
Asutatud
1932

Nel japäev,  9.  november 2017     Nr  20 (456)

Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

www.otepaa.ee/ot

Otepää Vallavolikogu esimeheks 
valiti Jaanus Barkala

Muudatused 
aadressides

30. oktoobril toimunud Otepää val-
lavolikogu istungil valis Otepää val-
lavolikogu Otepää vallavanemaks 
Kaido Tambergi. Istungil kinnitati ka 
vallavalitsuse liikmed Kajar Lepik ja 
Valdur Sepp. 

Vallavanema kandidaadiks esitati 
üks kandidaat – Kaido Tamberg (VL 
Ühinenud Kogukonnad), salajasel 
hääletusel sai vallavanema kandidaat 
kõigi Otepää vallavolikogu liikmete 
poolthääled.

Kaido Tamberg on sündinud 1963. 
aastal Tõrvas. Koolitee möödus 
tal Ala põhikoolis ja seejärel Nõo 
Keskkoolis füüsikakallakuga klassis. 
Kaido Tamberg on lõpetanud Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia metsan-
duse teaduskonna maaparanduse-
rialal hüdrotehnikainsenerina. Peale 
kõrgkooli on ta töötanud Nuia EPT 

Otepää vallavanemaks valiti 
ühehäälselt Kaido Tamberg

hüdrotehnikaosakonna meistrina, 
proovinud kätt eraettevõtluses.

Alates 1997. aastast on ta tegut-
senud Sangaste vallas, kus alguses 
asus tööle abivallavanemana, hiljem 
aga juba vallavanemana. Kaido 
Tamberg on abielus, tal on neli täis-

Valimistulemuste väljakuulutamisega 
tekkis Otepää valla, Puka valla küladest, 
Sangaste valla ja Palupera valla küladest 
(Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla 
ja Räbi) uus omavalitsusüksus – Otepää 
vald. Sellest tulenevalt muutuvad ka aad-
ressiandmed. 

Näide: 

Praegune aadress: Nõuni küla, Palupera 
vald, Valga maakond. 
Aadress pärast haldusreformi: Nõuni 
küla, Otepää vald, Valga maakond.

Kas ja kuidas Sinu kodune aadress muu-
tus, saad vaadata siit http://geoportaal.
maaamet.ee/

Andmete muutmine registrites toi-
mub automaatselt, ehk masskannetena  
Maa-ameti poolt, inimesed ei pea ise  re-
gistrites muudatusi tegema. 

Sihtnumbrid praegu ei muutu, kõik pos-
tisaadetised saavad kindlasti kohale viidud 
nii uue kui ka vana aadressi alusel.

Peale haldusreformi lõppemist hakka-
vad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte 
varem kui 2018. aastal. Omniva teavitab 
kliente sihtnumbri muudatusest vähemalt 
2 nädalat ette. Sihtnumbri muudatuse info 
postitatakse kliendi postkasti.

Haldusreformiga seotud registrikanne-
te muudatused ja selgitused on leitavad 
Maa-ameti veebilehelt:  http://geopor-
taal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&-
page_id=575

24. oktoobril toimus Otepää val-
lavolikogu VI koosseisu esimene 
istung. Vallavolikogu esimeheks 
valiti Jaanus Barkala, aseesimeheks 
sai Rando Undrus.

Vallavolikogu esimehe kohale esitati 
üks kandidaat – Jaanus Barkala (VL 
Ühinenud Kogukonnad), kes valiti 
13 poolthäälega volikogu esimeheks. 
Aseesimehe kohale esitati samuti üks 
kandidaat – Rando Undrus (VL Ühi-
nenud Kogukonnad), kelle poolt hää-
letas 15 volinikku. 

Volikogu päevakorras oli ka valla-
valitsuste lahkumispalvete ärakuu-
lamine. Lahkumispalve lugesid ette 
Otepää vallavalitsuse liige vallavane-
ma ülesannetes Mare Raid, Puka val-
lavanem Andrus Looskari ja Sangaste 
vallavanem Kaido Tamberg. Volikogu 
esimees Jaanus Barkala tänas vallava-
nemaid tehtud töö eest ning palus val-
lavalitsustel olla ametis seni, kuni kin-
nitatakse uus vallavalitsus. 

Lisaks sellele andis volikogu liige 
Jaanus Raidal volikogu esimehele 
üle eelmise koosseisu haldusreformi 
komisjoni materjalid.

„Minu eesmärgiks on kindlas-
ti töörahu säilitamine ning koostöö 
kõigi osapoolte vahel,“ sõnas volikogu 
esimees Jaanus Barkala. „Iga volikogu 
liige on oma ideede ja ettepanekute-
ga oluline. Leian, et uues, ühinenud 
Otepää vallas on väga oluline raken-
dada kaasavat juhtimist ning tahan 
seda ka ellu viia.“

Jaanus Barkala on olnud aastatel 
1997 – 1999 Otepää Linnavoliko-
gu esimees ning 2002 – 2005 Otepää 
Vallavolikogu esimees. Ta on lõpeta-
nud Otepää Gümnaasiumi ja 2005. 
aastal Tallinna Ülikooli õigusteadus-
konna magistrikraadiga. Ta on olnud 
mitmete asutuste nõukogude liige, 
asutanud Sokka Puhkekeskuse ning 
töötanud City Motors direktorina aas-
tatel 2006 – 2010. Hetkel tegutseb ta 
eraettevõtluses. 

sena elab ühinenud Otepää vallas 
6748 elanikku, uue valla territoorium 
on 523 km². Otepää valla moodus-
tavad endised Otepää ja Sangaste 
vallad, 7 Palupera valla küla ning 12 
Puka valla küla. 

Tekst ja foto
Monika oTrokova

Otepää vallavolikogu juhivad esimees Jaanus Barkala (vasakul) 
ja aseesimees Rando Undrus.

17. detsembril kell 11.00-15.00 toimub tra-
ditsiooniline talveturg Otepää keskväljakul. 

Turul pakutakse kaupa, mis valminud 
hoole ja armastusega tublidelt tegijatelt. 
Müügil soolast ja magusat suupoolist; 
puutööd, keraamikat, Nuustaku seebid ja 
palju muud. 

Jõulurõõmu toovad jõuluvanad, kes saa-
buvad jõulukuuse alla kell 12.00 igast ilma-
kaarest igasuguste transpordivahenditega.
Päeva jooksul toimub meeleolukas talve-
turu õnneloos arvukate auhindadega.

Talveturu külastajaid ootab Otepää Nais-
seltsi poolt valmistatud kuum supp.

Talveturu päeva juhib ja muudab sel-
le meeldejäävaks soe ja sõbralik Jõulu-
memm.

Kingi endale ja oma perele mõnus püha-
päev: tule lustima, ostma või müüma.

Registreeri ennast: tel. 5615 3357 
(Ene Raudsepp).

ilusat jõuluootust soovides
otepää naisselts

Otepää talveturg 
kutsub

kasvanud last. 
„Minu eesmärk on viia Otepää vald 

eesrindlikemate omavalitsuste hulka 
ning loomulikult käib see meeskon-
natööna,“ märkis Kaido Tamberg. 
„Loodan väga, et suudan hoida kodu-
rahu ja et saame oma vaidlemised 
ilma isiklikuks minemata ära pidada.“

Vallavolikogu istungil kinnitati ka val-
lavalitsuse struktuur, mis on viieliik-
meline – vallavanem ja neli vallava-
litsuse liiget. Vallavalitsuse liikmeteks 
kinnitati lisaks vallavanemale esialgu 
kaks liiget, ülejäänud liikmed on 
plaanis kinnitada uuel aastal. 

Vallavalitsuse liikmeteks said San-
gaste abivallavanem Kajar Lepik ja 
tuntud Otepää telemees Valdur Sepp. 

Monika oTrokova

Jaanus Barkala on olnud aktiivne 
kaitseliitlane – 1992. aastal lõpetas 
ta Kaitsejõudude Peastaabi Ohvit-
seride Kooli II lennu ja talle omistati 
ohvitseri auaste. Alates 1996. aastast 
on ta Valgamaa Kaitseliidu Maleva 
pealiku abi. Jaanus Barkala on ka AS 
Otepää Veevärk nõukogu esimees.

2017. aasta haldusreformi tulemu-

Otepää Naisselts valis tänavuseks 
valla aasta isaks suusatreeneri 
Silver Eljandi. Aasta isa tunnus-
tatakse 11. novembril kell 12.00 
Otepää Kultuurikeskuses. 

Aasta isa nimetusele esitati 
sellel aastal kolm kandidaati – 
lisaks Silver Eljandile ka loodus-
fotograaf Arne Ader ja Tehvandi 
Spordikeskuse hooldustöötaja 
Raido Mõttus. 

Samas toimub ka traditsioonili-
ne sünnikirjade üleandmine kõige 
väiksematele vallakodanikele. 
Ajavahemikul 01.04. – 30.09.2017 
sündis 18 uut ilmakodanikku, neist 
9 poissi ja 9 tüdrukut. 

Tunnustamiskontserdil esinevad 
Otepää Muusikakooli õpilased, 
kaetud on kohvilaud.

Monika oTrokova

Otepää valla aasta 
isa on Silver Eljand
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 23. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

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

Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 

Trükk: AS Kroonpress

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

Uued teod ja vanad karbid

Hea uue valla vallakodanik! Uus vald on sündi-
nud. Vana aasta lõpetamine ja uue alustamine 
seisavad samuti ees. Samuti seisan uue Otepää 
vallavanemana mina Teie ees. Räägingi siis veel 
mõne sõna endast ja oma plaanidest Teie teeni-
misel vallajuhina. 

Oma uues ametis olen ma ,,uue mehe“ staa-
tuses Otepääl ja ,,vana olija“ sildiga Sangastes. 
Ehk siis küll uus, aga ka vana. Kogemuste pagas 
juhtimises võiks ja peaks olema mu plussiks ka 
uues ametis. Kindlasti on Otepää õhustikus 
ka hea see, et mul puuduvad isiklikud reljeef-
sed sümpaatiad-antipaatiad siinses valla hal-
duselus. Pole mina kedagi ehk jõudnud väga 
ära solvata ja ka mind pole veel keegi nutma 
jõudnud ajada. Kui meil ka edaspidiselt uue juh-
timise sees õnnestub isiklikud suhtetragöödiad 
ja -komöödiad valla juhtimisest pragmaatiliselt 
lahus hoida, oleme õigel reel ja õigel teel. Püüan 
seda isiklikuks minemiste ja ärapanemiste rida 
meie uue valla juhtimises vältida. Vähemalt isik-
likus plaanis ja nii kaua, kui vähegi saab. Oleme 
kõigi oma kolleegidega uues volikogus valitse-
miskultuuri teemat arutanud ning oleme kõik 
üksmeelselt ka tõdenud, et ehk oleks aeg tõesti 
ka Otepääl väärikam stiil lauale tuua. Ehk siis 
lootust on ja seda on väga ka vaja.

Minu esimesed ja tõsisemad väljakutsed on 
uue eelarve kokkupanek ja kokkusaamine, ühen-
datud valla struktuuri välja töötamine ja rakenda-
mine ning poolelijäänud oluliste asjade lõpetami-
ne. Otepää lasteaia teemad, Puka kool ja lasteaed 
jts haridusteemad on akuutsed ja vajavad jõulist 
kiiret tegutsemist. Keeni kooli/lasteaia remont 
vajab lõpule viimist ja Otepää kultuuri-/spordi-/
seltsielu jõusüsti. Ootamas on Eesti Vabariik 100 
ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine ning uute 
ideede otsingud elu käimatõmbamiseks erineva-
tel vallaelu areenidel. Piltlikult öeldes on meil küll 
ka uued teod plaanis, aga ka vanad ,,karbid“ tuleb 
korras hoida ja korda saada.

Seda kõike on vaja teha oludes, kus on vaja 
liituvate valdade asjad ja varad reaalsuses kokku 
panna ja samas igapäevane elu käigus hoida ilma 
suuremate segadusteta. Tegu ei ole ju tavalise 
valitsuste vaheldumisega, vaid ühtaegu on liitu-
vad vallad oma liitunud probleemidega, uue valla 
käivitamine ja vanade valdade ,,lõpetamine“. 
Aga eesmärk on antud ja see tuleb täita.

Valla juhtimise peab saama toimima kiirelt ja 
ladusalt, sest liitumissegaduste taga kumab juba 
uus aasta uute vajaduste- ja uute probleemidega. 
Inimeste murede lahendamist vallas tuleb kiiren-
dada ja mugavamaks muuta. Ehk tuleb muuta 
ka ametiruumide paiknemist, et ka vanemal 
ja vähema tervisega inimeses oleks mugavam 
ametiasutust väisata. Sotsiaalosakonna vastu-
võtt näiteks võiks hiljem toimuda I korrusel jne., 
sõltub rahva soovidest ja meie võimalustest. 

Kindlasti tuleb meil luua otsekontakt oma küla-
dega ja kantidega, suhtlus MTÜde ja seltsidega 
käima saada. 

Inimesi peab võimalikult kiiresti vabastama 
teadmatuse kääritavast mõjust ning andma neile 
teadmise ja kindluse edasise osas. Seda nii töö-
tajatele edasise töö asjus, kui ka vallakodanikele  
asjade toimimise kohta. 
 Teadmiseks et:

Sangaste endise valla inimesed saavad kõiki oma 
toiminguid teostada Sangastes vanal moel aasta 
lõpuni. Ehk siis kõik asjad seni nagu ennegi. 
Kuidas ja mis uuel aastal teisiti saab olema, 
anname teada jooksvalt. Sangastes jääb ka uuel 
aastal tööle väike valla esindus mõne inimesega, 
kus oma muredele lahendust leida. Samuti on 
vallavanema telefoninumber Teile olemas.

Raamatukogud, noortekeskus, lasteaed, 
koolid jms. harjumuspärane jääb toimima vanal 
moel.

Puka endise valla inimesed saavad aasta 
lõpuni oma asjad aetud vallamajas. Edaspidi jääb 
Pukka samuti väike kontor ja mõned inimesed 
kohapealseid asju lahendama. Ka vallavalitsus ja 
vallavanem väisab aeg ajalt Pukat ja kohtub ini-
mestega.

Palupera endise valla Otepää vallaga liitu-
nud inimesed peavad juba nüüd osa asju ajama 
Otepääl, aga ka Teil saab olema oma esindus ja 
esindajad uuest aastast kohapeal. Eeldatavalt 
juba tuttavad head inimesed. Samuti on vallava-
litsus ja ka vallavanem Teie teenistuses ja tuleb 
vahel küllagi.

Endiste Otepää linna ja Pühajärve valla kogu-
kondade rahval muutusi teenindamises ei ole. 
Kohad ja tavad on esialgu samad.

Küll aga ootame kõigilt kogukondlastelt elavat 
ja konstruktiivset tagasisidet valla teenindajate 
ja teeninduse osas ning selle paremaks muutmi-
seks. Kuidas ja mida muuta, sõltub ka Teie vaja-
dustest ja soovidest lisaks võimalustele. Ehk siis 
kui ootate muutusi, pakkuge ka ise konstruktii-
vseid mõtteid välja meile. Minu ja meie tahe on 
Teie teenindamine vallas muuta meeldivamaks ja 
mugavamaks Teile, hääd kodanikud!

Ei ole ma paraku liiga sinisilmne naivist ja saan 
aru, milline on ees ootav töökoorem ja problee-
mirida! Teisalt olen ma ka piisavalt realistlik opti-
mist, et näha ikkagi võimalusi  ja tekitada uusi 
võimalusi need asjad ära teha! Lisaks on mul 
ka ehk kogemused ja keskendumisvõime asjade 
lahendamiseks, mida julgustab-kindlustab ka 
Teie poolt antud mandaat ja usaldus. 

Loodan seda usaldust siis ka õigustada! Ja 
ikka, kus viga näed laita, seal tule ja aita!

Värskust, jõudu ja usku meile kõigile Hea Uue 
Valla ülesehitamisel!

kaido TaMberg
nüüdsest otepää vallavanem

Valimiskomisjoni otsused

24.10.2017
n	 Tunnistati Jaanus Barkala valituks Otepää vallavolikogu 

esimeheks. 

01.11.2017
n	 Peatati Otepää Vallavolikogu liikme Kaido Tambergi 

volikogu liikme volitused seoses vallavanemaks valimisega. 

Otepää Vallavolikogu liikmeks asub asendusliige Martin Teder. 

Otepää Vallavolikogu istungil

24.10.2017
n	 Otsustati valida Otepää Vallavolikogu aseesimeheks 

Rando Undrus.

30.10.2017
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsus viieliikmelisena alljärgneva 

struktuuriga: 1.1 vallavanem; 1.2 neli vallavalitsuse liiget.
n	 Valiti Otepää vallavanemaks Kaido Tamberg.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsus alljärgnevas koosseisus: 1.1

vallavanem Kaido Tamberg; 1.2 vallavalitsuse liige Kajar 

Lepik; 1.3 vallavalitsuse liige Valdur Sepp.

Otepää Vallavalitsuse istungil

23.10.2017
n	 Jagati Otepää vallasiseses linnas asuvate Pihlaka ja Lom-

biveere katastriüksused ja määrati kohanimed, koha-aadressid 

ja sihtotstarbed.
n	 Väljastati Timo Riismaale projekteerimistingimused 

Pedajamäe külas Järve I kinnistul abihoone püstitamise ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Väljastati Anneli Veski-Burrile projekteerimistingimused 

Arula külas Mäe kinnistul abihoone püstitamise ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Väljastati Rauno Mätasele projekteerimistingimused 

Pühajärve külas Lehe 2 kinnistul külalistemaja ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Väljastati Martin Petersonile projekteerimistingimu-

sed Mägestiku külas Hobukaku kinnistul abihoonete ja 

kaarhalli püstitamise ning elamu laiendamise ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Väljastati Tiit Keldole ehitusluba Vana-Otepää külas 

Purdemäe kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
n	 Väljastati Arvo Möldrile ehitusluba Truuta külas Liinu 

kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
n	 Väljastati Peeter Mändlale ehitusluba Pedajamäe külas 

Männituka kinnistul ehitise laiendamiseks.
n	 Väljastati OÜ-le EMEKAN kasutusluba Otepää vallasise-

ses linnas Kirsi tn 2 kinnistul asuva ehitise kasutuselevõtuks.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 

eurot.
n	 Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
n	 Lõpetati Sihva külas asuva Lätte 3 kinnistu detailplanee-

ringu koostamine.
n	 Lõpetati Kääriku külas asuva Pülme vallatee teemaa 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmi-

selt: 1.1 Viivika Eljand-Kärp (Otikese rühma vanemate esin-

daja); 1.2 Vello Iir (Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 

1.3 Janek Moros (Maru-Müra rühma vanemate esindaja); 1.4 

Merlin Müür (Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.5 Urmas 

Orussaar (Mesimummi rühma vanemate esindaja); 1.6 Piia 

Pärn (Otepää Lasteaia töötajate esindaja); 1.7 Maarja Raud 

(Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.8 Raido Rõivas 

(Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.9 Leena Toom 

(Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.10 Kadri Vaks (Kaisu-

karude rühma vanemate esindaja).
n	 Määrati mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing 

kultuuriürituse toetus järgmiselt: 1.1 vanamuusikaansambli ja 

Pühajärve puhkpilliorkestri advendikontserdi korraldamiseks 

100 eurot; 1.2 kutselise ansambli advendikontserdi korraldami-

seks 150 eurot.
n	 Vabastati Kaitseliidu Valgamaa malev Otepää Kultuu-

rikeskuse teenuste eest tasumisest 18. novembril 2017. a kell 

16:00 – 19. novembril 2017. a kell 01:00 toimuva Kaitseliidu Val-

gamaa maleva ja Naiskodukaitse Valga ringkonna aastapäeva 

tähistamise ürituse osas.

AMETLIK INFO

Head Otepää 
linnaelanikud! 

Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk viib 
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.

n	 Vabastati 2017/2018 õppeaastaks Otepää Güm-

naasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spor-

dihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevu-

seks vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud 

spordihoone kasutamisaegade graafikule alljärgnevad 

spordiklubid: 1.1 Tartu Spordiselts „Kalev“ (sulgpall); 

1.2 mittetulundusühing Urban Style (JJ-Street Tantsu-

kool).
n	 Sõlmiti P. DUSSMANN EESTI Osaühingu-

ga (registrikood 10068915, aadress Mustamäe tee 

4 Tallinn) Otepää Gümnaasiumi hoone I korrusel 

asuvate ruumide (pindala 72,7 m²) kasutusse andmi-

seks äriruumi üürileping tähtajaga 8. juuni 2018. a.

30.10.2017
n	 Moodustati Otepää linnakeskuse väljaaren-

damise projektitaotluse suhtes ettepanekute tegemi-

seks vallavalitsuse komisjon järgmises koosseisus: 1.1 

Kaido Tamberg (komisjoni esimees); 1.2 Enelin Alter; 

1.3 Aado Altmets; 1.4 Jaanus Barkala; 1.5 Ilmar Haak; 

1.6 Mairo Kangro; 1.7 Raivo Kalda; 1.8 Siim Kalda; 1.9 

Tuuli Merimaa; 1.10 Aivar Nigol; 1.11 Monika Otro-

kova; 1.12 Mare Raid; 1.13 Jaanus Raidal;1.14 Rando 

Undrus.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 2. oktoobri 

2017. a korraldust nr 2-4-487 “Aastainventuuride läbi-

viimine“. 

31.10.2017
n	 Kutsuti osaühingu Puka Vesi nõukogu liikme 

kohalt tagasi Tarmo Kosk, Kalju Venski ja Vahur Vuks. 

Valiti kuni 31. oktoobrini 2023. a osaühingu Puka Vesi 

nõukogu liikmeteks: 2.1 Heikki Kadaja; 2.2 Raivo 

Nurmetu; 2.3 Jaanus Raidal.

AMETLIK INFO

Euroopa Liidu toiduabi neile isikutele ja perede-
le, kes said toimetulekutoetust või vajaduspõ-
hist peretoetust augustis või septembris 2017, 
jagatakse 

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

Toiduabi koordineerib maakondlikult MTÜ 
Valga Abikeskus.

Kontakt: Teresa Sale, 5386 6825, valga@
toidupank.ee. 

Lisainfo: Kersti Tamm, 5199 4123.

Toiduabi jagamisest

SÜNNID

Georg Tinask          28. oktoobril
Kiira-Miia Levin          28. oktoobril
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10.-11. november  FC Otepää mehed 
osalevad Tartu linna meistrivõistlustel, Sepa 
staadion.
25.-26. november  toimub järjekord-
ne “FC Otepää ja sõbrad miniturniir”, Otepää 
spordihoone.

28. oktoobril toimus FC Otepää ja sõprade mini-
turniir, kus mängiti kahes erinevas vanuseklassis. 

Päeva alustasid 2010.-2011. aastal sündinud 
pallivõlurid, kus võitlustules olid lisaks Otepää-
le ka FC Elva ja Tartu Tammeka Jalgpalliklubi. 
8 erinevat võistkonda, kus osavaimat mängu 
näitasid seekord Elva pallurid. Otepää saavutas 
edasijõudnute seas tubli teise koha.

Mängupäeva teises pooles olid võitlustules 
2008.-2009. aastal sündinud lapsed. Otepääle 
pakkusid tugevat konkurentsi juba eelnevalt tun-
tud Tammeka, kuid parima koha napsas enda-
le Santose klubi. 6 võistkonna seast saavutas 
Otepää tubli kolmanda koha.

Ka järgmisele turniirile on oodata konkurente 
teistest linnadest – Otepää jalgpallurid kutsuvad 
sõpru kaasa elama ja aitama omad võidule.

Mihkel Teder

Otepää jalgpall

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.

Otepää tantsumemm Eha Ojavee pidas juubelit

25. oktoobril pidas Otepää Kultuurikeskuses oma 
80. sünnipäeva Otepää tantsumemm Eha Ojavee. 

Tantsumemme tervitasid juubeli puhul Otepää 
vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare 
Raid, Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispet-
sialist Eha Mandel, Nõuni Rahvamaja juhataja 
Marika Viks, rahvatantsu naisrühm „Vesiroos“, 
naisrühm „Nuustaku“, segarühm „Nuustaku“, 
sõbrad ja sugulased ning endised õpilased. Juu-
belipidu vedas Eha Ojavee endine õpilane Miia 
Pallase. 

Otepää vallavalitsus tunnustas Eha Ojaveed 
tänukirja ja raamatuga Aare Olander „Valga, 
Tõrva ja Otepää vaated“. Otepää vallavalitsuse 
liige vallavanema ülesannetes Mare Raid sõnas, 
et Eha Ojavee pikk tee rahvatantsujuhendajana 
on tunnustamist ja märkamist väärt. „Rahvatants 
on midagi, mis meid kõiki liidab ja ühendab. Eha 
Ojavee on teinud väga tänuväärset tööd, et rahva-
tantsu Otepääl alles hoida ning arendada. Tänu 
temale on rahvatantsu õppinud armastama nii 
suured kui ka väikesed“.

Kui juubilari käest küsiti, kuidas kõik alguse sai 
ja kuidas ta rahvatantsu tantsima juhtus, siis vastas 
Eha Ojavee, et selle pisiku sai ta juba lapsepõl-
ves ja vanemate käest. „Tantsima hakkasin juba 
1. klassis, siis ma küll veel tantsida ei osanud aga 
täditütar õpetas ning sealt edasi läks tantsimine 

juba ladusalt,“ meenutas Eha Ojavee.
Eha Ojavee on sündinud 1937. aastal Otepää 

mail, hiljem kolis perekond Kohtla-Järvele. 1956. 
aastal lõpetas ta seal keskkooli. Tubli sporditüdru-
ku ja tantsijana leidis Eha rakendust Pühajärve 
Põhikoolis pioneerijuhina. 1967. aastal lõpetas ta 
Tartu ülikooli kaugõppes treeneri erialal. Tööelu 
jätkus pioneerijuhina Otepää keskkoolis, siis prae-
guses Audentese Spordikooli Otepää filiaalis, kus 
ta töötas nii kasvataja, võimlemisõpetaja, suusat-
reeneri, pioneerijuhi kui ka tantsuõpetajana.

Rahvatantsu on Otepääl nii enne sõda kui ka 
pärast tehtud. Toona juhendas rahvatantsijaid 
Heisi Mägi. Alates 1972. aastast võttis selle töö üle 
Eha Ojavee. Tantsujuhina tegutses ta mitte ainult 
Otepääl vaid ka Hellenurmes, Nõunis, Pühajärvel 
ja mujal. Käidud on kõikidel nii tolleaegsetel kui 
ka vabariigi koolinoorte ja üldtantsupidudel. Eha 
Ojavee on elu jooksul juhendanud umbes paa-
rikümmet tantsurühma – nii lapsi kui täiskasva-
nuid, sega- kui naisrühmi.

Eha juhendatud tantsurühmad tegutsevad siiani. 
Nii näiteks on väga edukas olnud 1987. aastal moo-
dustatud segatantsurühm Nuustaku (juhendaja 
Kaire Ojavee). Eha juhendatud Otepää naisrühm 
Nuustaku on samuti väga tugev rühm, kellel ette 
näidata palju häid esinemisi. (juhendaja Angela 
Toome). Samuti tegutseb edukalt edasi naisrühm 

28. oktoobril pidas üks Otepää tuntuim rahvatantsu 
segarühm Otepää Kultuurikeskuses meeleolukat 
sünnipäevapidu. 

Külla olid tulnud tantsurühmad nii lähedalt kui ka 
kaugelt ja nagu tantsijatele omane, pidu algas tant-
suga ning lõppes tantsuga. 

Rahvatantsutraditsioonid on Otepääl olnud jät-
kuvalt tugevad ja järjepidevad. Sellest annab tun-
nistust kasvõi see, et tantsurühma pidu jälgis ka 
Otepää tantsumemm ja kunagine tantsurühma 
juhendaja Eha Ojavee, kes eelmisel nädalal oma 
80. sünnipäeva pidas. 

Otepää vald tunnustas rahvatantsurühma tänu-
kirja ja 300-eurose kinkekaardiga, mille andsid üle 
volikogu esimees Jaanus Barkala ja haridus-kultuu-
ri- ja spordinõunik Janika Laur. 

Nuustaku segarühma juhendaja Kaire Ojavee 
tänas oma tantsurühma. „Kui poleks rühma, siis 
poleks ka juhendajat ja vastupidi. Me oleme oma-
vahel seotud läbi armastuse tantsu vastu,“ ütles 
Kaire Ojavee. „Oleme koos alustanud 12. hooaega. 
Pean ütlema, et Nuustaku juhendamine on elu-
kestev õpe, tahan teid tänada kannatlikkuse ja hea 
huumorimeele eest. Loodan, et võtate tantsuaasta-
test Nuustakus kaasa palju toredaid mälestusi.“

Rahvatantsurühma Nuustaku olid tulnud tervita-
ma TTÜ tantsuansambel Kuljus vilistlasrühm, San-
gaste segarahvatantsurühm Kõvvera Kõdara, nais-
rühmad Vesiroos ja Nuustaku ning Otepää Güm-
naasiumi vilistlasrühm. Koos endise klaverisaatja 
Varju Tederiga olid tulnud esinema ka tema sõbrad 
ansamblist Jauram. Üllatuskingituse tegid endised 
Nuustaku tantsijad esitades Mulgi polkat. Hiljem 
keerutati jalga Toomas Ojasaare ansambli muusika 
saatel. Õhtut juhtis Margus Möll.

Segarühm Nuustaku ajaloost

Segarühmal Nuustaku on seljataga sündmusteroh-
ke ajalugu. Klaverisaatjaid on selle aja jooksul 
rühmal olnud kolm – Katrin Mäggar, Varju Teder, 
praegu saadab tantsurühma Otepää Gümnaasiumi 
ajalooõpetaja Heivi Truu.

Nuustaku rahvatantsurühm alustas tantsimist 
legendaarse Otepää tantsujuhi Eha Ojavee juhen-
damisel 1987. aastal. Eha Ojavee meenutas, et rah-
vatantsu tehti Otepääl nii enne sõda kui ka pärast. 
Toona juhendas rahvatantsijaid Heisi Mägi. Alates 
1972. aastast võttis selle töö üle Eha Ojavee. Kuna 
tantsida soovijaid oli palju, siis sündiski Eha Ojavee 

ja Riita Aaderi koostöö tulemusena Otepää sov-
hoosi juurde rahvatantsu segarühm Nuustaku. 
Kohe esimesel maakollektiivide ülevaatusel saatis 
rühma edu – saadi II koht. Hiljem tulid esine-
mised Otepää sõpruspiirkondades Saksamaal, 
Norras, Soomes, Rootsis. 

1995. aastal võttis juhendamise üle Angela 
Toome. Toona tantsis rühmas vahelduva eduga 
8-10 paari. 

Segarühma praegune juhendaja Kaire Ojavee 
on rühma juhendanud alates 2006. aastast. Rah-
vatantsurühma väga heast tasemest annab aimu 
see, et osaletud on peaaegu kõikidel tantsupidu-
del. Hetkel tantsib rühmas 8 paari, loomisajast 
peale on tantsinud 3 tantsijat. Nuustaku segarühm 
ühendab väga erinevaid inimesi – siin on nii ette-
võtjaid, õpetajaid, riigiametnikke. 

Nuustaku on osalenud kahel Kagu-Ees-
ti tantsupeol, ettevalmistust 2018. a toimuvale 
III Kagu-Eesti peole „Kuula“ alustatakse peale 
väikest puhkenädalat. 

2016. aasta aprillis osaleti vahval festivalil Itaa-
lias, möödunud suvel aga Pihkva linna päevadel. 
Võimalusel võetakse osa ka koduvalla üritustest 
ning vahele pole jäänud maakondlikud tantsu-
peod. Samuti on Nuustaku segarühm võtnud 

Rahvatantsu segarühma Nuustaku 30. sünnipäev

Vesiroos (juhendaja Kaire Ojavee). Eha on ka uusi 
tantusid loonud – tema seatud „Pühajärve valssi“ 
tantsivad naisrühmad siiani. Lisaks sellele on Eha 
Ojavee juhendanud ka laste ning noorte rahvatant-
surühmi.

Eha Ojavee töö jätkajaks ning järjepidevuse 
kandjaks on Eha minia Kaire Ojavee, tantsujuht, 
keda samuti teatakse ja armastatakse. 

Monika oTrokova

endale sihiks 2019. aasta laulu- ja tantsupeoks val-
mistumise.

Nuustaku segarühma koduleht http://nuustaku.
weebly.com 

Foto: valju aloel

Monika oTrokova

Koolieelne ettevalmistus 
Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2018. aasta 
septembris kooliteed alustavatele lastele alusta-
vad õppetööd jaanuaris 2018.

Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laeku-
nud avalduse põhjal. Avalduste esitamise TÄHT-
AEG on 14. detsember 2017. 

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on 
Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab 
kõikide avalduse esitajatega ise ühendust aval-
dusel märgitud kontaktide abil. Koolieelse etteval-
mistuse rühma vastuvõtmise avalduse vorm on 
kättesaadav kooli kodulehel (õppetöö/blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!
otepää gümnaasiumi direktor külle viks

Apteekrimäel valmis statsionaar-
ne tualett. Suusatreener Silver Eljand 
(pildil) tundis olmetingimuste paran-
damisest heameelt ning ütles, et tema 
meelest võiks samuti Apteekrimäest 
saada rahvatervise edendamise koht.

„Apteekrimägi on kujunenud Eesti 
noorte suusahüppajate ja kahevõistleja-
te võistluste korraldamise põhikohaks. 
Kui mujal on lund vähe, siis meil suudab 
hea mäemeister väikese lumega ka mäe 
korda teha,“ lisas Eljand.

Apteekrimäe suusahüppe-
kompleksis paranesid 
olmetingimused
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Jälle väitlemas

2015/2016 õppeaastal osalesid kolm Palupera 
põhikooli 9. klassi õpilast presidendi väitlusturnii-
ril „Anname sõna tulevikule“, mille eesmärgiks on 
kutsuda noori üles rääkima kaasa ühiskondlikel 
teemadel. Tol korral meie võistkond küll auhinna-
list kohta ei saavutanud, kuid võidust tähtsam on 
siiski osavõtt. 

Enne turniiri toimus põhjalik ettevalmistus 
argumenteerimiskoolis, mis toimus Nõo Reaal-
gümnaasiumis. See andis õpilastele aimu, mida 
väitlemine endast üldse kujutab ja kuidas seda 
õigesti teha. Kooli lõpus toimus ka prooviväitle-
mine.

 Õpilased olid väga rahul märgates väitluses 
osalemisest reaalset kasu. Osalejad tajusid , et 
suudavad oma argumente läbimõeldult põhjenda-
da asjalikke näiteid tuues. Turniir lõppes kutsega 
presidendi Toomas Hendrik Ilvese vastuvõtule 
Kadrioru lossi roosiaeda, mis tekitas õnnelikku 
elevust kõigis osalejates.

Ka sellel aastal astus Palupera kool väitlustulle. 
Kooli esindavad  9. klassist kolm tüdrukut ja varu-
mehena tuleb kaasa ka üks tüdruk kaheksandast 
klassist. Kuna sel korral argumenteerimiskooli ei 

ole, siis tuleb harjutada ja eeltööd teha ise.
Eelturniir toimus Miina Härma Gümnaasiumis 

5. novembril ja kestis terve pika päeva. Seekord-
seks väitlusteemaks oli “Poliitilised kampaaniad 
koolides peaks olema keelatud”. Teema on intri-
geeriv ning pinget pakkuv. 

Väitlusel osalenud noorte kommentaar: “Jäime 
ise väga rahule, sest oleme kogemuse võrra rik-
kamad. ” Ave, Karel ja Andre tajusid, ei võimatu 
on väidelda linnanoortega, sest nemad näevad 
maailma ainult linnaelust lähtuvalt. Kui nad 
näiteks väitsid, et poliitilised kampaaniad koolis 
ei peaks olema keelatud, sest maakoolis käivad 
õpilased saaksid koolist läbi reklaami infot, siis lin-
nanoored esitasid vastuväiteks, et linnapildis on ju 
reklaami küllalt. 

Meie meeskonna puhul tõid kõik kohtunikud 
välja kõnede hea ülesehituse. Olime ainukesed, 
kes olid maakoolist. Oli ka Ülenurme, aga see ka 
ikka väga linnaga juba kokku kasvanud piirkond. 
Kokku osales kaheksa võistkonda. Väitlus toimus 
kolmes voorus, lisaks toimus lõpus finaalväitlus.

väitlejate juhendaja kairiT leesalu
Vasakult: Caroliis Miks, Rena Tiganik ja Danjel Juškin.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juurtest harg-
nevad pesad üle Eesti. 4. novembril olid Nõunis 
oma pesa ansamblid Kirju ja Rüüt. Kirju koosneb 
kolmest Pärnu  noorest viiuldajast – Helina 
Sommer, Juuli Kõrre ja Maria Mänd. Nad on 
leidnud päris oma ühise keele pärimusmuusikas. 
Nende esimene lugu oli Kuuvalss, mille kirjutas 
Maria. Sellest loost sündiski ansambel Kirju. Nii 
traditsioonilisi meloodiaid mängides kui iseendi 
loodud pärimuslikku omaloomingut esitades 
liiguvad kolm poognat kadestamisväärselt kaunis 
üheshingamises. 

Ansambel Rüüt koosneb neljast liikmest – 
Juhan Uppin, Maarja Soomre, Maili Metssalu, 
Toomas Oks. Ansambel on koos ühiselt tegutse-
nud viis aastat, kaks eesti lõõtspilli ja kaks naisvo-
kaali, oskuslikult kombineeritakse nii jõulist regi-
laulu kui ka sillerdavaid ja peeneid mitmehäälsusi. 
Ise on nad öelnud, et neile on oluline loodus ja 
selle väärtustamine. Lood plaadilt “Kadakad” on 
otseselt loodusest inspireeritud ja maalivad kujut-

luspilte niitudest, metsadest, merest ja maast. Nii 
viiakse kuulajad linnast välja, maasikaväludele, 
rannaniitudele ja suviste kadakate vahele igatse-
ma ja armuma. 2016. aastal võideti esikoht uute 
rahvatantsude konkursil “Pärimuse päitsed”. 
Loole “Orjalaul” tegi Maria Uppin seade “Kül-
mapõli”, millega kaasnes ansamblile võimalus 
mängida 2017. aasta noorte tantsupeol staadioni-
täiele tantsijatele.

Ei jäänud meiegi publik lihtsalt kuulajaks, nii 
mõnigi lugu tõi rahva kaasa tantsima ning hoo-
gsalt kaasa plaksutama. Oli jälle üks armas ja 
ühiselt koosoldud pühapäevaõhtu. Kel soovi, 
sai kaasa osta uue plaadi. Kel soovi, sai vaheajal 
Nõuni noorte küpsetatud muffinit ja piparmündi-
teed nautida. Nagu juba traditsiooniks on saanud, 
tuleb peale kontserti ikka ahjupotiga otse ahjust 
ühepajatoit ning ühises söögilauas saab lihtsalt 
juttu puhuda ja olla õnnelik, et meil on nii toredad 
inimesed!

Marika ja kalev

Seekord punusid Nõunis pesa ansamblid 
Kirju ja Rüüt
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Aakre õpetajad lasteaias õppimas

Aakre Lasteaed-Algkooli kogu meeskond koos 
mõne huvilise lapsevanemaga on olnud alates 
juunikuust neli päeva õppimas. Nimelt saime 
toetust projekti „Aakre Lasteaed-Algkooli 
meeskonna ühine Hea Alguse metoodika õppi-
mine“ elluviimiseks Sihtasutuselt Innove „Alus-
hariduse parimate praktikate jagamise õpiüri-
tus“ raames. Projekti toetati Euroopa Liidu 
Struktuurifondist tegevuse „Koolimeeskondade 
ühine õppimine haridusuuenduste rakendumi-
seks“ raames ja tegevuse „Õpetajate ja kooli-
juhtide professionaalse arengu toetamine“ ellu-
viimiseks. See tuli küll nüüd pikk lause! Projekti 
eesmärk on parendada Aakre Lasteaed-Alg-
kooli toimimist, laiendada lasteaia tegevust ja 
saada uusi ideid Hea Alguse metoodikast.

Koolituse eesmärk on tõsta meeskonna val-
misolekut, motivatsiooni ja teadlikkust lapse-
keskse metoodika põhimõtete rakendamiseks 
igapäevatöös. Selgitada täiskasvanute olulist 
rolli kõigile lastele soodsa arengu- ja kasvu-
keskkonna loomisel. Tähtis on ühise õppimi-
se käigus omandatud teadmiste ja kogemuste 
kasutamine igapäevatöös.

Lihtsamalt öeldes – meenutada vana ja 
saada teada uut. Kõigi osalejate sõnul moodus-
tasid õpetliku osa Tartus Hea Alguse lasteaeda-
de külastused. Oli hea näha kuidas teised las-
teaiad toimivad, kuidas oma üritusi korralda-
vad, hommikuringe läbi viivad. Meie kogenud 

õpetajatel oli ka äratundmisrõõmu ja meenutu-
si varasemate aastate Hea Alguse koolitustelt 
juba ellu viidud ja aktiivselt kasutuses olevatest 
tegevustest ja võtetest. Kuid oli ka huvitavaid 
avastusmomente. Mööblitki sai koolituse käigus 
ringi tõstetud, ikka selleks, et proovida kas uut-
moodi on parem. Hoolimata sellest, et linna 
suurte lasteaedade materiaalsed võimalused ei 
ole võrreldavad pisikese maalasteaia võimalus-
tega, saime hulga häid mõtteid ja ka unistusi, 
mille poole tulevikus püüelda. Kõik ikka tasa 
ja targu. Luubi all oli ka meeskonnatöö, sest 
oleme ju paras punt päris erinevaid inimesi, kes 
tegutsevad ühise eesmärgi nimel – lastele pari-
mate õpitingimuste loomisega meie tingimus-
tes. Samuti mõlemapoolne hea koostöö lasteva-
nematega on väga tähtis.

Täname lastevanemaid mõistva suhtumise 
eest neil neljal päeval! Täname SA INNOVE 
projekti rahastamise eest ja Hea Alguse Kooli-
tuskeskuse rahvast koolituse läbiviimise eest! Ja 
Karli Pastakut meid transportimast! 

liina laaser
aakre lasteaed-algkooli direktori kt

Puka Vallavolikogus

11. oktoobril 2017
n	 Kinnitati 

Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kava aastateks 2017-2028;

AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-

ni kasutamise eeskiri; nimekiri vallavara  tasuta võõ-

randamineseks ning kinnisasjade üleandmiseks AS-le 

Emajõe Veevärk(Aakre Biotiigi (katastritunnused 

60801:002:0014 ja 60801:002:2550), Aakre pumbamaja 

(katastritunnus 60801:002:2560) ja päraldised – Aakre 

pumbajaam, veetrassid ca 1000 m, kolmeosaline septik 

ja biotiigid.

AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

liitumise eeskiri; 
n	 Määrati alates 01.01.2018 kuni 31.12.2030 Puka 

valla  haldusterritooriumil vee-ettevõtteks AS Emajõe 

Veevärk (registrikoodiga 11044696) ja kehtestati AS 

Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnaks Puka vallas Aakre 

küla.
n	 Eraldati MTÜ-le Puka Aianduse ja Mesinduse 

Selts 1300 eurot külmkambri remonttöödeks.
n	 Kinnitati Puka valla 2017.aasta I  lisaeelarve.
n	 Otsustati anda tasuta üle Helme vallale Soon-

taga külas asuv Kuusemetsa kinnisasi, katastritun-

nusega 60802:001:0641, registriosa nr  2449240  ning  

Isiklik kasutusõigus Kuusemetsa kinnisasjal tehnovõr-

gu või rajatise seadmiseks MTÜ Eesti Andmesidevõrk 

(registrikood 80361841) kasuks.  
n	 Muudeti OÜ Puka Vesi põhikirja.   
n	 Otsustati anda tasuta üle OÜ-le Puka Vesi alljärg-

nevad kinnistud: 

Ääre tn 3a, katastritunnus 60803:001:1900;

Kooli tn 11, katastritunnus 60803:001:1890;

Kooli tn 9, katastritunnus 60801:001:0231;

Tööstuse tn 15, katastritunnus 60801:001:0089;

Komsi puurkaevu, katastritunnus 60802:003:2270;

Komsi biopuhasti, katastritunnus 60802:003:2280;

Puka puhastusseadmed, katastritunnus 

60802:002:0006, katastritunnus 60802:002:0007.
n	 Muudeti Puka Lasteaia põhimäärust - Lasteaed 

on lastele vanuses poolteist (1 aasta 6 kuud) kuni seitse 

eluaastat.
n	 Otsustati:

 FIE Anneli Uffertile tema kasutuses olevate Puka 

Vallamaja ruumide  kasutamine rendilepingu alusel 

kandega kinnistusraamatus;
n	 Anda volitused  halduslepingu sõlmimiseks ja 

vara tasuta kasutusse andmiseks:

Puka vallamaja hoone MTÜ-le Puka Kogukond, Kui-

gatsi külamaja MTÜ-le Kodupaiga Külaselts ja Aakre 

rahvamaja (osaliselt) MTÜ-le Aakre Külaselts.
n	 Määrati hüvitis projekti „Puka haridusvõrgu 

ümberkorraldamine ja Puka Keskkooli rekonstruee-

rimine“ eeltaotluse ja põhitaotluse ettevalmistamise 

koostamise eest.

Puka Vallavalitsuses

septembris:
n	 Ühekordset toetust maksti kuuele taotleja-

le kokku 325.- eurot, ranitsatoetust kahele taotlejale 

kokku 100 eurot, vajaduspõhist peretoetust kahele taot-

lejale; toimetulekutoetust ühele isikule.
n	 Määrati hooldajad kahele puudega isikule.
n	 Nõustuti riigi omandisse jätmisega: Aakre külas 

Vainopõllu, ca 6,96 ha ja Vainometsa, ca 5,65 ha.
n	 Toetati MTÜ Segakoor U-Tuuri esinemisrõivaste 

ostmisel 250.- euroga.
n	 Rebaste külas asuv Küti (60801:001:1660) kinnis-

asi ümbritseb jätkuvalt riigi omandis olevat maad suuru-

sega 1940 m². Nõustuti selle maa-ala Küti kinnisasjaga 

liitmisega.
n	 Puka Keskkooli  poised osalesid Soomes toimuval 

Lappeenranta lähistel Saimaa jalgpalliturniiril 30.09.-

01.10. 2017. Vallavalitsus toetas osaliselt osavõtjaid osa-

võtutasu maksmisel.
n	 Nõustuti Aakre külas asuva  Ristiku  katastriük-

suse (katastritunnus 60801:002:2150) jagamisega 

kaheks iseseisvaks  maaüksuseks− Ristiku sihtotstarbe-

ga maatulundusmaa ja Marja tee sihtotstarbega trans- 

pordimaa.
n	 Lihtsustatud korras korraldatud hankele „Puka 

AMETLIK INFO

valla kruusateede remont – Komsi-Kibena piirkonnas“  tunnis-

tati edukaks  Bergermaster OÜ (registrikood 10983564) maksu-

mus   kui hinna poolest kõige soodsaim.
n	 Puka kalmistu hauaplatside mõõdistuse ja registri koos-

tamise eest tasuti Osaühingule Kobras 4380.- eurot. 
n	 Kinnitati Puka Keskkooli hoolekogu moodustamise kord 

ja töökord.

oktoobris:
n	 Vajaduspõhist peretoetust maksti neljale, matusetoetust 

ühele, toimetulekutoetust kahele, sünnitoetust ühele teotleja-

le ja ühekordset toetust kolmele taotlejale kokku summas 146 

eurot. 
n	 Nõustuti Kähri külas asuva  Põhu  katastriüksuse 

(katastritunnus 60802:003:0220) jagamisega  - Põhu, sihtotstar-

bega maatulundusmaa ja Põhu tee, sihtotstarbega transpordi-

maa.
n	 Määrati Puka vallas Pedaste külas asuva Puka valla 

omandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maaüksuse suu-

ruseks 11 667 m²

Nõustuti Prange külas asuva  Upseri  katastriüksuse (katastri-

tunnus 60802:002:0330) jagamisega neljaks iseseisvaks  maaük-

suseks – Upseri, Upseripõllu ja  Metsatuka, sihtotstarbega 

maatulundusmaa ja Kuigatsi-Kõrepi tee T3, sihtotstarbega 

transpordimaa,
n	 Nõustuti Aakre külas asuva  Siimoni katastriüksuse 

(katastritunnus 60801:002:1400) jagamisega  kaheks iseseisvaks  

maaüksuseks – Siimoni, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Väi-

kesiimoni, sihtotstarbega elamumaa.
n	 Nõustuti Aakre külas asuva Oona tee 4 katastriüksuse 

(katastritunnus 60801:002:0731) jagamisega kaheks iseseisvaks  

maaüksuseks – Suurepõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa ja 

Oona tee 4, sihtotstarbega elamumaa.
n	 Kiideti heaks Hajaasustuse programmi raames Väljaot-

sa talu maadele salvkaevu rajamise ja veeanalüüsi tegemise 

aruanne.
n	 Moodustati Puka Keskkooli hoolekogu koosseisus Harri 

Irv, Ester Muni, Aime Soonvald, Age Suun, Rannus Prii, 

Ingemar Liigand, Urmo Laikask, Ana Vink, Karel Kuus ja 

Esta Hainsalu.
n	 Nõustuti  Keskkonnaameti  poolt  Eesti Keskkonnatee-

nused AS-ile (registrikood 10814608) jäätmeloa andmisega  

Valga maakonnas   korraldatud jäätmeveoks-taaskasutatavate 

jäätmete kogumiseks, ohtlike jäätmete kogumiseks ja olmejäät-

mete kogumiseks.
n	 Nõustuti Plika külas asuva Kruusamäe maaüksuse (vaba 

põllumaatükk 41v), suurusega 18,91 ha, eratamisega.
n	 Moodustati Puka Lasteaia hoolekogu koosseisus Jane 

Everst, Mirja Sarapuu, Milvi Rebane, Anne Riis, Kristel Ilves, 

asendusliikmed Eva Mekk ja Inger Zimmer.
n	 Eraldati OÜ-le Puka Vesi 3140.- eurot tegevustoetuseks ja 

6332.- eurot investeeringute toetuseks.
n	 Otsustati  osta Puka sauna kütmiseks 1000.- euro eest 

küttepuid (38 m³).
n	 Määrati   projekteerimistingimused ehitusprojekti 

koostamiseks „ESTSIDE-13 Rannu-Rõngu-Elva-Kuigatsi,“ 

mikrosüsteemi ja sinna puhutavate fiiberoptiliste sidekaablite 

paigaldusel.
n	 Väljastati Puka vallas Aakre külas asuvale Mõisa tee 12  

katastriüksusele (katastritunnusega 60801:002:2570) ehitatud 

laululavale kasutusluba.
n	 Nõustuti Keskkonnaameti poolt Ragn-Sells AS-ile 

(registrikood 10306958) jäätmeloa väljastamisega  segaol-

mejäätmete, paberi ja kartongi ning biolagunevate köögi- ja 

sööklajäätmete veoks Valgamaal.
n	 Väljastati ehitusluba Puka vallas Rebaste külas Villemani 

maaüksusele (katastritunnus 60801:001:0810)   põllumajandus-

liku abihoone ehitamiseks.

Nõustuti Aakre külas asuva  Mõisa tee 7  katastriüksuse 

(katastritunnus 60801:001:0184) jagamisega kaheks iseseisvaks  

maaüksuseks − Mõisa tee 7, sihtotstarbega elamumaa ja Mõisa 

tee 9a, sihtotstarbega transpordimaa.
n	 Nõustuti Puka alevikus  Metsa tänaval asuvate Metsa tn 6 

(katastritunnusega 60803:001:1011) ja Metsa tn 10 (katastritun-

nusega 60803:001:0490)  kinnisasjade vahele jääv reformimata 

maa-ala, mille suurus on  ca 386 m² liita Metsa tn 8 kinnisasjaga.
n	 Kiideti heaks Hajaasustuse programmi raames Aakre 

külas asuvale Lepassaare maaüksusele rajatud salvkaevu ja 

veeanalüüside tegemise aruanne.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Robin Zilmer      7. septembril
Merelle Püvi    15. oktoobril

Teade

Rõõmsameelne ja kokkuhoidev tantsurühm Vokiratas 
Puka rahvamajas ootab oma seltskonda uusi tantsijaid.

Katrin Kõiv telef.56 611398 või Helgi Pung telef. 52 74812.

22. novembril kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses

Pilet 15/13 EUR. Sooduspilet õpilasele, 
tudengile ja pensionärile. Piletid müügil 

Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.
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Keeni Põhikool muutuste lainel

Sellest sügisest rakendusid meie koolis mõnin-
gad muudatused, mille kavandamine algas juba 
eelmisel õppeaastal. Tõuke selleks andsid Eesti 
haridusmaastikul toimuvad uuendused, Eesti elu-
kestva õppe strateegia 2020 eesmärgid ning meie 
enda kooli uue arengukava valmimine ja visiooni 
loomine. Kavandatud plaanide realiseerumiseks 
oli vajadus alustada kooliaasta ja koolipäeva ümber 
mõtestamisest ning struktureerimisest.  Oma idee-
dele saime kinnitust Tallinna Ülikooli ELU pro-
jektimeeskonna juhendmaterjalidest ning toetuse 
kooli hoolekogult ja pidajalt. 

Meie eesmärk oli trimesterõppele üleminek. 
Selle tulemusena on meie koolis I õppeperiood 1. 
september - 1. detsember, II õppeperiood 4. det-
sember - 16.  märts ning III õppeperiood 19. märts- 
11. juuni. 

Samuti oli ideeks koolipäev, mis laiendab õpi-
laste huvisid ja silmaringi, võimaldab õpilastevahe-

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: 
   9. november, 
 16. november, 
 23. november,
 30. november, 
   7. detsember. 
Kaasa isikut tõendav dokument ja kilekotid/
pappkastid! 

Pille sikk, 52 47 930 

Toiduabi jagamisest

Head Sangaste EELK 
Koguduse liikmed ja sõbrad!

Taas kord hakkavad aasta viimased näda-
lad ja päevad kätte jõudma, ning Sangaste 
koguduse juhatus palub oma headel liik-
metel ja kallitel sõpradel oma kodukogu-
dust meeles pidama aastaannetusega, kel 
see veel tegemata. 

Aastaannetuse suurus on nii nagu ikka 
- vabatahtlik, ka kõige vähim and on tere-
tulnud ja näitab Sinu hoolimist ning lugu-
pidamist oma kirikust, kogudusest ning 
kihelkonnast.

Konto EE532200001120024871
SWEDBANK,  
SWIFT kood/BIC HABAEE2X

Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus 
hingedeajal ja kõigel Jõuluajal 2017

12. november  Jumalateenistus kell 12.00
19. november  Jumalateenistus kell 12.00
26. november  Jumalateenistus kell 12.00
   Surnute mälestuspüha. Kirikuaasta lõpp.
  3. detsember  Esimene advent kell 12.00
 Andresepäev, EELK Sangaste kiriku ja koguduse nimepäev
10. detsember   Teine advent kell 12.00
17. detsember  Kolmas advent kell 12.00
24. detsember  Neljas advent. 
   Püha Jõuluõhtu jumalateenistus kell 18.00
25. detsember  Esimene Jõulupüha kell 12.00
26. detsember  Teine Jõulupüha kell 12.00
31. detsember  Vana-aasta õhtu jumalateenistus kell 18.00
  7. jaanuar  Kolmekuningapäeva jumalateenistus 
   kell 12.00

Sangaste Valla 
Pensionäride Ühendus „Härmalõng“ 

kutsub kõiki huvilisi

EAKATE JÕULUPEOLE 
Sangaste Seltsimajas 

laupäeval, 16. detsembril 
algusega kell 12.00. 

Esinevad Varje Teder ja Toomas Jalajas. 
Piletid hinnaga 13 eurot on müügil kuni 

10. detsembrini (kaasa arvatud) 
Sangastes (Vaike Tuisk, tel. 56 566 452).

list koostööd, kohtumisi huvitavate inimestega ja 
pakub füüsilist aktiivsust. Õpetajatele aga tööpäeva, 
kus lisaks õpetamistegevusele võimalik aeg kollee-
gidega koostööks  ja ühiseks planeerimiseks. 

Selle tulemusena algab iga koolipäeva hommik 
45 minutilise tuutortunniga, mille raames on õpi-
lastel võimalus täiendavalt tegeleda huvipakkuva 
ainega, osaleda konsultatsioonides, valmistada ette 
kaasõpilastega klassi või kooli üritusi, tegutseda 
huvijuhi töötubades või harrastada pallimänge jne. 
Päeva keskel on võimalus nii õpilastel kui õpetajatel 
30 minutiliseks söögipausiks ning tavapärase pika-
päevasöögi asemel pakume lastele PRIA toetusega 
koolipuu- ja köögivilja ning koolipiima. Päeva lõpe-
tavad erinevad huvialaringid ning tegevused kooli 
raamatukogus. 

Lasteaia osas oleme võtnud fookusse lapse 
arengu toetamise eeskätt läbi õpetaja tööaja 
jaotuse. Uue töökorralduse kohaselt on õpetajad 

kolmel hommikupoolikul koos rühmas tööl, mis 
annab võimaluse nii individuaalseks kui vanusepõ-
hiseks tegevuseks. Samuti tagab turvalisuse õuealal 
ja õppekäikudel.

Äsja täitus Keeni Põhikoolil 177. sünnipäev. Pidu-
päevakõnes kooliperele tõin välja katkendi kooli 
kroonikast, mis peegeldas siinset hariduselu sada 
aastat tagasi. Kuigi vahepeal on toimunud rida 
muutusi säilis meie kool omanäolisena. 

Mul on hea meel, et suured uuendused on nii 
lühikese ajaga saanud osaks laste ja õpetajate koo-
lipäevas ning tagasiside enamjaolt positiivne. Olen 
kindel, et tänased otsused annavad meie koolile või-
maluse olla jätkusuutlik, tervist edendav, turvaline 
ja elukestvat õpet väärtustavate õppijate unistuste 
lasteaed-põhikool.

Maire MuruMaa
direktor

Sangaste valda ei ole enam juriidilisel kaardil. 
Siiski oli Sangaste kihelkond endistel aegadel 
Lõuna-Eesti jõukaim ning aastal 1912 lausa 
auhinnatud kuldaurahaga tsaari-Venemaa 
parima maaviljeluspiirkonnana. 

Ei ole siin muutunud suurt midagi. Ka täna 
on meie kogukonnas mitmeid Eesti suuret-
tevõtjaid nii tootmises kui põllumajanduses. 
Keeni kool ja lasteaed ei näita mingeid ka-
dumismärke, pansionaat on hea kuulusega 
kogu riigis ning seltsielu käib täistuuridel. 

Seltsimaja perenaise Raili Mandli sõnul 
ei ole enam õhtut, kui seltsimajas ei tegut-
seks mõni treening- või tantsurühm. Mõnes 
rühmas kasutatakse kuuldavasti vahel isegi 
loosimist, et igaühele treeningvahendeid ja-
guks. Tegevust jagub väikestele ja suurtele. 
Üle pika aja on tekkinud olukord, kus on uus 
mure – ruumipuudus. 

Sangaste kogukonna õnn on see, et meil on 
võimalus loota lossi ruumidele. Siinne lahke 
pererahvas on alati valmis võõrustama mõnda 
kogukonna ettevõtmist või pidu. Hiljuti saatsi-
me lossis toimunud “kolhoosipeol” Sangaste 
valla teenitud puhkusele. Paraku ei mahtunud 
ka seekord kõik soovijad lossi ära ja hinge jäi 
kripeldama kurb tunne, et loss ei ole kummist. 
Suviti toimub siin Rukkipäeva laat ja iga-aasta-
selt oodatakse jõululaata. Kontserte ja etendusi 
on nii seltsimajas, kui lossis. 

Kogukonna sisu määrab kogukonna kultuur. 
Kuni meil on oma kultuur, seni oleme olemas. 
Olgu võim, mis tahes, Sangaste kultuur oli, 
on ja jääb!

Tuuli MeriMaa

Sangaste kultuur oli, 
on ja jääb!

Esmaspäev
 Kell 12.00  Rõõmurullide tantsurühm  Juh.Katrin Kõiv
 Kell 19.00  Jumping fitness treening (lapsed)
 Kell 20.00 Jumping fitness treening (täiskasvanud)
Teisipäev
 Kell 16.00-17.30 Helitehnika ring (1 x kuus)
 Kell 19.00  Segarühm Kõvvera Kõdara  Juh.Tiina Kukk
Kolmapäev
 Kell 19.00  Võimlemisrühm Juh.Tuuli Merimaa
Neljapäev
 Kell 17.30-18.45 Ringtreening
 Kell 19.00  Line-tantsurühm KeSa-line  Juh.Katrin Kõiv
Pühapäev
 Kell 16.15  Kõhutants Juh.Ingrit Veske

Keeni Põhikooli Perepäeva-
le tulnud vanemad sattusid 
koolipinki koos tänapäevas-
te õppevahenditega

Rahvusvaheline strateegilise hariduskoostöö projekt "Teachers Out, Lear-
ners In" on Keeni Põhikooli osalusel tänaseks kestnud aasta. Meie projek-
ti juhiks on Bozüyüki (Türgi) keskkooli õpetaja Celal Sarac, partneriteks 
eriilmelised koolid Portugalist, Rumeeniast, Itaaliast ja meie kool Keenist.  

Euroopa Liidu (Erasmus+) toetusel elluviidavas projektis osalejad 
uurivad, praktiseerivad ja levitavad teavet 21. sajandi õppimismeetodite 
kohta. Eesmärk on, et pärast projekti lõppu on tänapäevaste õppevahen-
dite ja -meetodite kasutamine klassiruumis kasvanud nii kaasatud koolides 
kui ka laiemalt.

Möödunud aasta vältel tegid õpetajad hoolega uurimistööd, et koostada 
põhjalikumalt tutvustavaid ettekandeid projekti põhiteemadel: 21. sajandi 
oskused; uuenduslikud ja kaasavad õpimeetodid; õppijakeskne haridus; 
praktilised töövahendid veebis. 

Kuna tänapäevane koolisüsteem näeb võrdselt olulises rollis õpetajat, 
õpilast ja lapsevanemat, korraldasime päev enne sügisvaheaega Keeni 
Põhikoolis perepäeva. Alustasime õpetajakeskselt ehk nn 20. sajandi 
õppemeetodi – loenguga, tutvustades uurimistöö vilju vanematele, mis-
järel juhatasime inspireeriva mänguga sisse perepäeva praktilise osa. Kui 
vanemad olid erivärviliste kommide abil gruppideks jagatud, algas 21. 
sajandi stiilis õppetöö kolmes klassiruumis lõpuklasside õpilaste juhen-
damisel. Nooremad õpilased aga valmistasid samal ajal teaduskeskuses 
iseseisvalt šokolaadi, endast pisut vanemate koolikaaslaste Catharina, 
Mariana ja Emili (7. kl) abiga.

Vanemad said puutetundlikke tahvleid kasutades kätt proovida ja 
mõtlemist teritada vastates varia-testile (Kahoot!), tehes õues gps-kunsti 
(Endomondo), luues arvutiklassis sõnapilvest kujudeid (AnswerGarden) 
ja õppides portugali keelt Quizlet'i abil. Projektimeeskonda kuuluvad õpe-
tajad Maarja Kallis, Tiina Kukkja Ringo Saar valmistasid ette töövahendid, 
"tunnid" viisid läbi ning õppevahendeid tutvustasid 8. ja 9. kl õpilased Alar, 
Kristjan, Anton, Gaily, Marko, Ralf Brait, Markus, Anette ja Erki. Suur 
tänu tublidele õpilastele!

Tagasisidena nentisid vanemad, et tänapäeva klassis on huvitav õppida, 
saab rohkem teada ja ise õppimise eest vastutust võtta, toredam on grupis 
arutada kui üksi teha. 

Mõelge teiegi, kas olete päri kaasaegse haridusuurija Willard R. Dag-
gettiga, kes on öelnud: "Õppimine peab olema aktiivne protsess. Liiga tihti 
tulevad õpilased kooli, et vaadata, kuidas nende õpetajad tööd teevad."? 

Projektijuht Marju varblane 

Seltsimaja huvialaringide ajad
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Südamlik kaastunne Kajale laste 
peredega kalli ema ja vanaema 

MAIMU KUNSI

kaotuse puhul.

Õie ja Heli peredega

Kauaaegset Otepää Naisseltsi 
liiget 

AILI KONTSA 
mälestab Otepää Naisselts

Kallis naabrinaine

AILI

Oled ikka meie mälestustes.

Hiie, Arno ja Eda perega

KU U LU T U S E D

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

Teostame elektritöid, 520 50 16

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

Piimafarm Rõngus pakub tööd.
Tel. 521 1480

Ostan klaveri. 5055702

Amendero OÜ valmistab salv-
kaeve aastaringselt, rajab kana-
li- ja veetrasse, paigaldab sep-
tikuid. Tel 56202420. kaevud@
amendero.eu

Koristan kodumasinaid - vene- 
aegsed elektroonikad, magnet-
käiviteid ja automaatlüliteid,vask-
kaableid, arvuteid, autoakusid ja 
vanametalli+ gaasiga lõikami-
ne. Tasuta, info 56165551 või 
53641836). Kuulutus ei aegu.

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

Teostan siseelektritöid. 
5353 6160

AS Otepää Metall võtab tööle 
keevitaja. Info 5266 065

Ehitus-remonttööd. 5353 6160

Boilerite paigaldus, puhastus. 
San-tehn tööd. Väiksemad ehi-
tus-rem.tööd. 5362 6227

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku. Tõsteteenus 3,5t kraana. 
Tel: 5291256

Mälestame lahkunud 

AILI KONTSA

AMS kangakudujad

VLADIMIR MARKOV 
11.01.1934 - 03.08.2017

AILI KONTS

Kauaaegset sõpra mälestavad

Ene, Sirje, Anne, Ülle, Sirje

Mälestame kauaaegset ja 
aktiivset ühingu liiget 

AILI KONTSA 
Sügav kaastunne kõigile 

lähedastele. 

Otepää Pensionäride Ühendus

Igal inimesel on elu ja lugu, 
sellest saabki elulugu…

Avaldame kaastunnet Kajale 
perega ema

MAIMU KUNS’I

surma puhul.

ELSA kohviku pere

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Mälestame MTÜ Karukäpp 
juhatuse liiget 

AILI KONTSA 

MTÜ Karukäpp

Kallist abikaasat, isa, vanaisa, 
venda

JAAN VÄLJANIT

mälestavad esimesel surma-
aastapäeval omaksed.

URSULA TÄMM

Sügav kaastunne omastele ja 
sõpradele.

Vana-Otepää külarahvas

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

AILI KONTS

Mälestame head sõpra ja 
avaldame kaastunnet 

ähedastele.

Tõnu ja Ene

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

Müüa soodsalt kvaliteetset

puitbriketti. 
(kuuse ja kase segu)

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

TANEL REIMANN
20.01.1972 - 29.10.2017

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

VALEV SOOTS 
18.03.1950 - 03.10.2017

AGU KIRK 
04.10.1949 - 01.11.2017

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas,

elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

Sügav kaastunne Raidole, Ingele 
ja lastele peredega isa, äia, 

vanaisa ja vanavanaisa

REIN PÕDDER`i

kaotuse puhul.

Ene, Ranno, Juta, Tarmo, Elve, 
Lauri ja Eve perega.

EDGARI TRAHTER

pakub tööd 

KOKALE.

Soovituslik oleks erialane väljaõpe 
ning eelnev töökogemus.

Täpsem info mob. 56624430, Karin
karnivoor@hot.ee

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

Südamlik kaastunne omastele

AILI KONTSA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

AILI KONTS

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu, 
Su puudust leinates sääl. 

Talle kaaslaseks vihmade sadu, 
kus piiskadel pisara hääl. 

Mälestab Otepää Aianduse ja
Mesinduse Selts

AILI KONTS 
15.06.1934 - 05.11.2017

MTÜ Karukäpp 
saab kokku 

14. ja 28. novembril 
ning 12. detsembril 

kell 18

vallamaja III korruse 
ruumis 308.

Info tel 515 3248

AILI KONTS
Kõikjal jälgi Su töödes ja tegudes, 

mida loonud Sa aastate reas. 
Elad edasi meeltes ja mõtetes 

oled alati meie seas. 

Mälestab Otepää Aianduse ja
Mesinduse Seltsi juhatus.

Annan ära 
mustavalge-

kirjud 
isased 

kassipojad. 
Kiisud on kas-
vanud talus ning oskavad 

hiiri püüda.
Tel 58785311

Armsat

AILI KONTSA 
mälestavad Alli ja Laine.

Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ Val-
gamaa Partnerluskogu ja MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 
kuulutavad välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2017". 
Nominentide esitamise tähtpäev on 12. november 2017.
 
Konkursile esitatud nominentide seast valib maavanema moo-
dustatud komisjon maakonna parima tootmisettevõtte, teenin-
dusettevõtte, uustulnuka, ettevõtluse edendaja ning kategoo-
riate võitjate seast Valgamaa aasta ettevõtte. Konkursi võitjaid 
ja nominente tunnustatakse 4. detsembril toimuval Valgamaa 
ettevõtlusgalal.



9. november  20178 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T

Jaanus Raidal – 30 aastat 
poliitikas

Minu panus Otepää omavalitsuse ülesehitamisse 
ja Eesti Vabariigi poliitikasse, algas täpselt 30 
aastat tagasi.

1987. aastal ilmus IME programm, Isema-
jandav Eesti. Alternatiivina sellele koos-
tasin IMO-Isemajandava Otepää arengu 
projekti. Olin siis üliõpilane Tallinna Tehnikaü-
likoolis, kus õppisin tööstuse juhtimist ja pla-

neerimist. Idee leidis suurt kajastust tollases Eesti NSV-s nagu ka IME. Lõi-
me Otepääl initsiatiivgrupi, kes hakkasid IMO idee arengule kaasa aitama. 
Ideegruppi kuulusid Avo Raid, Jüri Kork, Vambola Sipelgas, Aili Miks, Kalju Ruuven ja 
paljud teised. Leidsin mõttekaaslasi ka üle Eesti. 1988. aastal tutvusin Sulev Läänega 
ja Sulev Mäeltsemehega, kes samuti toona juurdlesid ja otsisid võimalusi, kuidas 
Eestis hakata arendama demokraatiat nii riiklikul kui omavalitsuslikul tasandil, et 
arengud sobituksid glasnosti uuendustega, mida tollal propageeris NLKP peasekretär 
Mihhail Gorbatšov. Ülikoolis olin aktiivne üliõpilane (peaaegu nagu revolutsionäär). 
Koos äsja loodud kõrgkooli Mainori töötajate ja Ülo Pärnitsaga sai asutatud Juhtide 
Klubi ja noore juhi kool. Kaasa aitasid ka KEK-i noorspetsialistid eesotsas Andres 
Saame ning Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste dekaani Georg Sootlaga.

Elu oli toona pingeline ja väga sündmusterohke nii ülikoolis kui Otepääl. 
Mäletan, et ülikooli juhtkond eesotsas rektor Boris Tammega otsis võimalusi, 
kuidas vabaneda tüütust aktiivsest üliõpilasest. Otepääl toimusid rahvakoos-
olekud ning suured arutelud, kodanikekomiteede asutamine ja Eesti kongressi 
valimised. 1989. a toimus rahvusvaheline kirikukooride kontsert, kus osalesid nii 
Eesti piiskop kui ka Euroopa maade piiskopid, kontserdi korraldas Jüri Stepanov. 
Antud üritusel pühitseti Otepääl sini-must-valge lipp, millele pandi ka hõbenael. 
Püstitati ja taastati Otepää vabadussammas, eestvedajaks Karl Ojaver. 1990. a 
jaanuaris-veebruaris asutati ja registreeriti Otepääl Eestis esimesena Otepää 
Kaitseliidu Kompanii. Eestvedajateks olid Rein Vikard, Uno Kikas ja Jaanus 
Barkala. Kõigil noormeestel, kes ei soovinud Nõukogude armees teenida, oli 
võimalus osaleda Otepääl tööteenistuses.

1989. aastal toimusid sügisel Eesti NSV-s esimesed pooldemokraatlikud vali-
mised, kus kandidaate ei esitanud ainult EKP, vaid ka kodanikud said esitada oma 
kandidaate. Olin toona 25-aastane ning osalesin valimistel. Mind valitigi otse 
ülikoolipingist, suure hääleenamusega Otepää RSN Täitevkomitee Nõukogusse.

Peale seda tehti mulle ettepanek, et kandideeriksin Otepää RSN täitevkomitee 
esimeheks. Osutusin valituks. Peale seda võtsime vastu koheselt korraldused ja 
nimetasime Otepää RSN Täitevkomitee ümber Otepää Linnavalitsuseks ja nõu-
kogu Otepää volikoguks. RSN Täitevkomitee esimees nimetati ümber linnapeaks. 
Linnapea oli algselt tänases mõistes nii volikogu esimees kui linnavalitsuse juht, 
hiljem minu soovil, lahutasime võimutasandid ja valisime volikogu esimeheks 
Kalev Merisalu. Koheselt, kui olin saanud linnapeaks, andsin korralduse ENSV 
lipp vahetada sini-must-valge lipu vastu välja. Peale neid aktsioone toimusid 
suured emotsionaalsed puhangud ja reaktsioonid võimukoridorides. Oli hulk 
pooldajaid aga ka palju vastaseid, kes kritiseerisid ja manasid, et see poisike 
küll kaua vastu ei pea ja küll ta kolme kuu pärast maha võetakse. Sain nii ot-
seseid kui ka kaudseid tapmisähvardusi ning mind ähvardas korduvalt KGB. 
Kuna Otepää linnapea oli ametlikult teatanud, et Otepää ei kehti enam kehtiv 
riigikord ja ei allu NSVL-u ja ENSV seadustele, siis otsustas  ENSV valitsuse 
peaminister Edgar Savisaar saata riigiministri Raivo Vare Otepääle, et kukuta-
ta võimult Jaanus Raidal, mida toetas ka toonane välisminister Lennart Meri. 

Taaselustati ajaleht Otepää Teataja, selle toimetajaks sai Aili Miks. Tähtis oli, 
et otepäälased oleksid kursis kõigi sündmuste ja uudistega. Otepää elu arenes 
tormiliselt edasi. Hakkasime oma eelarvet tegema ja otsima võimukoridorides 
toetust, et meile antaks üle ülesanded, mida saaks Otepää ise kohapeal ära 
korraldada. Näiteks oli toonane plaanikomitee valmis andma meile ettevõtete 
registri, et registreerida uusi ettevõtteid mitte ainult Tallinnas, vaid ka Lõuna-Ees-
tis Otepääl. Ühe aasta jooksul registreerisime 1500 ettevõtet. Nende hulgas ka 
tänaseni tegutsev Otepää Lihatööstus Edgar Maie Niidu eestvedamisel. Oma 
tööd ühes erakorteris alustas hambaravifirma Dentes, mis on praeguseks Tartus 
Tiit Sarapuu eestvedamisel kujunenud rahvusvaheliseks hambaproteesifirmaks. 
Alustas ka Elmo Parik AS Parmeti tegevusega, esialgu küll ühe treipingiga. Paljud 
ettevõtted on läinud pankrotti aga paljud tegutsevad edasi. 

Esmalt toimus Valga RSN Täitevkomiteelt ülesannete üle võtmine, siis ka rii-
giasutustelt ja ministeeriumitelt. Poole aasta pärast oli juba Otepää linnavalitsuse 
eelarve 500 000 rubla. Aasta pärast 1000 000 rubla. Alguses oli vaid 20 000 rubla, 
ehk siis vaid minu ja linnasekretäri Eha Tedre palk. Asfalteerisime kõik Otepää 
linna tänavad ühe aasta jooksul. Linna heakord muutus tundmatuseni, Otepää  
oli üks puhtamaid linnu Eestis. Ehitasime esimese avaliku eurotualeti. Otepää 
suurimale ristmikule paigutati valgusfoor, kuna toona juhtus palju liiklusõnnetusi. 
Püstitati Otepää Energiasamba tähis, hakati rajama Otepää kanalisatsiooni ja 
veevõrku koos puurkaevudega. Ehitati kaks munitsipaal kortermaja, ehitamisel 
osutas kaasabi Tartumaja suuromanik Olari Taal. Paarisajalele noorele perele 
anti tasuta elamukrundid. Rajati kaabeltelevisiooni võrk kõigi suuremate kor-
rusmajade vahel, et otepäälased saaksid end kursi viia laias maailmas toimu-
vaga. Töid teostasid Ivari Viigimets ja värske ettevõtja Saaremaalt Tõnis Palts. 
Kuutsemäele rajati kunstjärv, et tegutsema saaks hakata esimene kaasaegne 
suusakeskus Baltimaades, toona oli omanik Kuutsemäel Heiti Hääl. Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu asutas Otepääle oma esinduse, mille juhiks sai määratud 
Madis Kanarbik. Sündis hulk panku, mille esindused asusid Otepääl: Otepää 
ühispank, Maapank, Tartu kommertspank, BIG pank, jne. 

jaanus raidal
kohaliku ja riigipoliitika edendaja

järgneb OT 21

Suur valimistrall on möödas ja uue valla juhtimisprintsiibid 
hakkavad tasapisi paika loksuma. Valimised võitis VL Ühine-
nud Kogukonnad ja vastavalt saadud mandaatidele oli loogili-
ne, et vallavanema ametisse sai Kaido Tamberg ning volikogu 
esimeheks valiti Jaanus Barkala. 

Kuigi Ühinenud Kogukondadele andis oma hääle natuke 
alla poole valijatest, siis vastavalt mandaatide jaotusvalemile 
sai valimisliit volikogus üle poole kohtadest. See on piisav, et 
asuda võimu teostama ilma koalitsioonipartnerid või liitlasi 
kaasamata. Reformierakond, saades 30% valijate toetuse, on 
volikogus esindatud viie volinikuga ja seega arvestatava man-
daadiga jõud.  Meil on hea meel, et seda arvamust omab ka 
Ühinenud Kogukondade nimekiri, kes kutsus Reformiera-
konna läbirääkimistele. Arutelu koostöö võimalikkuse ja ots-
tarbekuse üle oli konstruktiivne, kuid siiski mõnevõrra rasken-

datud, kuna Reformierakond läks valimistele väga põhjaliku 
programmiga kuid Ühinenud Kogukonnad sellist kirjapandud 
tulevikunägemust valijatele ei esitlenud. Esimese kohtumise 
järel jõuti tõdemusele, et kohtutakse ka edaspidi ja arutatakse 
tegevusplaani detailsemalt. Reformierakonnal on mõtteid ja 
kompetentsi, mida valla arendamisse panustada. 

Vaatamata sellele, milliseks tulevane vallavõim kujuneb, 
andsid Reformierakonna volikogu liikmed vastsele vallavane-
male oma häältega „avansina“ võimaluse luua Otepääl intrii-
gidevaba ja kaasav vallavõim. 

Kokkuvõttes, tänan kõiki valla elanikke, kes valimistel 
osalesid ja otse loomulikult erilised tänud neile, kes toetasid 
Reformierakonna nimekirja kandidaate ja programmi.

kuldar veere
reformierakonna otepää piirkonna juht

Otepää vald pärast valimisi

Reformatsiooni ehk maakeeli usupu-
hastuse alguse viiesajandal aastapäeval, 
tagasi vaadates äsjamöödunud Usupu-
hastuspühale, mõtleme veel ja võtame 
südamesse - kui suure panuse on 
seesama päev ja need järgnenud sünd-
mused, Usuisaks hüütud Martin Lutheri 
töö ja temale järgnenud reformaatori-
te ning teoloogide-filosoofide mõtted 
meie, Eesti rahvale andnud. Kõige otse-
semal ja mitmeti kaudsemal viisil.

Refomatsioonieelne roomakatoliku 
kirik vaevles oma kriisides ja sisevastuo-
ludes, nägi kurja vaeva suurendamaks 
kogu maailmast voolavat rahavaoogu, 
et ehitada üles Rooma kui paavstilin-
na hiilgust ja uhkust. Selleks kõlbas ka 
patukustutuskirjade müük ning põr-
guhirm. Enamusel Euroopa rahvastel, 
muust maailmast rääkimata, puudus 
aga oma kirjakeel ja raamatud. Juma-
lateenistusi peeti ladina keeles, mis küll 
kohalikele pöördunud paganarahvastele 
andis sünkretistliku ettekujutuse “uuest 
usust” ja kohustusliku kirikuskäimise 
sunduse all eurooplased formaalselt ris-
tirahvaks tegi, küll aga jäid süda ja hing 
sellest puutumata. Ning küllap oleksid 
paljud väikerahvad jäänudki oma kirja-
keeleta ning omakeelse hariduseta, hää-
budes tasapisi ning liivlaste ning mui-
naspreislaste kombel saanud mõne aas-
tasajaga olematuks, kui reformatsioon 
poleks püstitanud nõudmist − igale 
rahvale omakeelne kirik, kool ja raa-
matud! Pühakiri ennekõike... Ehk nagu 
Hando Runnel seda oma luulekeeli 
ütles − Kiri algab kirikust, rahvas algab 
raamatust! Nii see oli, on ja ka jääb, kui 
me ise kergemeelsusest ei vaheta oma 
kalleid aardeid uue ajastu kaduvate 
väärtuste vastu.Näiteks − “õppekvali-
teedi” huvides omakeelsest ülikoolist 
loobudes ei päästa valla laviini, mis meie 
kauni emakeele muudab köögikeeleks, 
mida viimased pärismaalastest joodikud 
sajandite pärast õllekruusi taga veel tar-
vitavad. Pärast seda, kui turistidele on 
kaerajaani karatud.

Luterliku reformatsiooni suurimaks 
usuviljaks oli aga see, et inimene vabas-
tati ülejõukäivatest usukohustest palve-
rännakute, roosipärja lugemiste, heade 
tegude kohustuslikkuse,mõistmatus 
keeles kõlavate missade külastamiste 
ja paljude muude asjade orjusest, mis 
hingele kasu ei saada. Ehkki Luther 
seda ise noores eas nendest kaduvatest 
ja ilmaaegsetest asjadest otsis pisarsilmi 
taga. Kuni avastas salmi Rooma kirjast, 
mis ütles siis ja kõnetab meid nüüdki...
Rm. 3:23  sest kõik on pattu teinud ja 
ilma jäänud Jumala kirkusest 24 ning 

mõistetakse õigeks tema armust päris 
muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristus-
es Jeesuses, 25 kelle Jumal on seadnud 
tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et 
näidata üles oma õigust sellega, et ta kus-
tutas varem tehtud patud 26 oma jumali-
kus sallivuses, et näidata üles oma õigust 
praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb 
õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse.

Selle peale rajati õpetus − armu läbi 
õigekssaamisest ja eksimuste andek-
sandmisest. Täiesti muidu, usu kaudu. 
Praegusaeg aga heidab reformaatoreile 
ette − nemad olla lapse tükkis pesuvee-
ga välja visanud, Jumala armu odavaks 
teinud ja kaugel siit enam siis seegi, kui 
ka usk maailmast ära kaob.

Mida me kostame selle peale? See 
aeg olekski justkui käes...usk ja usuelu 
on tagaplaanile jäänud, reformatsiooni-
ga kättevõidetud lugemisoskus on taan-
dunud tähtede tundmiseks ja äpinäp-
pimiseks, häid tegusid ei tee paljudki 
meist enam ei vabal tahtel ega sunnivii-
sil − eks olnudki ju Lutheri üks oluline 
mõte selles, et see, mida seni tegime 
sundides ja põrguhirmus, muutuks meie 
hea ja vaba tahte endastmõistetavaks 
osaks −, niisama kummardatakse uusi 
ebajumalaid esoteerika ja muu nõiavä-
rgi nime all....enne läheks Issanda päev 
looja, kui suudaksime kõiki praegusaja 
viletsusi ja vaimupimeduse vilju kokku 
lugeda. Miks siis aga ikkagi kirjutab 
Luther meie kiriku hümniks saanud 
laulu “Üks kindel linn ja varjupaik” 
lõpureas nõnda usukindlalt ja optimist-
likult − “Ta riik peab meile jääma!”?

Pole midagi lihtsmat kui see. Eks ole 
Raamatute Raamatus antud meile üks 
kindel tõotus − kuni lõpuajani ei kao 
Kirik, kui Kristuse tunnistajate kogu 
siit maa pealt kuhugi. Ja teiseks − kui 
ka mõnedki kord avalikud asjad saavad 
varjatud ja me ei julge oma südame 
meelsust avada iseendalegi, saati siis 
veel kurjale ja väljanaerjale maailmale, 
pole hingeheadus meie keskelt kuhugile 
kadunud. Neil päevil, kui koguti anne-
tusi väikesele tüdrukule kallihinnaliseks 
raviks, mida haigekassa ei pidanud vaja-
likuks tasuda...ja minagi oma veeringu 
teele saatsin mõttega − kas piisab meie 
ühisest heast tahtest - siis kahe päevaga 
selgus, et vajaminev summa on koos ja 
ülegi veel. Ning väikesele piigale jääb 
üle vaid soovida ruttu terveks saamist...

Nii, nagu reformatsioonipäevilgi, on 
meie sees magamas üks vägev jõud. See 
aitas omal ajal purustada paavstikesk-
seks ja ülekohtuseks muutunud Rooma 
kiriku edasijõudmatu õpetuse ja avas 
tee nii usulisele kui hariduslikule valgu-

“Ta riik peab meile jääma!”...

sele, nii ka praegusajal ei saa kaotada 
lootust ega usku protestantliku kiriku 
uuestisündi ja taasärkamisse. See vajab 
vaid sütitamist ja uuendatud meelt, 
tõsimeelset arusaamist oma praegusest 
materialistlik-hedonistlikust viletsu-
sest ja õige aja saabumist. Seda, mida 
Jumal oma rahvale usupuhastuses kin-
kinud, ei saa ükski vägi ega võim meilt 
riisuda. Ning nõnda laulame ka viiesa-
jandal reformatsiooni aastapäeval ning 
ikka ja edasi − ka siis, kui meilt kõik ära 
võetakse, ei saa meilt usku, lootust ega 
armastust riisuda. Ning seeläbi meist 
Jumala riiki lahutada....ta riik peab 
meile jääma!

Õnnistust ja rahu soovides:
eelk sangaste ja laatre koguduste 

õpetaja
ivo Pill

Üks kindel linn ja varjupaik
on meie Jumal taevas,
Ta hoiab meid kui kilp ja mõõk,
Ta aitab kõiges vaevas.
Küll vana vaenlane
on väga vihane,
suur vägi, kavalus
on tema tugevus:
ei ole tema sarnast.
 
Ei aita meie nõu ja töö,
see on küll peagi lõpnud.
Üks mees on võitlemisele
meil' Isast appi tulnud!
Kas tunned seda meest?
Ta nimi: Jeesus Krist!
See Issand suurest väest,
see ainus Jumal tõest,
võit Temale peab jääma!
 
Kui oleks ilm täis kuradeid,
kes tahaksid meid neelda,
ei karda meie kedagi,
eks Jumal või neid keelda?
Maailma vürstil veel
küll tige vihameel,
ei siiski võimust tal,
sest ta on kohtu all,
üks sõna rõhub teda!
 
Eks meile sõna seisma jää,
ehk turtsugu nad vihast?
Ei Jeesu Kirik hukka läe,
mis alustud ta Vaimust.
Kui võtvad meie käest
au, ihu, last ja naist,
et mingu igavest!
Ei saa nad kasu sest,
Ta riik peab meile jääma!

Viis: "Ein feste Burg ist unser Gott"
 Martin Luther, 1483-1546.
Sõnad:  Martin Luther, 1483-1546.
Tõlge: Ferdinand Hörschelmann, 1833-1902.
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