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Eesti Vabariigi president külastas
Otepää valda
19. detsembril alustas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid Valgamaa ja Lõuna-Eesti visiiti eesmärgiga
külastada haldusterritoriaalse reformi
järel moodustunud uusi ühinenud
omavalitsusi. President alustas oma
ringkäiku Otepääl asuva AS Parmeti
külastamisega ja kohtus Vidrike külamajas Otepää valla esindajatega.
Aktsiaselts Parmet asutati 1991.
aastal eesmärgiga toota metallist
ripplaesüsteeme. Aastast 1994 toodab

Otepääl mälestati
Vabadussõjas
langenuid
3. jaanuar on Vabadussõjas langenute mälestuspäev. Kaitseliidu Valgamaa Maleva
Otepää üksikkompanii esindajad ja Otepää
vallajuhid asetasid Vabadussõjas langenute auks Otepää Vabadussambale pärjad.

Parmet lisaks lagedele ka metallfassaadid, mis on nüüdseks saanud ettevõtte põhitegevuseks. Tänasel päeval
on ettevõttel modernne masinapark,
mis võimaldab toota väga laias valikus
lagesid ja fassaadisüsteeme vastavalt tellija soovidele ja nõudmistele.
Parmeti toodangut leiab kaubanduskeskustel, büroohoonetel, kortermajadel, eramutel, lennujaamas, jne.
Parmet on pereettevõte. AS Parmeti
juhataja Elmo Parik tutvustaski pre-

sidendile ettevõtet ja näitas ka tootmistsehhi. (Pildil ülal).
Õhtul kohtus president Kersti Kaljulaid Vidrike külamajas Otepää vallavolikogu esimehe Jaanus Barkala,
vallavanema Kaido Tambergi ning
Otepää vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete ja Vidrike külavanema
Ivika Nõgeliga. Ühises ümarlauas
andis riigipea põhjaliku ülevaate Eesti
Euroopa Liidu eesistumise perioodist, kaitsekoostööst ning riigi sisepoliitikast. Vestlusringis vahetati elavalt

mõtteid ja arvamusi.
Külaskäigu lõpetuseks kinkis vallavanem Kaido Tamberg presidendile
korvi Sangaste lossi rukkitoodetega.
Vidrike külamaja peremees Urmas
Hiie ning perenaine Küllike Lilienberg kinkisid presidendile sooja
pleedi. (Pildil vasakul).
Tekst Monika Otrokova
fotod:
Mattias Tammet
ja Monika Otrokova

Otepää üksikkompanii pealik Aleksander
Mõttus ja Otepää vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala ning vallavanem Kaido
Tamberg pidasid kombekohase vaikuseminuti langenute auks.
„Ajalugu on näidanud, et olukorras, kus
vastuhakk ja oma vabaduse eest võitlemine tundub lootusetu, on ometi leidunud
neid, kes on seda edukalt teinud,“ ütles
vallavanem Kaido Tamberg. „Täname ja
anname neile au, kes kinkisid oma elu hinnaga meile vabariigi.“
„Iseseisvus ei ole iseenesest mõistetav, seda tuleb hoida. Arvan, et ka täna
on meil olemas samasugune võitlustahe
nagu neil, kes võitlesid toona Eesti vabaduse eest,“ lisas vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala.
3. jaanuaril 1920 kell 10.30 algas vaherahu Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel.
Vabadussõjas osales Eesti poolel lisaks
liitlasvägede sõduritele ja vabatahtlikele 74 505 võitlejat, kellest hukkus kokku
5540 sõdurit.
Monika Otrokova

21. detsembri õhtul sai Otepää 21. korda talvepealinnaks
21. detsembril kell 18.28 algas talv ning
Otepää sai 21. korda talvepealinnaks.
Talvepealinna tiitli saamist tähistati
Tehvandi Spordikeskuses suurejoonelise talveparaadi ja Otepää Keskväljakul lummava tulemängu saatel.
Tehvandil esmakordselt toimunud
meeleolukal paraadil osales 21 Otepää
ettevõtjat ja ürituste korraldajat, kes
näitasid oma valmisolekut talveks.
Uhkel paraadil sai näha lumekahureid, igatsorti rajamasinaid, ATV-sid,
mootorrattaid. Meeleolu lõi Pühajärve Puhkpilliorkester, paraadi juhtis
Erkki Sarapuu. Paraadil osalenud
ettevõtjad raporteerisid oma valmisolekut talveks Otepää vallavolikogu
esimehele Jaanus Barkalale ja vallavanemale Kaido Tambergile.
Paraadil osalesid: Tehvandi Spordikeskus, GMP Clubhotel Pühajärve
Restoran, Väikese Munamäe Keskus,
Otepää Winterplace, Kääriku Spordikeskus, Kahevõistluse MK-etapp, Sangaste Loss, Restoran Vidrik, Otepää
Motoklubi, Ugandi Restoran, Lumelauaklubi Bricole, Otepää Nightclub,
Pühajärve Puhkekodu, Kuutsemäe

Puhkekeskus, Ugandi Kohvik, Eesti
Laskesuusatamise Föderatsioon, Loodusturism OÜ, Pühajärve Restoran,
Karupesa Hotell, Suusa- ja Lumelauakool, Paap Kõlari Mootorsaanide
Safarikeskus.
Kui lustlik paraad läbi sai, suunduti üheskoos Otepää Keskväljakule, et
talve vastuvõtmist tähistada. Otepää
Winterplace vastvalminud liuväljaku avasid Tartu Uisukooli õpilased
ning talvises õhus lõid karge meeleolu Taavi Petersoni laulud. Külma ilma
tegi soojemaks kuum tee ja kringel,
õhtut juhtis Vaido Pannel. Otepää
valla juhid andsid üle Otepää valla
medali rännumees Heini Räämetile.
Talv võeti vastu ilutulestiku ja Tanya
Alybina meeliülendava tuletantsu
saatel. Talvepealinna tiitliga käiva võimusaua loovutas sügispealinna Narva
esindus Tallinna Kristiine linnaosa
vanemale Jaanus Riibele, kes selle ja
vastava tunnistuse üle andis Otepää
vallavanemale Kaido Tambergile ja
volikogu esimehele Jaanus Barkalale.
„Meil on suur heameel seda saua
vastu võtta, lubame, et hoiame tal-

Tallinna Kristiina linnaosa vanem Jaanus Riibe annab valitsemissaua ja tunnistuse üle Otepää vallavolikogu esimehele Jaanus
Barkalale ja vallavanem Kaido Tambergile.
vepealinna tiitlit auga kuni kevade
tulekuni,“ sõnas vallavanem Kaido
Tamberg saua vastu võttes.
Hiljem toimus Otepää Kultuurikeskuses talve vastuvõtu puhul The

Ilves Sistersi kontsert. GMP Clubhoteli Pühajärve Restorani juures avati aga
GMP Clubhoteli 10. aastapäeva puhul
pronksist karu kuju. Karu on pärit Hollandist ning see on ühtlasi Eesti Vaba-

riik 100 raames kingitus Otepää vallale.
Talveparaadi korraldas lumelauaklubi Bricole, talvepealinna tiitli pidustused
Otepää Keskväljakul korraldas Otepää
Kultuurikeskus koostöös naiskodukaitsega. Talvepealinna Otepää ametlik talveraadio on raadio Sky Plus.
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kinnitati Piret Drenkhani hajaasustuse programmi lõp-

paruanne ja toetuslepingu täitmine.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa

isikut.
n

Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 47 ühikut vähe-

väärtuslikku vara, summas 4633,17 eurot. Kanti Otepää Gümnaasiumi spordihoones maha 1 ühik väheväärtuslikku vara,
summas 67,11 eurot. Kanti Otepää Gümnaasiumi õpilaskodus maha 48 ühikut väheväärtuslikku vara, summas 429,41
eurot. Kanti Otepää Gümnaasiumi raamatukogus maha 10
eksemplari raamatuid, summas 6,44 eurot.
n

Kanti Otepää Kultuurikeskuses maha 9 ühikut väheväär-

tuslikku vara, summas 8634,35 eurot. Kanti Otepää Kultuurikeskuses maha 1 ühik põhivara, maksumusega 7076,34 eurot ja
jääkväärtusega 0 eurot.
n

Kanti Otepää Linnaraamatukogus maha 70 eksemplari

raamatuid, summas 288,16 eurot.
n

Kanti Otepää Muusikakoolis maha 2 ühikut väheväärtus-

likku vara, summas 103,12 eurot.
n

Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 200 ühikut väheväär-

tuslikku vara, summas 6103,31 eurot.
n

Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 357 eksemplari

raamatuid, summas 780,30 eurot. Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 1 ühik väheväärtuslikku vara, summas 50,38 eurot.
n

Määrati 2017/2018 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoi-

du toetus ühele 3- ja enamalapselistele perele.
n

Suunati üks isik tugiisiku- ja võlanõustamisteenusele.

n

Määrati matusetoetus kolmele inimesel kogusummas 384

eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogu-

summas 1152 eurot.
n

Määrati sõidupileti alusel õpilase sõidukulu hüvitamiseks

2017. aasta novembrikuu eest õpilaste sõidusoodustused 19-le
isikule.
n

Anti ühele isikule tasu eest üürile Puka alevikus Tööstuse

tn 13-9 asuv korter, suurusega 68,45 m2.
n

Seati ühe isiku üle hoolduse ja määrati hooldajatoetus.

n

Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384

eurot.
n

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas

128 eurot.
n

Kinnitati Malle Tera hajaasustuse programmi lõpparuan-

ne ja toetuslepingu täitmine.
n

Kinnitati Jane Eversti hajaasustuse programmi lõppa-

ruanne ja toetuslepingu täitmine.
n

AMETLIK INFO
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Otepää Vallavalitsuse istungil
n

11. jaanuar 2018

Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve reservfondist 19

658 eurot järgmiselt: 1.1 tegevusala 01112 vallavalitsus (kululiik 5002) personalikulud - tulemustasud 400 eurot; 1.2 tegevusala 04900 majanduse haldamine (kululiik 551101) majandamiskulud - vallamaja küttekulud 1680 eurot; 1.3 tegevusala
06605 muu elamu ja kommunaal (kululiik 4500) muud toetused
- Osaühing Puka Vesi tegevustoetus 10 083 eurot; 1.4 tegevusala 06605 muu elamu ja kommunaal (kululiik 5540) majandamiskulud – hulkuvate loomade püüdmise kulud 215 eurot; 1.5
tegevusala 08209 seltsitegevus (kululiik 4500) muud toetused
- MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed tegevustoetus 3000

Siin me nüüd siis oleme! Need kõik MEIEd,
keda uus vald nüüd ühendab ja ühindab. Uus
aasta on alanud meie kõigi jaoks, et saaksime
sellest võtta see parim ja jätta see halb.
Need paar kuud on möödunud oludes, kus
samaaegselt vanu valdu lõpetatakse ja uut ühendust luuakse. Korraga veel siis ka maavalitsuste
lõpetamine ja nende ülesannete laialijagamine.
Sellist halduspundart lähiajaloost ei olegi mäletada. Vaatamata sellele omamoodi kaosele oleme
saanud ,,elu sisse“ n.ö. seisma jäänud projektidele ja tegevustele ning valmistame ette juba ka
uuemaid lahendusi Otepää valla elu ,,särtsutamiseks“. Kavandamisel on Eesti 100 aasta üritused
kogu vallas ning tegelikult veel üsna mitmeid
uuemas võtmes ettevõtmisi, millest praegu veel
ehk pisut ,,toores“ rääkida on. Aga varsti on!

Meie Otepää
Otepää linna ootab alanud aastal ees ehitusmelu ja uuenev vilgas kultuurielu. Kaua loodetud ja
oodatud lasteaia ehitus peaks kevadel algama, et
see pikk ja kaua heietatud saaga ükskord oma
lahenduse poole liikuma saaks hakata. Ehitushange peaks lehe ilmumise hetkeks välja kuulutatud olema ja jääb vaid ehitaja selgumist oodata.
Samuti on Lipuväljaku ja Keskväljaku projektitaotluse ja kavandamise protsess jälle käimas.
On loota, et saame erilise ja põnevalt lahendatud
väljakute ala, mida nii omadel kui ka külalistel
hea kasutada ja nautida.
Plaan on koostöös ettevõtjatega veelgi enam
korrastada ja muuta visuaalselt nauditavamaks
Linnamäe orgu ja Linnamäge ennast. Nii mägi
kui org on hoopiski kõrgema potentsiaaliga linnasüdame väljanägemise kujundamisel ja ürituste läbiviimisel. Seda tuleb enam ära kasutada,
et Otepää vägi ja vaim paremini välja paistaks.
Kindlasti plaanime läbi viia kunstilised ja
arhitektuurilised ideetalgud vastava ala spetsialistidega Otepää linnaruumi kujundamiseks
õdusaks, isikupäraseks ja omanäoliseks keskkonnaks. Silmapaitav erilisus ja õdus kodusus on
need märksõnad. Enam tähelepanu pöörame ka
oma hooned ja krundid hooletusse jätnud omanikele ja valdajatele. Linna ilme kujundavad kõik
ta elanikud ja panust selleks peaks siis kõigilt ka
ootama.
Ehk annavad need uued ettevõtmised kosutust
ka aastaid kestnud poliitilises jageluses pisut vingumürgituses kannatanud Otepää vaimulegi?!
Ehk võtab paranev ja värskem linnaruum lõpuks
jõu maha ka sellel ussitamise-pussitamise-ärapanemise viirusel, mis seda kauni linna vaimu kaua
painanud on?!
Otepää piirkonna küladega on kavas vallavalitsusel luua oma otseside ja ,,kuum liin“.

Otepää Spordiklubi 200 eurot 2018. a jaanuaris toimuva

Külasid esindavad volikogu liikmed ja vallavalitsus sooviks saada küladest ,,särtsu“, hääd
nõu ja julget tagasisidet. Eesmärk on meie juba
hästi toimivate külakogukondade koostöövaim
ja -oskus eksportida ka keskusesse. Külade
kogukonnad on meie halduspüramiidi lai alus,
ilma milleta tipp ei saa olla tipp. Tahaks jõuda
,,kaasava jagatud eelarve“ ideede ellurakendamise pioneerprojektideni külade lõikes. Eks selle
põhimõtted vaja meil koos välja töötada.

spordiürituse „Eesti suusahüpete noortesarja etapp“

Meie Sangaste

sed“ 2210 eurot 21. detsembril 2017. a toimunud ürituse

Sangaste kandi väärikas ajalugu saab väärindust
juurde. On juba selgunud ehitaja ja sõlmitakse
peatselt ka leping Sangaste lossi pereturismikeskuse ,,Avasta ja imesta“ ehitamiseks. Vana ringtall saab uue elu ja Sangaste kant ning Otepää
vald uueneva turismipärli. On kavandamisel
koos erakapitaliga ka võimalik termide ja saunakompleksi ehitamine lossikompleksi hoonete
baasil. Kui asi juba konkreetsem, jagame enam
infot.
Keeni Põhikoolis jätkub lasteaia osa laiendamine, et meie lapsed oleks kõik hoitud parimal
moel. Sangaste perearstikeskus ja apteek kolivad
varsti endistesse vallamaja ruumidesse. Ligipääsetavus inimesele muutub sellega paremaks ja
ruumi on ka rohkem.
Vallamaja II korrusel jääb tööle ka väike valla
harukontor, kus siis inimesed ka nõu küsida ja
infot edastada saavad. Täpsed vastuvõttude ajad
selguvad jaanuari jooksul, millest kõiki ka teavitatakse. Sangaste seltsimaja jätkab tegevust nii,
nagu ennegi. Samuti raamatukogud, postipunkt,
noortekeskus, sotsiaaltöö jms.

LAUAKLUBI BRICOLE koostööleping); 1.2 eelarverea-

korraldamiseks; 1.4 Otepää Spordiklubi 200 eurot
2018. a märtsis toimuva spordiürituse „Otepää Mängud
suusahüpetes“ korraldamiseks.
n

Eraldati Sangaste valla 2017. aasta eelarve reserv-

fondist 24 404 eurot järgmiselt: 1.1 tegevusala 01112 vallavalitsus (kululiik 5002) personalikulud - maksukulud 24
404 eurot.
n

Eraldada Otepää Vallavalitsuse reservfondist 14

850 eurot järgmiselt: 1.1 eelarvereale „Kultuuriüritu„Talvepealinna paraad“ kulude katmiseks (LUME-

Meie Puka kant

le „Otepää Lasteaed“ 4240 eurot majandamiskuludeks
(väheväärtusliku vara soetamine); 1.3 eelarvereale „Vallavalitsus“ 8400 eurot tööjõukuludeks (teenistujate koondamine).
20.12.2017
n

Anti AS-ile OTEPÄÄ METALL ehitusluba Otepää

vallasiseses linnas Saviotsa kinnistul ehitise (vedelgaasipaigaldis) püstitamiseks.
18.12.2017
n

Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Sihva

külas asuva Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneering.
n

Määrati Kääriku külas asuva Mäe katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 1352740, katastritunnus
63601:002:2673, pindala 12,56 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Lääne katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2093640, katastritunnus 63601:002:2675, pindala
9987 m², sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt katastriüksuse
plaanidele.
n

Peeti võimalikuks jagada Vaardi külas asuv Triisa

katastriüksus (katastritunnus 60802:002:2222) kaheks

Puka kogukonda ootab ees eelnenud poliitilises
,,kodusõjas“ seisma jäänud eluliste ja oluliste
projektide uuesti käivitamine. Puka kooli ehitamine saab tõeks seda kiiremini, mida rutem
kogukonna esindajad volikogus suudavad isekeskis kokku leppida valikutes ja edasi liikuda. Kui
siin peaks vanad ja isiklikud vaenud ikka segama
jääma, peab valla juhtkond ise koos kaasatulijatega asjal sarvist sagima ja asja edasi viima. Volikogu esimees on juba ise valmidust seda komisjoni vedada üles näidanud, kui nii vaja peaks
olema.
Selgus, et milline kool, kuhu ja millal, peaks
saabuma paari kuu jooksul. Õigem oleks küll,
kui kogukond teeks oma valikud kooli ehitamise variantides ise, aga hullem on ikka see, kui
vaevaga käimasaadud asi kokku leppida suutmatuse pärast jälle seisma peaks jääma.
Samuti vajab kiiremat lahendust lasteaia
ruumide asi. Ka siin on vaja otsust, et kuhu ja
järgneb lk.3

eurot; 1.6 tegevusala 08209 seltsitegevus (kululiik 4500) muud

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Määrati matusetoetus neljale isikule kogusummas

512 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isikule

kogusummas 440,7 eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele

isikule kogusummas 37,07 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule summas

992eurot.
n

Määrati hooldus ühe isiku üle.

n

Määrati kahele isikule ühekordne toetus summas

242 eurot.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 10

isikut.
n

Anda Sangaste alevikus Valga mnt 7 asuva valla- ja

seltsimaja hoone ruumid nr 1 – 8 ja 43 (üldpindala 192,1
m²) otsustuskorras mittetulundusühingu Sangaste Asundused (registrikood 80270765, aadress Valga mnt 7 Sangaste alevik Otepää vald) tasuta kasutusse.
n

Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve reservfon-

toetused - Puka Kogukond tegevustoetus 1000 eurot; 1.7 tege-

dist 6602 eurot järgmiselt: 1.1 tegevusala 04740 üldma-

vusala 09600 õpilasliinid (kululiik 5513) majandamiskulud

janduslikud arendusprojektid (kululiik 5512) majanda-

- Karlireisid OÜ veoteenus 2000 eurot; 1.8 tegevusala 09609
muud hariduskulud (kululiik 5524) majandamiskulud - hari-

DETAILPLANEERINGUD

miskulud – tsiviilasjas nr 2-17-16642 Geodeesia OÜ-ga
sõlmitud kompromissi täitmine 6602 eurot.

duskulud teistele omavalitsustele 1280 eurot.
n

n

Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve realt “Seltsitege-

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

vus” MTÜ-le Puka Priitahtlikud Pritsumehed tegevustoetust
3000 eurot.
n

Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve realt “Seltsitege-

vus” Kodupaiga Külaseltsile tegevustoetust 3220 eurot.
n

Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registri-

Pikk (lastevanemate esindaja); 1.3 Külli Uibo (lastevane-

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 21. jaanuarini 2018. a Otepää Vallavalitsuses ning
valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.
Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@
otepaa.ee kuni 21. jaanuar 2018. a. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

kood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku
korraldamise luba ajavahemikul 1. jaanuaril 2018. a ajavahemi-

n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Otepää

sed murdmaasuusatamises FIS võistlus“ korraldamiseks; 1.3

koolitöötajate esindaja); 1.6 Lii Peterson (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja); 1.7 Jorma
n

Otepää Vallavalitsus otsustas 8. jaanuaril 2018. a istungil lõpetada kahe detailplaneeringu koostamise:
1. Kuigatsi külas asuv Villemi kinnistu detailplaneering (korraldus nr 2-4-15);

Anti

Ruf

Eesti

Aktsiaseltsile

(registrikood

raldamise luba 22. detsembril 2017. a ajavahemikul kell
22:50 - 24:00 Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puhkekeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

2. Puka alevikus asuv Kesk tn 35 kinnistu detailplaneering (korraldus nr 2-4-16).

korraldamiseks; 1.2 MTÜ Karupesa Team 388 eurot 10. - 11.
jaanuaril 2018. a. toimuva spordiürituse „Eesti Meistrivõistlu-

ja); 1.5 Merike Roop (õppe- ja kasvatustegevusega seotud

10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku kor-

Võrkpalliklubi 400 eurot 6. jaanuaril 2018. a. toimuva spordiürituse „Otepää valla XIX Karikavõistlused võrkpallis“

mate esindaja); 1.4 Maarja Raud (lastevanemate esinda-

Riivald (volikogu esindaja).

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

kul kell 00:00 - 00:15 Otepää vallasiseses linnas Linnamäe oru
territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu koosseis

järgmiselt: 1.1 Mairo Kõiv (õpilaste esindaja); 1.2 Külliki

Korraldustega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris aadressil http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2. Täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

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

n

Sõlmiti Neeme Jõega sotsiaaleluruumi leping.

n

Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve realt “Selt-

sitegevus” Kodupaiga Külaseltsile tegevustoetust 1500
eurot.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. jaanuaril.
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Uus Otepää vald

Meie
algus lk.2

kuidas? Et kas remontida vana maja või leida
mõni uus koht või on seda võimalik ühendada uue
kooli ehitamisega?
Pukal on vajalik ka viia lõpuni oma veevärgi
projektid ning lahendada puhta joogivee küsimused. Puka vee probleemidega tegeleb OÜ Puka
Vesi volikogu liikme Raivo Nurmetuga eesotsas.
Käsil on ka Puka alevi reoveepuhasti ehituse projekti elluviimine.
Samuti vajab Puka seltsi- ja kultuurielu rohkem
tähelepanu ja ehk ka inimeste-huvigruppide
aktiivsemat härjal sarvist haaramist.

Meie Nõuni kant
Ka meie valla põhjavärav Nõuni ootab oma. Kindlasti on plaanis ajada asju Nõuni asula valgustamiseks ja valgustatud kergliiklustee saamiseks asula
piires. Ka prügimajandus vajab ümberseadmist.
Kavandama peaks otsast hakkama ka järveäärset
puhkeala, supluspaika ja ka võimalusel väiksemat
promenaadi. Nõuni asula potentsiaal ja tema järve
arendamise võimalused on suured. Neid tuleks
kasutada!
Nõuni rahvamaja on ja jääb piirkonna seltsieluja kultuurikeskuseks, millele lisandub ka haldusasutuse roll. Selles kogukonnakeskuses saab lisaks
muule abi ka suhtluses vallaametnikega.

MEIE valla inimene!
Lisaks saabunud uue aasta Sulle suurepäraseks
soovimisele soovin ka MEIE vallale uut õhku kopsudesse ja uut energiat!

Otepää Vallavalitsus
jätkab uue
struktuuriga
Haldusreformi tulemusena ühinesid Sangaste,
Otepää ja Puka vallad ning Palupera valla Nõuni
piirkonna külad. Puka Vallavalitsus ja Sangaste
Vallavalitsus lõpetasid oma tegevuse ametiasutustena 31. detsembril 2017.
Otepää valla ametiasutusena jätkab tegevust
alates 1. jaanuarist 2017 Otepää Vallavalitsus.
Vallavalitsuse struktuuri kuulub seitse teenistust –
arendusteenistus, ehitusteenistus, finantsteenistus,
haridus-, kultuuri- ja sporditeenistus, majandusteenistus, planeerimisteenistus, sotsiaalteenistus ja
vallakantselei, lisaks on vallavanema otsealluvuses
abivallavanema ametikoht.
Kokku on praeguses struktuuris teenistuskohti
59, nendest 19 ametikohta ja 40 töökohta.
Struktuuris on olemas ka teenuskeskused endistes Puka ja Sangaste valdades ning Nõuni piirkonnas.
„Enamik töökohti on praeguseks täidetud,
vabad kohad täidetakse sisekonkursi või avaliku
konkursi teel. Struktuuri korrigeeritakse aasta
jooksul vastavalt tegelikele vajadustele ja valdade
tegelikule kokkusulandumisele. Seda tõenäoliselt
vähenemise suunas,“ selgitas vallavanem Kaido
Tamberg. „Endistesse vallakeskustesse jäävad
alles teenuskeskused, sinna võib oma küsimuse
või murega alati pöörduda.“
Teenuskeskused on avatud endistes vallamajade
ruumides ja Nõunis maakultuurimajas tööpäeviti.
Seal saab esitada vajalikke avaldusi ja dokumente.
Kohapeal on teeninduskeskuse juhataja, majandusspetsialist ja sekretär-asjaajaja, kelle ülesanneteks ongi kohapealsete tegevuste koordineerimine ja probleemide lahendamine. Kohapeale
jäävad ka sotsiaaltöötajad. Täpsem info koos lahtiolekuaegadega ilmub järgmise vallalehe Otepää
Teataja numbris.
Vaata lisa Otepää valla kodulehelt: www.
otepaa.ee.
Monika Otrokova

Sangastes
Sotsiaaltöötaja Pille Sikk`u vastuvõtt on alates 8.
jaanuarist 2018 Sangaste vallamaja teisel korrusel (endises naiste töötoas) teisipäeviti kell 9.00 –
16.00. Muul ajal leppida kohtumine kokku telefonidel 76 68 046 ja 52 47 930 (numbrid ei ole muutunud).
NB! Teisipäeval, 16.01.2017 vastuvõttu ei toimu,
sotsiaaltöötaja on Tartus.
Lastekaitsetöötaja Kristel Ilves`e vastuvõtt on
Sangaste vallamaja teisel korrusel (endises naiste
töötoas) kolmapäeviti kell 9.00 – 12.00 alates
7. veebruarist 2018. a. Muul ajal kohtumiseks
leppida aeg eelnevalt kokku telefonil 53 41 9003.
Sissepääs raamatukogu/postipunkti kõrvaluksest,
teisele korrusele jõudes esimene uks vasakult.
Sangaste Seltsimajas toimub TASUTA laste,
noorte ja täiskasvanute riiete jagamine
8. - 12. jaanuar 2018. a. Maja on avatud E-N
kell 8-16, R 8-12. Kõik huvilised on oodatud.

Elsa kohvikus
17. jaanuaril kell 18.00
kohtumine
kauaaegse

ajaleht POSTIMEES juhi, kirjanik
Mart Kadastikuga.
Teema:
Mehe ja naise suhetest. Kirjandusest ja elust.

Teadaanne
AS Otepää Veevärk palub eraisikutel ja ettevõtetel teada anda oma soovist liituda Otepää
kesklinna kaugküttevõrku. Uued liitumisvõimalused tekivad seoses aastateks 2018 - 2019
kavandatava projektiga “Otepää kesklinna
kaugküttevõrgu laiendamine”. Tehniliste ja
majanduslike võimaluste olemasolul lisame
liitumissoovid projektilahendusse. Samuti
saame sel viisil vajalikku infot soojusmajanduse arengukava uuendamiseks ja võrgu
arendamiseks pikemas perspektiivis.
Palume oma soovidest teada anda e-posti
aadressil: toomas.maspanov@otepvesi.ee
kuni 29.01.2018.
AS Otepää Veevärk

Palveränduri kasutatud kaubad

Pärna 15
Taas avatud 11. jaanuarist.
Oleme avatud:
N-R 12-16, L 10-13
Iga päev lisame uut kaupa!
Tule ja leia omale midagi põnevat ja vajalikku!

SÜNNID
Kaspar Raudsepp		

18.detsembril
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurikeskuses
12. jaan. kell 20
Otepää isetegevuskollektiivide
uusaastapidu.
26. jaan. kell 19
Vanalinna Hariduskollegiumi keelpilliorkestri kontsert. Kavas Heino Elleri, Tõnu
Kõrvitsa, Arvo Pärdi, Villem Kapi jt muusika. Teoste
vahele räägib dirigent Rasmus Puur teoste tekkelugusid
ning heliloojate taustast.
Pilet 8/5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
3. veebr. IX Euroopa Saunamaraton Otepääl
15. veebr. kell 19
Komöödiateatri etendus „Kohe näha,
et vanad sõbrad“. Estraadikava ühes osas. Tekst: Valdo
Jahilo. Osades: Pille Pürg ja Anne Paluver.
Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää
Turismiinfokeskuses.
16. veebr. kell 20
Kollase Koera Pidu.
9. märtsil kell 13
Rakvere Teatri nipi ja trikiga lastelavastus
„PÄÄSTAME EMA“
Pilet 8 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää
Turismiinfokeskuses.
29. märtsil kell 19 Rakvere Teatri komöödia „Astuge edasi“.
Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää
Turismiinfokeskuses.
12. aprillil kell 19
Kaunimate Aastate Vennaskond
„Kaunimad 25 aastat me elus“
Pilet 18/16 eurot. Piletid müügil Piletilevis.
27. aprillil kell 19
Vana Baskini Teatri tragikomöödia
„Öökuninganna“.
Osades: Helgi Sallo, Roland Laos, Raivo Mets/ Eero Spriit/
Allan Kress.
Pilet 16/14 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää
Turismiinfokeskuses.

O T E P Ä Ä
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Enno Alliku näitus Kappermäe seltsimajas
16. detsembri sombuse sügistalvise laupäeva
muutis Kappermäe seltsimajas helgeks külaliste
saabumine. Karksi-Nuia kunstnik Enno Allik
koos abikaasa Aimega tulid meid oma maalinäitusega rõõmustama. Kaasas olid ka Toivo ja Irene
Univer Pollist.
Maalipakid kanti kibekähku saali ja näituse
kujundamine läks lahti. Abilisi jätkus ja oma

koha seintel leidsid päikeselised maastiku- ja lillemaalid. Õige mitme töö “modellideks” on olnud
Lokumärdi õunaaia uhked puud. Aime Allikul
sai kaetud kena kohvilaud, Toivo ja Irene Univer
lisasid sinna omalt poolt punapõsiseid õunu,
mille maitsmise tegi huvitavaks sortide tutvustus.
Enno Allik lasi meil otsustada, kaua maalid
üleval on. Nii tuldigi mõttele, et näitus oleks

kena kingitus Eesti Vabariigi juubeliks. Mõlemad
pooled jäid leppega rahule!
Pööripäeva eel on päevavalgus üürike, nii
seadsid külalised end koduteele.
Seekordki on võimalus pilte ka osta, nii et olete
oodatud Kappermäe seltsimajja!
Tiiu Saar

9. märtsil 2018 kell 13 Otepää Kultuurikeskuses
Rakvere Teatri lasteetendus
Otso Kautto, Markku Hoikkala “Pelastetaan äiti”

PÄÄSTAME EMA
Nipi ja trikiga lastelavastus
Lavastaja Karl Koppelmaa
Kunstnik Karoliina Kull
Tõlkija Katrin Hammer
Laval Liisa Aibel
Valge on lumi, must on muld. Kollane on päike ja rõõm. Mis on
sinine? Sinine on meri, taevas, mustikad ja öö. Aga sinine on ka
kurbus ja mure, mis haaranud tüdruku ema ning ei taha teda
enam lahti lasta. Seega peab tüdruk minema rändama, et leida
üles Sinine ja päästa ema.
Lastele mõeldud „Päästame ema” on igasuguste vempudega otsirännak suurde sinisesse maailma väikese kohvri sees.
Kohver on küll väike, kuid kaamerasilma ja suuminupu abiga
saab maailm suureks ning tehnoloogiast, mis niigi alati meie
ümber, saab maagia.
Pilet 8 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turismiinfokeskuses.

Otepää Vallavalitsuses
saab tööd

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALIST
Töö kirjeldus:

sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande alaste probleemide
lahendamine,
omavalitsuses toimetulekuraskustega inimeste ja
puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korraldamine, klientide nõustamine sotsiaalküsimuste.
s

Nõuded kandidaadile:

15. veebruaril 2018 kell 19 Otepää Kultuurikeskuses
Komöödiateatri estraadikava

„Kohe näha, et vanad sõbrad!“
Osades: Anne Paluver, Pille Pürg
Kõik, kes teavad seda „Viimse reliikvia“ tsitaati, saavad kohe aru, et
tegemist ei ole sugugi vanade sõpradega. Arsti juures järjekorras kohtuvad kaks naist, kes erinevad teineteisest nagu päev ja öö. Millest nad ka
ei räägiks, ikka on nad absoluutselt erineval arvamusel ja kumbki püüab
oma seisukohta peale suruda. Sellest sünnivadki koomilised situatsioonid, mis kohati paisuvad lausa jaburaks. Kumbki naerab teise üle
ja publik saab omakorda naerda mõlema üle. Kunagine estraadikavade buum on nüüdseks vaibunud ja seda žanrit kohtab üsna harva. Aga
selle austajatel on kindlasti hea meel näha laval tipptegijaid nagu Anne
Paluver ja Pille Pürg, kellele teksti kirjutas anekdoodimeister Valdo
Jahilo. Muidugi on ta uusi anekdoote sisse põiminud siiagi. Nalja peab
saama ja saab ka, selles ei ole mingit kahtlust!
Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.

• vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule
esitatud tingimustele,
• kõrgharidus (soovitavalt erialane),
• laitmatu renomee,
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele
oskus suhtlustasandil,
• empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne, meeskonnatöö oskused,
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine
ja oskus töötada vajalike andmebaasidega,
• B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:

• avalikus teenistuses töötamise kogemus,
• eelnev kogemus sotsiaalvaldkonnas,
• programmi STAR tundmine,
• projektitöö kogemus.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd,
• täiendkoolituse võimalusi,
• sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg:

esimesel võimalusel

Kandideerimiseks saata hiljemalt 16.01.2018. a
oma sooviavaldus, haridust tõendav dokumendi
koopia ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili
aadressile:otepaa@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

11. jaanuar 2018
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Valgamaa tänugalal tänati ja
tunnustati parimaid
15. detsembril Valga kultuuri- ja huvialakeskuses toimunud
Valgamaa tänugalal tänati maakonna parimad sportlasi, kultuuritegelasi, noori ja terviseedendajaid. Tunnustuse pälvisid
mitmed Otepää piirkonna parimad.
Tunnustatavaid valisid Valgamaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Valgamaa noortekogu ja Valgamaa tervisenõukogu. Aasta teo laureaat selgus
Valga maavalitsuse ja Valgamaalase koostöös.
Parimad tervitasid ja tänasid Valga maavalitsuse maasekretär maavanema ülesannetes Tõnis Lass ja Valgamaa
Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits. Otepää piirkonna tublisid tänas Otepää vallavolikogu aseesimees Rando
Undrus.
Valgamaa aasta teoks hääletati nelja-aastase Tõrva poisi
Oliver Kõvaski etteasted telesaates "Väikesed hiiglased".
Maakondliku kultuuripreemia Kultuuripärl pälvis Otepää
gümnaasiumi õpetaja, tunnustatud tantsupedagoog Kaire
Ojavee tantsurühmade juhendamise eest.
Valgamaa ekspertgrupi elutööpreemia anti Leigo talu
peremehele Tõnu Tammele, kes on mitmetahuline mees ja
armastab jäägitult loodust ja muusikat.
Valgamaa ekspertgrupi preemia lootustandvatele noortele
pälvis Karel Tilga, kes saavutas 2017. aasta Euroopa noorte
meistrivõistluste U-20 vanuseklassis kolmanda koha kümnevõistluses.
Valgamaa ekspertgrupi preemia aasta üllatajana vabatahtlikus töös sai Meriliis Kukk.

Parimad sportlased meie piirkonnast:

Olümpiavõitja Erki Nool
Talvespordimuuseumis
Veel vanal aastal, 28. detsembril külastas Talvespordimuuseumi olümpiavõitja
Erki Nool.
Erki rääkis spordist ja motivatsioonist. Kohal
oli palju noorsportlasi, pered Otepäält ja
kaugemalt. Kokku oli spordihuvilisi peaaegu
60. Loeng oli põnev ja motiveeriv tegelemaks spordiga.

Poisid U20 parim Karel Tilga - SS Tartu Kalev, Puka, kergejõustik.
Neiud U23 parim Mariel-Merlii Pulles, SK Karupesa
Team, murdmaasuusatamine.
Naised parim Aili Popp - Jaanikese Jahiselts, Puka, jahilaskmine.
Naised 35+ parim Ene Aigro - Valgamaa SVS, Otepää,
murdmaasuusatamine.
Parasport parim Hans Teearu - Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit, Otepää, murdmaasuusatamine.
Tehnikasport parim Veiko Rääts - Sõmerpalu MK,
Otepää, Enduro.
Parim noorte võistkond on SK Karupesa Team poiste U18
vanuseklassi murdmaasuusatamise paarissprindi meeskond
Mart Vsivtsev ja Steve Vahi.
Täiskasvanute parimaks võistkonnaks kuulutati SK Põhjakotkas Otepää suusahüppe meeskond koosseisus Markkus
Alter, Karl-August Tiirmaa, Artti Aigro.

Kultuuripärli tiitli pälvinud Otepää gümnaasiumi
õpetaja, tantsupedagoog Kaire Ojavee ja maasekretär maavanema ülesannetes Tõnis Lass.
Foto: Valju Aloel

Tähelepanuta ei jäänud ka XII Noorte laulu- ja tantsupeol
osalenud kollektiivide juhid ja abimehed. Valgamaalt osales
XII Noorte laulu- ja tantsupeol kokku 34 kollektiivi 622 osalejaga, sealhulgas 2 lastekoori, 3 mudilaskoori, 2 poistekoori,
2 segakoori, 3 rahvamuusikaansamblit, üks noorte sümfooniaorkester, 18 tantsurühma ja 3 võimlemisrühma

Tänukirjad pälvisid
Sangaste vald - Tiina Kukk
Otepää vald - Eve Eljand (3 koori), Kaire Ojavee (7 tantsurühma, Kalevi staadioni 1.-2. klasside liigijuhi assistent,
Niina ja Alfred Raadiku fondi stipendium), Aili Mägi (2
tantsurühma), Krista Sumberg (2 tantsurühma), Lille Tali,
Merle Soonberg.
Puka vald Eva Kosk
Tänuürituse lavastajaks oli Astrid Hallik. Kontsertosas esinesid Põlva spordi- ja tantsukool Meie stuudio, Kabu vilistlasrühm ja Konguta naisansambel Mesi. Õhtujuhtideks olid
Luunja Aidateatri näitlejad Mafalda ja Loreida.
Monika Otrokova

Aasta parasportlase tiitli
pälvis Hans Teearu

Erki Noole jutust said loodetavasti indu
noorsportlased, et unistada suurelt ja miks
mitte ka väga suurelt: SAADA OLÜMPIAVÕITJAKS!
Peatse kohtumisteni muuseumis.

Otepää noored rahvusvahelistel
võistlustel
Tšehhis toimusid noortele mõeldud FISi võistlused kahevõistluses. Markkus Alter
hüppas 91,5 m ja oli enne murdmaad 4. kohal (kaotus liidrile 34 sek). Murdmaal näitas
Alter tugevat sõitu ning kõigest kaks sekundit jäi teda lahutama võistluse võidust.
Teisel võistluspäeval hüppas Markkus Alter 99 m ja startis murdmaale liidrina.
Finišisse jõudis ta teisena.
Artti Aigro osales maailmakarikavõistluste etappidel suusahüpetes, nn nelja hüppemäe turneel. Tema kohad olid: Oberstdorfis 63., Garmisch-Partenkirchenis 60.,
Innsbruckis 63. ja Bischofshofenis 60.

SPORDikalender
20.-21. jaanuaril toimuvad "FC Otepää ja sõprade mängupäevad" Otepää
Spordihoones.

Otepäälane ja rännumees Heini Räämet pälvis
Otepää valla medali. Medali andsid rännumehele talvepealinnaks saamise pidustuste ajal üle
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja
vallavanem Kaido Tamberg.
Heini Räämet läbis 2017. aastal jalgrattaga 41
riiki. Selle teekonna pikkus oli 487 päeva, 61 320
kilomeetrit (sellest jalgrattal 31 765) ja tunde
rattasadulas 2292.
Heini elab koos oma perega Otepääl, ta on pärit Võrumaalt.

Eesti Olümpiakomitee auhinnagalal „Spordiaasta Tähed“
anti välja Kristjanid. Aasta sportlastele ja treenerile ning
eriauhinnad Aasta noorsportlasele, parasportlastele ning
Eestimaa Spordihingele.
Aasta parasportlase tiitli 2017 pälvis otepäälane Hans
Teearu. Suusataja Hans Teearu teenis INAS MM/EM kaks
kuldmedalit 10km klassika ja 1km vabatehnika sprindis.
Hans pälvis selle tiitli esimest korda.
„Spordiaasta Tähed 2017“ auhinnagalat korraldab Eesti
Olümpiakomitee ning toetavad Eesti Meedia, Sportland
ja Eesti Kultuurkapital. Auhinnagala toimus 27. detsembril
2017 Nordea kontserdimajas.
Foto: Raigo Pajula / EOK
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Teeõhtu Puka raamatukogus
Nädal enne jõulupühi toimus Puka raamatukogus
traditsiooniline teeõhtu lugejatele. Külaliseks oli
seekord armastatud näitleja ja ajakirjanik Anne
Veesaar. Kui avasõnad öeldud, läks jutt kiiresti
põnevaks. Külaline rääkis oma tööst teatri- ja
telerollides, huvitavast elust ja vastas kohalolnute küsimustele.
Anne Veesaart kuulates tundus, et tema ööpäevas on mitte 24, vaid vähemalt 50 tundi.
Kuidas muidu jaksaks ja tahaks ta tegeleda nii
paljude ettevõtmistega.
Inimesed teavad Annet peamiselt seriaali
„Õnne 13“ Marena. Selle rolli tõttu on tal juhtunud palju naljakaid ja ka veidi tüütuid vestlusi.
Olles sarjas tegev juba 1. hooajast, pole see ka
muidugi ime. Paljud vaatajad samastavad ikka
väga tugevalt näitlejat teatud rolliga. Kuid see roll
on vaid pisike osake tema igapäevastest töödest.
Valgas sündinud, seal kuni 14. eluaastani elanud, tunneb ta Valga linnaga ja maakonnaga tugevat sidet siiani. Kui meel must ja lõõgastust vaja,
veedabki ta oma puhkehetked Valgamaal. Siin
tunneb ta end koduselt ja murede eest kaitstuna.
Pärast EMTA lavakunstikooli lõpetamist alustas Anne näitlejana tööd Rakvere teatris, hiljem
siirdus tööle Vanalinnastuudiosse. Ta on olnud
ka Muusikaliteatri juht.
Anne Veesaare emapoolne vanaema elas Setumaal, seetõttu ehk tegeleb ta ka laulmisega
Seto kooris. Hobidest veel: näitleja harrastab
talisuplust, võimalikult tihti ujumist, peaaegu iga
päev üritab kõndida pikka maad.
Lisaks näitlejatööle tegeleb Anne kirjatööga.
Näiteks võib tema portreelugusid tuntud inimestega lugeda ajakirjast „Tiiu“.
Jututeemasid jätkus ja 3 tundi möödusid imekiiresti. Head soovid öeldud, autogrammid raamatutesse antud, fotodki tehtud – ja oligi aeg
külalisel Tallinna poole tagasi sõita.
Hilisõhtul tuli teade, et Anne kenasti kodus.
Mõni päev pärast üritust saabus kiri, kus tänati
imetoreda õhtu ja sooja vastuvõtu eest, sooviti
kohalolnutele kõike kaunist edaspidiseks.
Kokkuvõtteks võib öelda – oli tõesti imetore
õhtu. Anne Veesaar on väga soe, südamlik ja
lihtne inimene.
Ene Markov Puka raamatukogu

Kolmekuningapäeva õhtul
kuuselõkkekumas on hea
meenutada möödunud aastat
ja vaadata uude aastasse!
Mis meenub?
Palupera vald sai 25 aastaseks ja jäigi 25 aastaseks. Aadress muutus, oleme nüüd Otepää vald.
Kuid meie toimetamised, tegemised jätkuvad ikka
traditsioone järgides.
Valgamaa Aasta ema ja Kultuurisõle kandjad
kuulutati välja Nõuni kultuurimajas. Valgamaa
märkas meie aktiivset kogukonda ning meid pärjati tiitliga „Väärt kodupaik”.
Eesti Pärimusmuusika Keskus on hoolega pununud pärimusmuusika pesasid ka Nõuni, meil
on võimalus olnud kaasa elada väga vahvatele ja
ehedatele muusikutele. Suvehakul oli külas vaikus, meie lapsi võis näha ainult teleri vahendusel
noorte laulu- ja tantsupeol kaasa löömas. PRIA
projekti toel renoveeriti vahva loovustuba, kus
on tore kunsti harrastada, meisterdada, õmmelda
jne. ehk lihtsalt loovalt tegutseda.
Tantsijad tantsisid, lauljad laulsid, lauljad tantsisid, tantsijad laulsid... kõigile jätkus meelepärast
tegevust. Kokku said ühises ringis nii noored kui
vanad, nii eraldi kui üheskoos. Hästi tore, et me
saime juurde uusi sõpru ja vanad sõbrad said
veelgi suuremateks sõpradeks.

Mida soovida?

O T E P Ä Ä
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Otepääl grillitakse käsitöövorsti ja rahvustoitu
Eestis esimest korda peetavad talvised meistrivõistlused grillimises - Grillfest toimuvad pühapäeval 4. veebruaril Otepää Keskväljakul algusega kell 11.00. Grillima ja kaasa elama on oodatud
igaüks, osalemine ja sissepääs on tasuta. Edukaim
võistkond pääseb tasuta võistlema Pärnus 9. juunil
toimuvale suurele rahvusvahelisele Grillfestile.
Talvisel meistrivõistlusel võisteldakse kolmes
võistlusvoorus. Neist esimene on EV 100 vorstivoor, kus valmistatakse ja grillitakse eestimaisest
toorainest käsitöövorste. Teine voor on EV 100
üllatusvoor, mille tooraineks on võistluste avatseremoonial teatavakstehtav Eesti rahvustoiduaine.
Kolmanda, ehk fantaasiavooru töö valmistab iga
võistkond omal äranägemisel, kuid töö teemaks
on võistkonna vabal valikul kas EV 100, talv või
Otepää. Võistlustöid hindavad Eesti Grilliliidu
kohtunikud ja Otepää rahvažürii.
Eesti Grilliliidu juhatuse liige Enn Tobreluts:
"Talvel õues grillimine on lõbus ja tervislik tegevus,
aga olenevalt ilmastikuoludest võib hea tulemuse saavutamine kujuneda üpris keeruliseks ja see
teebki võistluse huvitavaks. On ikka päris keeruline saavutada ja siis hoida õiget temperatuuri grilliaparaadi sees kui õues on reaalsed külmakraadid. Selleks on erinevaid nippe ja töövõtteid mida
võistlustel Eesti rahva grillikoolis ka näitame ja
õpetame kasutama. Aga kes varem ei ole võistlustel osalenud, siis Eesti Grilliliidu poolt olge hoiatatud: Grillimine on seltskondlik nauding, mis
tekitab tugevat sõltuvust!"
Otepää Vallavanem Kaido Tamberg: "On loomulik, et Eesti talvised suursündmused toimuvad talvepealinnas Otepääl ja suur rahvalik gril-

livõistlus on maitsev jätk eelmisel päeval samuti
Otepääl toimuvale rahvusvahelisele saunamaratonile. Eriti vahva on, et võistlusel osalemine on nii
võistkondadele kui pealtvaatajatele tasuta ja lisaks
rõõmsale perepäevale saab talvises grillikoolis ka
uusi teadmisi toiduvalmistamisest. Kutsume kõiki
Otepääle!"
"Kuidas talvel õues vorsti valmistada ja seejärel
edukalt grillida 10 cm (+/- 1cm) pikkusteks vorstideks, see on omaette teadus, mida Eestis varem
tehtud ei ole. Midagi liiga keerulist siin ei ole ja
töövõtted ja nipid näitame võistluspäeva alguses
ette ka, nii et grillitarkust saavad nii võistkonnad
kui publik", lubas võistluse korraldaja, vorstipedagoog Koit Kuusk (pildil).
Eesti Grilliliit ja Otepää vald julgustavad sõpruskondi, ettevõtteid ja organisatsioone grillivõistlustel osalema. Võistkonna registreerimiseks võtke
julgesti ühendust aadressil grillima@grilliliit.ee või
helistage 5804 4444.
Auris Rätsep
Eesti Grilliliit
www.grilliliit.ee

Suvel on Eestis vorsti võidugrillitud vorstipealinnas Tapal juba aastaid. Kui keeruline on talvistes tingimustes vorstivalmistamine, -toppimine ja grillimine,
see selgub 4. veebruaril talvepealinnas
Otepääl.
Foto: Aleksander Kuruson / Eesti Grilliliit.

IX Euroopa Saunamaraton stardib veebruarikuus
Euroopa IX Saunamaratoni start antakse talvepealinnas Otepääl, Kääriku Spordikeskuses 3.
veebruaril kell 12.00. Piletid on müügil Piletilevis.
Võistkonna pilet maksab 60 eurot. Pilet vahetatakse stardis käepaelte vastu.
Võistkondade ülesandeks on leida üles kõik
kaardil märgitud saunad, kus tuleb võtta leili vähemalt 3 minutit, istuda kümblustünnis ja ujuda jääaugus.
„Meil on hea meel nentida, et Saunamaratoni peasponsor on juba viiendat aastat Otepää
ettevõtja Kalev Lemmik,“ sõnas peakorraldaja,
Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter. „Ka tänavu
on peaauhinnaks OÜ Lemmik Mees kümblustünn. Ettevõtte kümblustünnid on tuntud oma
headuses!“
Saunamaratonile võib tulla meeleolukates kostüümides ja põnevate ning eriilmeliste liiklusvahendutega.
„Saunamaratoni liiklusvahend on mõeldud
saunast sauna kulgemiseks, mitte kihutamiseks,
liikluseeskirjade rikkumise korral tühistatakse võistkonna tulemus,“ lisas Sirje Ginter.
Paremusjärjestuses osalevad 4-liikmelised võistkonnad, kes on läbinud kõik saunakaardil märgitud kohad. Võistlejate poolt, kes läbivad kõik
saunad, valitakse välja rahva lemmiksaun.
NB! Saunamaratoni pileteid tagasi ei osteta. Kui
võistkond ei ilmu starti, siis piletiraha ei tagastata,
kohapeal sularaha eest pileteid osta ei saa. Meili
teel registreerimist ei toimu!
Saunamaratoni korraldavad Otepää Kultuurikeskus, Otepää Vallavalitsus ning Otepää piirkonna saunaomanikud. Toetavad kõik osalevad saunaomanikud ning Otepää vald.

Unistuste täitumist, hoolivust ja märkamist, aega
lähedaste jaoks, põnevaid tegemisi, uusi ettevõtmisi ning HEAD UUT AASTAT!

Lisainfo: Sirje Ginter, saun@otepaa.ee, mob. 509
7795.

väikesed ja suured nõunikad

Monika Otrokova

EDGARI

wEu

külalistemaja, pood, trahter

EDGARI TRAHTER
pakub tööd täiskohaga
KLIENDITEENINDAJALE
info karnivoor@hot.ee
tel. 56624430
ja kohapeal.
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KUULUTUSED
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. Tel
505 6107

6-liikmeline pere üürib vähemalt
neljatoalist elamispinda. Sobivusel hilisema ostu võimalusega.
Tel 56259144

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Soovin võtta rendile põllu- ja rohumaad. Hind alates 50 EUR/ha.
Tel. 5558 2071
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K U U L U T U S E D
Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus
pakub tööd Hellenurme hooldekodus:

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

- kokale (puhkusteperioodiks), töö vahetustega, väljaõppe
võimalus.
Info: 7666789 Anti Värton, e-post anti.varton@hooldekodu.ee.

Teostan siseelektritöid.
Tel 5353 6160

- hooldajale (põhikohaga ning puhkusteperioodiks), töö
vahetustega 24 tundi või 11 tundi.

Ehitus-remonttööd.
Tel 5353 6160

Info: 53401504, Soja Sipelgas, e-post info@hooldekodu.ee

Inglise keele vestluskursus
Otepää linnas (1,5 tundi(/6 eurot).
Värskendame suhtluskeele oskust
erinevatel teemadel (nt reisimine,
telefonisuhtlus jmt). Lisainfo tel:
5461 0484, Mariitta Jalassola.

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

Müüa vanad katusekivid sümboolse hinna eest. A
 suvad
Otepääl. Tel. 55662297

HELMO AUTOKOOL
OTEPÄÄL
registreerib õpilasi
uuel aastal algavale
B-kategooria autojuhtide
kursusele.
Info:
tel 56 481 462,
helmoautokool@gmail.com

Kitsas kivine tänav, väiksed madalad majad,
kas teid näha saan veel, viimne seiklus vist see...
(J. Saar)

Mälestame majanaaber

Südamlik kaastunne Valvele
kalli poja

Südamlik kaastunne Valve Purile
kalli poja

Siiras kaastunne Valvele
kalli poja

ernst saaremetsa

RAUL PURI

RAUL PURI

RAUL PURI

surma puhul.

Avaldame kaastunnet abikaasale, lastele ja lastelastele.

kaotuse puhul ja sügav
kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased pealistusest

Pärna 16 elanikud

Vend Mihkel perega

Endised klassikaaslased

Virve, Tiiu, Ants

Avaldame kaastunnet Merikesele, Aivarile, Aavole kalli isa ja onu

Mälestame kallist onu

Head vanaisa

Meie kaastunne Elvele laste
peredega kalli

18.04.1940 - 19.12.2017

JULJUS MÄGI

KALJU VUKSI
kaotuse puhul.

Täname kõiki, kes olid toeks meie
leinas ning aitasid kalli isa ja äia

Siiras kaastunne Helar Danielile
kalli

KALJU ENNOKi

isa

25.02.1938 - 29.12.2017
saata tema viimsele teekonnale.
Tütar abikaasaga

PAUL PARK

01.08.1943 - 02.01.2018

Kalju Ennoki

Kaljut

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Merikesele
ja Randole.

SALME SÕUKAND

Perek. Niitoja ja perek. Kallas

Ülar perega

mälestab
60. surma-aastapäeval
pojatütar Laine perega

KALJU ENNOK

Mälestame kauaaegset
sõbralikku naabrit

Südamlik kaastunne
Ülar Luhtaru perele onu

Sügav kaastunne Merikesele
kalli isa

Kalju Ennok`i

Kalju Ennoki

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Maja nr 1 naabrid Nõunist

Triinu ja Külliki

Sügav kaastunne Milvile ja Jürile
venna ja naisevenna

Südamlik kaastunne
Arvo perele ema, ämma,
vanaema, vanavanaema

KALLE

ENDLA KIVI

Südamlik kaastunne
Meinhardile, Arvole ja Rihole
peredega kalli abikaasa,
ema ja vanaema

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Trepikojanaabrid

Perekond Meesak ja Tiiu

KALJU VUKS

Head klassikaaslast mälestavad
ja avaldavad sügavat kaastunnet
perele

Alajaama 4 elanikud

Otepää Keskkooli 1960. aasta
lõpetajad.

Mälestame kallist sugulast

Mälestame kallist venda ja onu

KALJU VUKSI

KALJU VUKS`i

Meie siiras kaastunne tädi Helvele ning Kirsti ja Tõnu peredele.

Südamlik kaastunne abikaasale,
Kirstile ja Tõnule peredega.

Marika ja Olev koos laste
peredega

Vilma, Andi ja Aivar

01.07.1937 - 28.12.2017

25.02.1938 - 29.12.2017

HILDA ROHTLAT
Perek. Ernits

ENDLA KIVI

19.02.1927 - 30.12.2017

Südamlik kaastunne Elvele
kalli abikaasa

PAUL PARK
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
Meinhardile, Rihole ja Arvole
perega kalli

Mälestame sõbralikku naabrit

ENDLA KIVI

ENDLA KIVI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

ja tunneme kaasa lesele ning
poegadele peredega.

Perekond Kressel

Vaike ja Piret perega

ENDLA KIVI

Anu perega

Heli ja Aivar

Südamlik kaastunne
Merike Kasele kalli isa

KALJU ENNOKI
kaotuse puhul.
Otepää Lasteaia kollektiiv

Töökas ja sõbralik oli Su hing...

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis.
Aeg seda kaotust ei kustuta eal,
süda Sind ikka meeles peab.

ENN VAINULA
Südamlik kaastunne Enele, Irjale,
Avele ja Avole peredega.
Viljart, Ene, Inga, Helen, Jacklin,
Mikk, Reedik ja Tarmo.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee.

KALJU VUKS

KALJU ENNOK

Mälestame head töökaaslast ja
avaldame kaastunnet lähedastele.
Techne Tankla

Ei suuda surma eest hoida
ema soojad käed.
Kaasa viivad tundmatud väed...
katkes elu kui niit...

Südamlik kaastunne Valvele
kalli poja ja lähedastele

RAUL PURI

kaotuse puhul.

Perek. Kasak, Veski, Sapelkov
ja Nimbach

Koos me käinud lapsepõlve radu,
õnne juurde otsisime teed.
Nüüd Sa vaikselt igavikku astud,
mälestused − meile jäävad need.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea …

Mälestame endist algklasside
õpetajat ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele

SALME PUURA
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Nüüd elad vaid mälestusetes
meiega...

Mälestame kallist täditütart

Töökas ja sõbralik oli Su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind...

Sügav kaastunne abikaasale,
õele ning laste peredele kalli

KALJU VUKS`i

Sa, valge värav keset valget lund,
su taga puhatakse viimast und.
(M. Under)

Teatame sügava kurbusega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

KALJU VUKSI

surma puhul.
Mälestavad Aksel, Lea, Lilian
ja Siim

maise teekonna lõppemisest.
Lesk, tütar ja poeg peredega

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

Südamlik kaastunne Merikese
perele kalli isa ja äia kaotuse
puhul.

Kallist sugulast

ENDLA KIVI

Lahkus kallis abikaasa, ema,
vanaema, vanavanaema

KALJU VUKS`i

ning tunnenme kaasa
lähedastele.

19.02.1927 - 30.12.2017

Õie, Maimu, Aino, Alfred, Eino

mälestavad Aino ja Jaanus.

Aksel, Aino, Lea, Lilian ja Siim

Leinavad omaksed

ENDLA KIVI
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Kontserdile Nõuni on
võimalik sõita
kultuuribussiga:
Otepää-Nõuni-Otepää (pääse 2
eurot).
Sõidusoovist anna teada Marikale
tel. 53465648 neljapäeva,
24. jaanuari õhtuks!

MTÜ Karukäpp

saab kokku
16. ja 30. jaanuaril kell
18.00 vallamaja III
korrusel ruumis 308.
Info tel. 515 3248

Tulemas on 25. mälumänguturniir Palupera karikale
Esimene voor 26. jaanuaril 2018. a kell 19.00 Nõuni Maakultuurimajas.
Mäng toimub klassikalise mälumängu süsteemi alusel, kus võistkonnas on 4 mängijat ja üks noormängija – 18 a. (vajadusel võib 2 vahetada).
Turniir on 3vooruline, kokku 108 küsimust. Igas voorus on 36 küsimust, neist 2 muusika- ja 4 pildiküsimust.
Mängu teemaks on Eesti ja kõik Eestiga seonduv. Samuti ka võimalusel Piibli teemalised.
Võistkondade osavõtumaks on 40.- EUR.
Turniiri võitjale kuulub karikas, parimatele võistkondadele diplom ja auhind. Parim Valgamaa võistkond saab maakonna meistri medalid.
Info ja registreerimine tel: 5139071, Kalev Lõhmus, palubuss@gmail.com.

