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
n	 Määrati puudega inimestele osutatud sotsi-

aalteenuste kulude katmiseks toetus kolmele isikule 

kogusummas 378 eurot. 
n	 Määrati hoolekandeasutuses hooldamise 

toetus ühele isikule.
n	 Määrati hooldaja kahele isikule.
n	 Määrati hooldajatoetus kolmele isikule.
n	 Väljastati ühele isikule puudega inimese 

sõiduki parkimiskaart.

AMETLIK INFO

Euroopa Liidu toiduabi neile isikutele ja pere-
dele, kes said toimetulekutoetust või vajadus-
põhist peretoetust augustis või septembris 
2017, jagatakse 

Valga linnas Lembitu tn 2 asuvates ruumides 
kell 12.00 – 15.00 järgmistel kuupäevadel: 
   2. november 
   9. november 
 16. november 
 23. november 
 30. november 
   7. detsember. 
Kaasa isikut tõendav dokument ja kilekotid/
pappkastid! 

PiLLe SiKK, 52 47 930 

Toiduabi jagamisest

Äriregistris registreeriti 17. oktoobril MTÜ Valga-
maa Ühistranspordikeskus. Keskuse asutajad on 
Valga linn, Tõrva linn ja Otepää vald ning riik, mille 
volitatud esindaja on Valga Maavalitsus. 

Ühistranspordikeskus võtab uue aasta alguses 
Valga maavalitsuselt üle maakondliku ühistranspordi 
korraldamise.

MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskuse eesmärk 
on soodsa ja majanduslikult tõhusa ühistranspordi, 
sh. õpilaste veo ühtne korraldamine maakonnas. 

Kogu maakondlik liinivõrk kujundatakse vastavalt 
maakonna kolme tõmbekeskuse vajadustele. Iga-
päevaseks tööks hakkab olema nii liiniveo korralda-
mine Valgamaa sõitjateveol ja maakondi ühendaval 
kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või omavalit-
susüksuste eelarvetest. samuti korraldatakse elanike 

Asutati MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus

liikumisvajaduse uuringuid, ühistranspordi taristu 
arenguid jpm. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 
annab ühistranspordikeskuse tegevuse alustamiseks 
ühekordse toetusena riigieelarvest 10 000 eurot. 

Tulevast aastast kaetakse ühingu halduskulud liik-
memaksudest ja Eesti Vabariigi poolt makstavast 
toetusest, mis on kuni 2,3 senti liinikilomeetri kohta 
vastavalt maakonna avalike bussiliinide lepingulisele 
veomahule.

Ühingu halduskulude liikmemaksudest ja eelpool-
nimetatud toetusega katmata osa tasutakse täienda-
valt kohalikest omavalitsustest asutajaliikmete poolt 
proportsionaalselt elanike arvule. 

Kaja MõTS
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht

Austamisgala

Valga maavalitsus korraldab 8. novembril 
kell 18.30 Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses 
traditsioonilise austamisgala abielupaaridele, 
kellel täitus või täitub tänavu 25, 50 või enam 
abieluaastat. 

Selle traditsioonilise üritusega tehakse 
kummarduse neile, kes on pikkade aastate 
möödudes hoidnud abieluväärtust. Osalemi-
seks saab ennast kirja panna 31. oktoobrini.

Lisainfo ja registreerimine telefonil telefo-
nil 766 6105 (Anne Puller) või 766 6162 (Evi 
Koop) või anne.puller@valga.maavalitsus.ee.
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Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused). 
Küttekollete remont ja korstna-
pitside ladumine. 5662 8835 

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

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

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

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

Müüa saematerjali, voodri-, põ-
randa- ja terrassilauda.
Trans. tasuta! Tel. 5258911

Teostame elektritöid, 520 50 16

Müüa küttepuud 30/50cm, väike-
sed koormad tel: 5165251

Mööbli ja autoistmete remont, 
polsterdustööd. Tel: 56615502

Anda üürile kõigi mugavustega 
1-toaline korter 40 m² täis mööb-
liga Pühajärvel. Euroremont teh-
tud. Tel 5606 0018, 7655 651

Ära anda 4000 m³ turbamulda 
Otepää Aedlinnast. Tel. 524 0174

Müüa kuivi küttepuid, 
tel 513 1968.

MILVI SOLODOV 
01.07.1932 - 20.10.2017

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine, 

seinaplaadid.

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

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

ARNOLD TREIAL

Mälestame head naabrit 
ja avaldame kaastunnet

lähedastele.

Perekonnad A.Kikkas ja T.Tiido

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Karukäpp 
saab kokku 

31. oktoobril kell 18 
vallamaja III korrusel 

ruumis 308.
Info tel. 515 3248.

Otepää Kultuurikeskuses

TÄNA kell 19
TEID KUTSUB KABAREE!

 
Varietee-etendus kahes osas

Elu on kabaree!
Kõlavad laulud muusikalidest „Chicago”, „Cabaret” ja 
„Burlesque”, kaasaegsed ja klassikalised pop-hitid eesti 
ja inglise keeles ning loomulikult ka kuulus kankaan!

Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengitele, 
pensionäridele.

LP. Otepää Invaühingu 
liikmed!

Mihklipäeva 
kooviibimine toimub 

kolmapäeval, 
1. novembril 

algusega kell 15.00 
Edgari Trahteris. 

Oma osavõtust teada anda 
telef. 55628634, Kalev.

Talvepealinn Otepää otsib 
jõulukuuske

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta paiku Talve-
pealinna keskväljakut ning pakub silmarõõmu kogu 
talveaja jooksul. 

Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 meetrit, 
kuusk peab olema tihe, mitte väga kahar ja kasvama 
ligipääsetavas kohas. 

Esimesel advendil, 3. detsembril, süttivad jõulu-
kuusel tuled. Eelmise aasta jõulupuu oli pärit Otepää 
linnast.

Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni 
17.11.2017 Otepää vallavalitsuse üldtelefonil 766 4804.

Müüa soodsalt kvaliteetset

puitbriketti. 
(kuuse ja kase segu)

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

MARTIN VAERAND
14.07.1997 - 22.10.2016

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus hommiku eel.

Ei kunagi, ei iial keegi,
või asendada meile Sind.

Mälestavad esimesel surma-aastapäeval 
ema, isa, vend, õde ja vanavanemad.

ARNOLD TREIAL 
11.01.1932 - 15.10.2017

Palju õnne!

75

VIIVI TIIRMAA

Soojad õnnitlused rõõmu, tervise, 
vedu- ja edusoovidega.

Mare ja Maie pered järeltulijatega.

Otepää Naisselts ootab kandidaate valla 
aasta isa nimetusele

Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kont-
sertaktusel 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 perekonna-
nimi, elukoht, töökoht ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiüle-
vaade kandidaadi elust.  Avaldusi saab esitada kuni 30.10.2017. Aasta 
isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee  rubriigist 
Elanikule -> Otepää tunnustab -> Aasta isa. (Otselink: http://www.
otepaa.ee/aasta-isa ).  Avaldused palume saata e-posti aadressil: kersti.
tamm@otepaa.ee  või tuua Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.  

Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös Otepää Valla-
valitsusega. 
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Otepääl toimub Valgamaa Noortebändide festival Novemberfest 

Otepää Avatud Noortekeskus korraldab 25. novembril Otepää Kultuurikeskuses Valgamaa noortebän-
dide festivali Novemberfest.

„Festivalil osalemiseks on bändide arv piiratud ning seetõttu saavad osaleda vaid kiiremad registree-
rujad,“ märkis Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja Kätlin Nukka. „Instrumendid peavad esinejatel 
isiklikult kaasas olema.“  

Registreerimine lõpeb 06.11.2017. Registreerida saab oma bändi: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfFCn3LCM5m9tGccfbreKpcOu4iFJLZ5sEUCvI-3HQ7jF7p8w/viewform

Küsimuste ja lisainformatsiooni saamiseks pöörduge katlin.nukka@otepaa.ee või 533 26699
Noortebändide festivali toimumist rahastab Eesti Noorsootöö Keskus ja Haridus-ja Teadusministee-

rium ning Otepää vald. 

Keskerakond Otepääl 

tänab usalduse ja toetuse eest. 

Usume, et kolmekesi suudame olla 

konstruktiivseks partneriks 

Otepää vallale.

Tänuavaldus
Tänan südamest kõiki, kes toetasid mind oma häälega 
kandideerimisel Otepää vallavolikokku. 

Jään ka edaspidi teie murede ja soovide edasiviijaks nii 
kohalikul kui riigivõimu tasandil.

      Teie Uuno Laul

TÄNU VALIJALE

See on meie tänukiri Sulle, me hea valija! VL Ühendatud Kogukonnad tänab 
Sind maani kummardusega Sinu meile antud hääle ja osutatud usalduse eest! 

Nagu Sa näed, pole Su hääl tühja läinud! Saavutasime suure valimisvõidu 
ja valmistume nüüd Sinu usaldust õigustama ja välja teenima. Tegutseme 
jõuliselt selle nimel, et Sul oleks aja kulgedes üha rohkem põhjust oma va-
limisotsusega rahul olla! 

Täname Sind ja austame Sind oma tegudega!
Aitäh ja üheskoos edasi! Ühtsuses on jõud, koostöös vägi!

VL Ühinenud Kogukonnad liikmete nimel 
Kaido Tamberg ja Jaanus Barkala


