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Kõige pisemad said sünnikirjad
6. mail said sünnikirjad Otepää valla kõige
pisemad kodanikud, kes on sündinud
01.10.2017-31.03.2018.
Sellel ajavahemikul sündis 28 last, 15 poissi
ja 13 tüdrukut. Koos sünnikirjaga said lapsed
mälestuseks lasteraamatu „Pisike puu“,
MTÜ Karukäpa kootud papud ja MTÜ Pritsumehe Marid valmistatud lapitekid.
Sünnikirjad andsid üle Otepää vallavanem Kaido Tamberg ja lastekaitsespetsialist
Kristin Leht. Vallavanem Kaido Tamberg
tervitas ja tänas vastseid lapsevanemaid
suure rõõmu maailma toomise eest.
Külalisi võtsid vastu Otepää Gümnaasiumi noored, kes olid kehastunud miimideks.
Miimid esitasid etenduse „Unenägu“. Etenduse lavastaja ja juhendaja oli Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin Kirbits.
Hiljem jätkus muljete jagamine peolauas.
Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikeskused, toetas Otepää vald, Bambona AS
ning Elsa kondiitri- ja pagariäri.
Monika Otrokova

Eesti lipu õnnistamise 134. aastapäeva
tähistamine Otepääl 4. juunil 2018
4. juunil tähistame Eesti lipu 134. sünnipäeva rongkäiguga Lipuväljakult Otepää
kirikumõisa. Ootame Teid koos oma
asutuse lipuga kell 9.45 Lipuväljakule, rongkäik algab kell 10.00.
Palume rongkäigus osalemisest teada
anda hiljemalt 03.06.2018 e-posti aadressil:
valdur.sepp@otepaa.ee või telefonil 513
7977 – Valdur Sepp.

Kell 9.45 kogunemine Lipuväljakule, vallavalitsuse hoone ette.
Kell 10.00 pidulik rongkäik Lipuväljakult Kirikumõisa.
Kell 10.15 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu heiskamine, kõned ja tervitused.
Kell 11.00 Otepää Maarja kirikus pidulik jumalateenistus ja kontsert.
Kell 19.00 Otepää Kultuurimaja pargis kontsertetendus „Lipukiri“.

Sangastes istutatakse
100 tamme
19. mail algusega kell 11.00 toimub Sangaste Tammepargis tammede istutamine
ja lustlik ülevallaline perepäev koos moedemonstratsiooni, ansambli ja piknikuga. Tammesid võivad tulla istutama kõik
soovijad.
Tammed istutatakse Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva auks ning iga tamme külge
pannakse ka istutaja nimi.
Sellega aga ei piirduta – pärast tööd
peetakse üheskoos maha üks tore perepidu. Päeva juhib lustlik vanatädi Loreida
Võrumaalt, muusikaga vürtsitab päeva
Ervin Lillepea ansambliga Kruiis, toimub
Otepää noorte moedemonstratsioon ning
pannkoogid küpsetavad külalistele Otepää
Kinnaspunkti osavad naised. Pika laua taga
peetakse ka piknikku, selleks tuleb kas endal söögipoolis kaasa võtta või osta kohapeal ja grillida.
„Tamm on kestvuse ja tugevuse sümbol.
Tammepuu vägi on eestlasi alati lummanud – kui perre sündis laps või peeti pulmasid, istutati tamm selle mälestuseks,“
ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg.
„Ootame väga kõiki vallakodanike ja teisigi
Sangastesse. Jäta oma jälg – istuta tammepuu Sangaste tammeparki!“
Eraisikud, huviringid, sõpruskonnad,
paarid, pered jne saavad istutamiseks tamme tasuta, vajalik on eelregistreerimine
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.
Juriidilised isikud saavad võimaluse
toetada Tammepargi rajamist ning soetada tamme eelregistreerides end aadressil: Inga.Tikk@otepaa.ee. Kes otsustab
kohapeal tamme istutamise kasuks, saab
seda teha kuniks kaupa jätkub!
Kohale on võimalik saada ühise bussiga marsruudil: Nõuni bussipeatus kell
10.00 - Otepää bussipeatus kell 10.10 Puka bussipeatus kell 10.30 - Keeni bussipeatus kell 10.45 - Sangaste Tammepark
ning tagasi koju liigub buss kell 15.00.
Bussisõidusoovist palume märku anda
aadressil: kultuurikeskused@otepaa.
ee või helistada +372 528 4902 (Merilin
Kirbits).
Ettevõtmise korraldavad MTÜ Otepää
Kinnaspunkt ja Otepää Kultuurikeskused,
toetab Otepää vald ja Valgamaa Partnerluskogu.
Vaata videoüleskutset https://youtu.be/
uiFN_avQDk0
Monika Otrokova

Tänuavaldus
Talgulehe www.teemeare.ee andmetele toimus
Otepää vallas 34 talgut. Lisaks sellele käidi koristamas ka talgupäeva väliselt.
Täname kõiki, kes talgutel ja heakorrapäevadel osalesid! Täname Otepää Gümnaasiumi õpilasi ja gümnaasiumi kollektiivi, kes Otepää valla mitmes paigas
koristamas käisid.
Aitäh kollektiividele, sõpruskondadele, õpilastele,
peredele ja kogukondadele, kes aitasid koduvalla
kaunimaks muuta! Teie panus on oluline ja teie
panust on märgatud. Aitäh veelkord ning kohtume
juba järgmistel talgutel!
Otepää Vallavalitsus

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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23.04.2018
Anti Aita Karule projekteerimistingimused Arula

külas Lombi I kinnistul veevõrgu ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks.
Anti AU Elektriteenus OÜ-le projekteerimistin-

gimused Ädu külas Pargi kinnistul päikeseelektrijaama
püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks

isik.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule

kogusummas 768 eurot.
Määrati sünnitoetuse teine osa neljale isikule kogusummas 584 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule

kogusummas 423 euro.
n

Seati ühe isikule üle hooldus ja määrati isiku hool-

daja.
n

Suunati kaks isikut tugiisikuteenusele.

n

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1

OTEPÄÄ NAISSELTS 5. augustil 2018. a toimuva ürituse
“XXII Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev”
korraldamiseks 800 eurot; 1.2 seltsing “Rõõmurullid”
eakate tantsurühma osalemiseks Võrus eakate tantsufestivalil, Kanepis eakate tantsufestivalil ja Tallinnas rahvusvahelise eakate päeva tähistamisel 600 eurot.
n

Vabastati

SPORDIKLUBI

„DO“

2017/2018

õppeaasta maikuu lõpuni Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone aeroobika
saali kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone kasutamisaegade graafikule.
n

AMETLIK INFO
kultuuriprogrammi korraldamine 700 eurot.

Otepää Vallavalitsuse istungil

n

10. mai 2018

Praktika ja taktika

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Eraldati reservfondist 1250 eurot järgmiselt: 1.1

eelarvereale „081021 Spordirajatised“ 400 eurot Loodusturism OÜ poolt Pühajärve jääle avaliku kelgu-, suusa- ja
uisuraja rajamis- ja hoolduskulude katmise toetamiseks;

Teema illustreerimiseks sissejuhatav anekdoot:
"Sooja mere supelranna läheduses ujuvad kaks
haid. Isa ja poeg. Vaatavad vees hullavaid isuäratavaid suplejaid ja peavad plaani, kuidas mõnda neist
toiduks manustada. Isa õpetab poega: ,, näed seda
üksikut suplejat teistest eemal? Sellele ujume ligi
ja hakkame ümber tema tiire tegema, uimed veest
väljas. Ja kui piisavalt tiirutatud, siis ampsame!“
Poeg ei saa aru: ,,Issi, miks me tiirutame, kui võiks
ju kohe ampsata? ,,Poja. Nad on hulga maitsvamad,
kui on end eelnevalt tühjendanud!“ selgitab isa."
Ehk siis ühte ja sama asja võib ja saab alati erineval moel teha. Tähtis on asi taktikaliselt paika
panna ja siis alles praktika! Teisalt meenub jälle
aastapäevi tagasi toimunud Tsernobõli katastroof,
mis just tänu rumaluste jadale taktikalise praktika
läbiviimisel ja asjaolude sattumusele just niimoodi
maailma mürgist tolmu täis paiskas. Iga taktika ja
iga praktika taga on ikkagi inimfaktor. Loodus ise
lollusi teha ei oska ja ei tee. Lollus ja ka tarkus on
tulnud kaasa elu asumisega maamunale.
Valla asjades on samuti taktikaliste plaanide tegemise aeg, et siis praktika parimal moel välja tuleks.
Vaja on valmistuda juba uue aasta tegemisteks,
viies samaaegselt läbi juba kavandatud tegevusi sel
aastal. Tarvis on valmis saada valla teede remondi ja
hoolduse kava eelolevateks aastateks ja hakata seda
otsast ellu viima. Kindlasti kõike kohe ja korraga
korda ei saa, aga siis on vähemalt ajakava ja pilt
silme ees ning kõigil teada. Valla prügimajanduse
valud ja võlud tahavad lahendamist nii, et vähem
sodi metsa alla jõukas ja ka suvilaomanikud prügikastiga sinasõbraks saaksid.
Rõõm on aga talgude ja talguliste üle. Linnamägigi sai risust puhtaks, kena ajaloojutt kuulatud ja
supp söödud. Tänud kõigile neile, kes viitsisid ja

tahtsid siin kaasa lüüa! Talgud toimusid ja toimuvad
veelgi üsna mitmes paigas vallas. Hea on tõdeda, et
inimesed tahavad ja suudavad ka praktiliselt koos
asju ajada nii, et sellest endil heameel ja ka kogukonnal kasu on.
Uue ,,kutuurimassina“ tegemised on samuti üha
pöördeid võtmas ja uut ja huvitavat pakkumas. Kultuurimajades toimub ja juhtub. Ees on ootamas üha
enam uusi ja huvitavaid sündmusi lisaks traditsioonilistele. 6. mail anti pidulikult au meie värskeimatele vallakodanikele. Sündmus oli ilus , meeleline ja
muljetavaldav. Otepää noortes on seda teatrisoont
ja ilumeelt üksjagu.
Taktikalises mõttes ja praktilises võtmes on aga
just need uued ilmakodanikud eluratta edasiveeremise määre ja mõte. Kõiksugu moodsad ilmavaated ja elumõtted on tühised, kui pole elu jätkajaid,
ehk siis lapsi. Usu sa siis, et maa on lapik või et
juustu sees elavad tulnukad, ikka ilma eluga edasi
minemata ei saa! Olgu austatud ja kiidetud meie
pered, kes lapsi ilmale toovad ja sellega elu jätkule
jõu ja mõtte annavad! Teie päralt on oleviku armastus ja tuleviku rõõmud!

võitjatöö „Pesapuu“ esitanud Helen Ilves 187,50 eurot; 1.2
Otepää valla aasta isa meenekonkursi võitjatöö „Päikeseratas“ esitanud Ave Kruusmaa 187,50 eurot.
Moodustati Sangaste Raamatukogu ja Keeni Raa-

n

matukogu varade inventeerimiseks inventeerimiskomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Kristin Simson (komisjoni esimees); 1.2 Ly Haaviste; 1.3 Kaido Mägi; 1.4 Õnne
Paimre.
03.05.2018
Kehtestati Otepää valla poolt osutatava sotsiaal-

n

teenuse eest isikult võetava tasu suurus alljärgnevalt: 1.1
koduteenus 3 eurot/kord (kuni 1 tund); 1.2 isikliku abistaja
teenus 3 eurot/kord (kuni 1 tund); 1.3 sotsiaaltransporditeenus 0,40 eurot/kilomeeter.
Kehtestati sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt:

n

1.1 sünnitoetus 600 eurot, sellest esimene osa 400 eurot
ja teine osa 200 eurot; 1.2 matusetoetus 250 eurot; 1.3
esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus 100 eurot;
1.4 koolilõpetaja toetus põhikooli lõpetajale 35 eurot; 1.5
hooldajatoetus raske puudega isiku hooldamisel 20 eurot
kuus; 1.7 hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldamisel
30 eurot kuus; 1.8 tervisetoetus lapse prillide ostukulu hüvitamiseks kuni 65 eurot aastas; 1.9 tervisetoetus retseptiravimite kulu hüvitamiseks kuni 40 eurot aastas; 1.10 toetus
raske majandusliku olukorra puhul küttepuude ostukulude
hüvitamiseks kuni 70 eurot aastas.
Vastavalt 1. mail 2018. a jõustunud Otepää Vallavoli-

n

kogu 19. aprilli 2018. a määrusele nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ otsustati maksta ajavahemikul
1. jaanuar - 30. aprill 2018. a Otepää valla eelarvest 128

Vallavanem Kaido Tamberg

euro suurust matusetoetust saanud kolmekümne seitsmele
isikule täiendavat matusetoetust 122 eurot.

Jalgratturite Liidu korraldatava võistluse „Hearum Eesti

Vastavalt 1. mail 2018. a jõustunud Otepää Vallavoli-

n

Meistrivõistlused jalgratturite maanteesõidus“ kulude
tused“ 350 eurot MTÜ Valged Teed korraldatava võistluse

alljärgnevalt: 1.1 Otepää valla aasta ema meenekonkursi

koolilõpetaja toetus gümnaasiumi lõpetajale 45 eurot; 1.6

Faktilises praktikas ei ole fakte sellest, kuidas mitte
millestki miski tekib. Ikka peab midagi olema, et
midagi saaks ja midagi juhtuks! Meil on olemas
vähemalt peamine… meie ise. Aga meil on ka meie
loodus, meie ajalugu ja meie kogukonnad. Siit on
nii taktikalises mõttes , kui ka praktikas mineku ja
tegemiseruumi meile kõigile. Kui tahta, siis on võimalik ka saada!
Nauditavaid kevadehõngulisi taktikaid ja positiivseid praktikaid meile kõigile!

1.2 eelarvereale „081024 Spordiüritused“ 500 eurot Eesti

katmise toetamiseks; 1.3 eelarvereale „081024 Spordiüri-

Jagati Otepää valla aasta ema ja Otepää valla aasta

n

isa meenekonkursi auhinnafondi rahalised auhinnad

kogu 19. aprilli 2018. a määrusele nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ otsustati lõpetada alates 1. maist

Keeni Põhikoolis algasid ehitustööd

2018. a igakuiselt makstud puudega inimese täiendava

„Sangaste Valgete Teede Rattaralli 2018“ kulude katmise

toetuse maksmine 218 isikule. Otepää Vallavolikogu 18.

toetamiseks.

augusti 2015. a määruse nr 6 „Täiendavate sotsiaaltoetus-

Vabastati Aino Oja hallatavate asutuste Sangaste

te maksmise kord“ alusel määratud kooli- ja lasteaiatoidu

Raamatukogu ja Keeni Raamatukogu direktori ametist

toetust makstakse korraldustes märgitud tähtajani (s.o

30. aprillil 2018. a.

2017/2018 õppeaasta lõpuni). Sangaste Vallavolikogu 25.

n

märtsi 2004. a määruse nr 4 “Õpilaste sõidusoodustuste
määramise ja maksmise korra kehtestamine” alusel mää-

30.04.2018
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 12.

ratakse õpilase sõidusoodustused õpilase sõidukulu hüvita-

septembri 2017. a korralduse nr 175 „Vaba metsamaa nr

miseks vastavalt kuni 30. aprillini 2018. a ostetud sõidupile-

40 erastamine“ punkt 5 ning lõpetati Jurjuva maaüksuse

titele.

n

maareformi seaduse § 234 alusel vaba metsamaana erasn

tamiseks 2018. aasta märtsikuu eest seitsme õpilase sõi-

Anti E-Kinnisvarahaldus OÜ-le projekteerimis-

dusoodustused kogusummas 120,9 eurot.

tingimused Pilkuse külas Männikäbi kinnistul elamu ja
Anti aktsiaseltsile Generaator ehitusluba Kassi-

ratta külas Juusanurme kinnistul ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.
n

Anti Murimäe Vein OÜ-le ehitusluba Truuta külas

Rehemäe kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Anti Arula külas Suureniidu kinnistul asuvale ehi-

tisele (saun) kasutusluba.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 2

isikut.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule

summas 384 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa ühele
isikule summas 192 eurot.
n

Lõpetati ühe isikuga korteri nr 1 üürileandmiseks

n

sõlmitud sotsiaaleluruumi üürileping poolte kokkuleppel

kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Määrati sõidupileti alusel õpilase sõidukulu hüvi-

n

tamise menetlus.

Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ

Vidrike Selts 570 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Pedaja-

2. mail 2018 algasid Keeni Põhikoolis ehitustööd,
mille käigus rekonstrueeritakse osa varem kooli
kasutada olnud ruume lasteaia ruumideks. Ehitustööd teostab riigihanke tulemusel Oja Ehitus OÜ.
2014. aastal otsustas toonane Sangaste Vallavolikogu ühendada Keeni Põhikooli ja Sangaste
Lasteaia „Kratila“ ning tuua lasteaed kooli ruumidesse. 2015. aastal toimuski kahe asutuse ühendamine, lasteaed jäi edasi tegutsema oma endisesse
asukohta Sangaste alevikus. Tänaseks päevaks
ongi ettevalmistustöödega nii kaugele jõutud,
et valmistatakse ette ruume lasteaia kolimiseks
koolimajja.
„Lasteaiaruumideks rekonstrueeritakse ümber

kaks klassiruumi I korrusel, vasakpoolses tiivas,“
selgitas Keeni Põhikooli direktor Maire Murumaa.
„Lasteaia osale tuleb ka eraldi sissekäik. Loodame,
et ehitustööd koolipere elu väga segama ei hakka,
selles osas on ehitajaga kokkulepped olemas.“
Rekonstrueerimistööde valmimise tähtaeg on
31. august 2018, peale tööde valmimise lõppu
alustatakse sügisel lasteaia kolimisega. Ehitustööde maksumus on 110 351 eurot, töid finantseerib Otepää vald suuremas osas vabatahtliku
ühinemistoetuse arvel.
Monika Otrokova
Foto: Keeni Põhikool

30. aprillil 2018. a.
Eraldati reservfondist eelarvereale „01112 Val-

n

lavalitsus“ 2500 eurot järgmiselt: 1.1 1250 eurot 2018.
a INAS-i murdmaasuusatamise maailma- ja Euroopa
meistrivõistlustel edukalt esinenud Hans Teearu premeerimise (preemia netosumma 1000 eurot) kulude katmiseks; 1.2 625 eurot 2018. a INAS-i murdmaasuusatamise
maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel edukalt esinenud
Hans Teearu treeneri Kalju Ojaste premeerimise (preemia
netosumma 500 eurot) kulude katmiseks; 1.3 625 eurot
2017/2018 hooajal rahvusvahelistel judoturniiridel ja Eesti
meistrivõistlustel judos edukalt esinenud Givi Kokhtašvili
premeerimise (preemia netosumma 500 eurot) kulude katmiseks.

mäe Külaselts 570 eurot.
n

Määrati kultuuriürituste toetus alljärgnevalt:

toimuva ürituse „Punnvõrride kestvussõidu karikaetapp“

Seoses Keeni ja Sangaste raamatukogude juhataja Aino Oja
töölt lahkumisega info raamatukogude kohta:

SÜNNID

Sangaste Raamatukogu		
Avatud: N – R 9.00-16.00
Raamatuid laenutab ja tagastab Livia Levand – tel. 769 0494, sangaste.postipunkt@gmail.com.

1.1 Mittetulundusühing Punnvõrr 4. - 5. mail 2018. a

Mauri Pähn 			
Adeele Siimann 			

19. aprillil
21. aprillil

Keeni Raamatukogu		
Avatud: T-R 14.00 -17.00
Raamatuid laenutab ja tagastab Marju Karavin – tel. 5398 9514, marjukaravain@gmail.com.

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

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

Tähelepanu!
Otepää Vallavalitsuse lahtiolekuajad:
E-N kell 8.00-17.00
Lõuna kell 12.00-12.30
R: kell 8.00 - 14.00 (ilma lõunata).

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 24. mail.

O T E P Ä Ä

10. mai 2018

Tähelepanu bussipiletite
hüvituse saajad!
Vastavalt Otepää Vallavolikogu määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 26-le
ja Otepää Vallavalitsuse korraldusele nr 2-3/213
ei maksta alates 1.05.2018 enam bussipiletite
hüvitust väljaspool Otepää valda asuvates koolides õppivatele põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Kui peredel on majanduslikud raskused,
siis palume pöörduda Otepää VV sotsiaalteenistusse abivajaduse hindamiseks.
Otsus ei puuduta Otepää valla territooriumil
asuvate koolide õpilasi – kõigi põhikoolide ja
Otepää Gümnaasiumi õpilaste koolisõit on tasuta. Otsus ei puuduta ka neid noori, kes õpivad
kutsekoolides või koolides, mille õpilaste sõidukulu kompenseerib riik või kooli pidav omavalitsus – nemad saavad toetust edasi vastavalt
oma kooli reeglitele.

Tasulised teenused
Otepää Vallavalitsus kehtestas oma korraldusega
nr 2-3/210 hinnakirja, mille kohaselt isikutelet
neile osutatava sotsiaalteenuse hinnaks alates
01.05.2018 on:
1.Koduteenus (koduhooldusteenus) – 3 eurot/kord (kuni 1 h);
2.Isikliku abistaja teenus – 3 eurot/kord (kuni
1h);
3.Sotsiaaltransporditeenus 0,40 eurot /kilomeeter.
Otsus laieneb kõigile neile, kellel on juba kehtivad teenuselepingud kui ka kõigile uutele liitujatele. Kehtivad lepingud ei muutu, muutub
ainult teenusehind. Aprillis saadud teenuse eest
kehtib veel vana hind, mis oli igas piirkonnas
erinev, uue hinnaga arve esitatakse juunis.
Teenuse saamiseks on vajalik avalduse esitamine ja sotsiaaltöötaja poolt läbi viidud hindamine; vajadusel sõlmitakse ka kahe- või kolmepoolsed lepingud teenuse osutamiseks.

Matusetoetusest
Otepää Vallavalitsuse korraldusega nr. 211
kehtestati matusetoetuse suuruseks 250 eurot. Korraldusega number 212 otsustati maksta
tagantjärele täiendavat matusetoetust 122 eurot
kõigile neile isikutele, kes jaanuarist aprillini said
matusetoetust 128 eurot. Täiendavat avaldust
ei ole vaja esitada, sotsiaaltöötajad määravad
toetuse varem esitatud avalduse alusel ja teevad ülekande samale pangaarvele, mis oli kirjas
esialgses avalduses.
Alates maist saavad taotlejad juba 250 eurot
korraga.

Tähelepanu!
Seoses 19.04.2018 vallavolikogu poolt vastu
võetud ühise sotsiaalabi andmise korraga on
teatada, et alates 1.05.2018 ei maksa Otepää
vald enam igakuist täiendavat toetust raske
või sügava puudega isikutele.
Senistel toetuse saajatel on võimalik taotleda
abivajaduse korduvhindamist, millega tehakse
kindlaks vajalik toetus või teenus.
Lisainfo:
Otepää ja Nõuni piirkond – Kersti Tamm, tel
51 99 41 23 ja 76 64 827;
Puka ja Sangaste piirkonnad – Pille Sikk, tel
52 47 930, 76 68 046 ja 76 69 419.
Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistus

Muudatused seoses uue sotsiaaltoetuste ja
-toetuste korraga

10. mail kell 14.00 toimub Otepää Keskväljakul
traditsiooniline laste heategevuslik teatejooks.
Seoses sellega kaasnevad Otepää Keskväljakul kell 13.00-15.00 liikluskorralduse muudatused. Vaata liiklusskeemi Otepää valla kodulehelt
www.otepaa.ee.
Lisainfo: www.teatejooks.ee ja Miia Pallase
507 6285.
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Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad
PUKA TEENUSKESKUS

19.04.2018 võttis Otepää Vallavolikogu vastu määruse
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“, millega
kehtestati see, kuidas taotleda edaspidi Otepää vallalt
erinevaid toetusi ja teenuseid ning ka nende toetuste
ja teenuste loetelu. Kogu määrust siinkohal ruumipuudusel ära tooma ei hakka, igaüks saab uue määrusega
tutvuda valla kodulehel või raamatukogudes.

Kes saab toetust?
Kehtestatud korras on toetused jagatud kaheks: sissetulekust sõltuvad ja mittesõltuvad. Esimesed sõltuvad
perekonna sissetulekust. Vastavalt § 4 lg 4 „Perekonna
sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus,
kui perekonna sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel
arvestatud eluasemekulude mahaarvamist väiksem, kui
kahekordne toimetulekupiir“. Sissetulekust mittesõltuvad on need toetused, mis on seotud mingi elusündmusega (nt sünnitoetus). Toimetulekupiir on kehtestatud
riigi poolt toimetulekutoetuse maksmiseks ning 2018.
aastal on see üheliikmelisele perele 140 eurot kuus.
Ehk siis üksi elaval töötul, eakal või töövõimetuspensionäril on võimalus pöörduda valla poole küttepuude
ostmiseks toetuse saamiseks juhul, kui peale korterikulude katmist jääb alles alla 280 euro kuus Kui perekonnas on rohkem inimesi, siis iga täiskasvanu lisab toimetulekupiirile 112 eurot kuus ja iga laps 168 eurot kuus.
Seega nt ühe lapsega pere saab toetust lapse prillide
ostmiseks juhul, kui kõik pere sissetulekud peale eluasemekulude katmist on alla 840 euro kuus.

Sissetulekust sõltuvad toetused on:
1.Tervisetoetus ehk toetus
1) lapse prillide ostukulu hüvitamiseks;
2) puudest või erivajadusest tulenevate abivahendite
soetamise kulu hüvitamiseks;
3) retseptiravimite kulu hüvitamiseks;
4) raviasutuse väljastatud omaosalusarve tasumisega
seotud kulu hüvitamiseks;
5) ravikindlustamata isikule osutatud raviteenuste eest
tasumiseks. Toetus on ettenähtud ravikindlustamata
isikute hädavajalike ravikulude, puude raskusastme ja
töövõime määramiseks tehtavate kulude osaliseks katmiseks.
2. sotsiaalteenuse toetus, mis on toetus vallapoolse tasulise teenuse omaosaluse hüvituseks;
3. toetus raske majandusliku olukorra puhul – seda
toetust määratakse
1) isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud
toimetulekuraskustesse sotsiaalsete riskide (töötus,
haigus, töövõimetus, vanadus, toitja kaotus, laste kasvatamine, kuriteoohvriks langemine, õnnetusjuhtum,
erivajadus), elatusvahendite kaotuse või planeerimatu
väljamineku tõttu;
2) toimetulekuraskustes isikule kütte muretsemiseks,
eluaseme teenuste eest maksmiseks või eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks;
3) asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu
alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks;
4) kinnipidamisasutusest vabanenule dokumentide
taotlusega seotud ja esmaste vajalike kulutuste kompenseerimiseks;
5) muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.
NB! Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemisel viib
sotsiaaltööspetsialist läbi abivajaduse hindamise, mille
käigus selgub ka abivajaduse ulatus (küsitakse eluasemekulutuste ja samuti teiste sissetulekute ja väljaminekute kohta, vajalik on ka esitada kuludokumendid).
tulemus – toetuse määramisest võib keelduda, kui abivajadus ei ole põhjendatud.

Sünnitoetusest

Heategevuslik teatejooks

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

Sünnitoetust makstakse kahes osas: esiteks peale lapse
sündi ja teiseks peale lapse 1-aastaseks saamist. Seda
toetust saab taotleda ainult siis, kui lapse sünnijärgse
elukohana registreeritakse rahvastikuregistris Otepää
vald ja ühe lapsevanema elukohana on lapse sünni
hetkel rahvastikuregistris olnud vähemalt eelnevad
kuus kuud registreeritud Otepää vald. See tähendab
reaalselt seda, et Otepää vald maksab sünnitoetust
ainult siis, kui lapse ema on olnud valda „sisse kirjutatud“ enne lapse sündi vähemalt mõned päevad ja

lisaks kas ema või isa on olnud meile registreeritud
juba 6 kuud varem. Lapse isa elukohast ei piisa, sest
lapse elukoht on sünni hetkel automaatselt see, mis
on tema ema registreeritud elukoht ning nime panemisel esitatud elukohateade muudab lapse elukoha
küll, kuid see ei ole sünnijärgne elukoht.
Teine osa makstakse juhul, kui lapse ja ühe vanema
elukoht on jätkuvalt Otepää vald. Siin pole vahet, kas
tegemist on ema või isaga, kuid oluline on see, et kui
pere ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa, siis talle
ei määrata ka teist osa (vahepeal valda kolinud pered
seda toetust ei saa).
NB! Sangaste vallas maksti sünnitoetust lapse
1,5-aastaseks saamisel. Need Sangaste pered, kelle
laps on vanem kui 1 aasta aga noorem kui 1,5a ja
pole seega veel sünnitoetuse teist osa saanud, saavad
selle toetuse tagantjärele lähiajal.

Hooldajatoetusest
Alates 01.05.2018 ei maksa Otepää vald ilma lapse
hooldus- ja abivajadust hindamata enam hooldajatoetust mittetöötavale lapsevanemale, kes hooldab
keskmise puudega last. Raske ja sügava puudega
lapse mittetöötav hooldaja võib toetust jätkuvalt
saada, kui selle maksmise vajaduse on tuvastanud
lastekaitsetöötaja.

Sotsiaalne rehabilitatsioon
Uue teenusena kehtestas volikogu teenuse, mille
eesmärk on tööpuuduse, terviserikke või muul põhjusel aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud
isiku abistamine tema isikliku vastutuse tõstmiseks
enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.
See seisneb tööharjumuse taasomandamise protsessis osalemises vastavalt tegevuskavale, kus määratakse kindlaks rehabilitatsiooniprotsessis osalemise
kohustused ja täitmise sagedus. Sotsiaalne rehabilitatsioon toimub tööpäeviti, selles osalemise miinimumnõudeks on 16 tundi kuus.
Sotsiaalses rehabilitatsioonis võivad osaleda
Otepää vallas elavad ja töökohta mitteomavad
isikud, kes soovivad tõsta oma konkureerimise taset
tööturul. Sotsiaalses rehabilitatsioonis osalemine on
kohustuslik toimetulekutoetust taotlevatele mittetöötavatele isikutele ning nende täisealistele mittetöötavatele ja töötamisega võrdsustatud tegevusega
hõivamata perekonnaliikmetele. Mõjuva põhjuseta
sotsiaalsest rehabilitatsioonist keeldumisel kaotab
isik õiguse saada toimetulekutoetust sellel kuul, mil
ta keeldus rehabilitatsioonprotsessil osalemast.
Täpsemalt anname sellest teenusest teada juba
edaspidi.
Lisainfo: Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusest. Tel 7664825; 7664827; 7668046

(ENDINE PUKA VALLAMAJA,
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)
Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00,
K 13.00-17.00, R 8.00 -14.00.
üldtelefon: 766 8443.
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov,
tel. 766 8443.
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.
Teenuskeskuse majandusspetsialist
Kalev Mekk, tel. 516 4931. E-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.
Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea
Treesi vastuvõtuajad: E-T 8.00-16.00. tel.
Tel. 766 9410, e-post: Lea.Trees@otepaa.
ee.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad: K: 09.00-13.00. Tel. 52 47 930,
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

SANGASTE TEENUSKESKUS
(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA,
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi
vastuvõtuajad: K-N 9.00-16.00.
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766
8040.
Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastuvõtuajad 10.00-16.00. E-post: Peeter.
Aunapu@otepaa.ee, tel. 5811 5200.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad T: kell 9.00-16.00. Muul ajal
kohtumine telefoniteel eelnevalt kokku leppida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post:
Pille.Sikk@otepaa.ee.
Majandusspetsialist Rein Areng, tel. 516
0163, e-post: Rein.Areng@otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS
(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)
Teenuskeskuse majandusspetsialist Kalev
Lõhmus, tel. 513 9071. E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee.
Sotsiaaltööspetsialist Pille Plinte vastuvõtt N: 14.00-17.00, R: 9.00-14.00. Teistel
päevadel vastuvõtt eelnevalt kokku leppida. E-post: Pille.Plinte@otepaa.ee, tel.
5886 7790.

Linnamäe talgud läksid igati korda
28. aprillil korraldas Otepää Vallavalitsus „Teeme ära!“ raames
talgupäeva Otepää Linnamäel.
Talgud läksid igati korda, osales 45
talgulist.
Otepää Vallavalitsus on igal
aastal korraldanud heakorratalguid – on korrastatud Pühajärve
parki ja randa, teeääri, koristatud
Linnamäge ja Linnamäe orgu,
rulaparki jne. Tänavu otsustati
teha heakorratöid ühel valla tähtsamal objektil – Linnamäel.
Talgupäeval koristati oksi, lõigati võsa ja korrastati linnusemüüride ümbrust. Pärast heakorratöid ootas talgulisi supp ning pirukad, Otepää
linnuse ajaloost rääkis ajaloolane ja arheoloog
Ain Mäesalu. Töökale päevale pani punkti Paul
Neitsovi ja Brigita Murutari südamlik kontsert
vabas õhus.
Talgutel osalenud Otepää vallavolikogu
esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido
Mägi tänasid kõiki talgulisi. „Mul oli hea meel

näha, et nii paljud Otepää kogukonna liikmed
panustasid oma aega Linnamäe heakorratöödel,
sügav kummardus teile,“ sõnas Kaido Tamberg.
„Linnamäe heakorratöödega on plaanis kindlasti edasi minna, arheoloogide poolt kõrgelt
hinnatud ajalooline objekt väärib linnaruumis
eksponeerimist.“
Täname kõiki talgulisi, kes jõu ja tehnikaga
abis olid! Talgud korraldas Otepää Vallavalitsus,
kontsertosa Otepää Kultuurikeskused.
Monika Otrokova
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Sangastes tähistati rahvusvahelist tantsupäeva

Nõuni Kultuurimaja
11. mail kell 18.30 KEVADKONTSERT „Sulle laulan oma
kaunimad laulu, sulle tantsin oma toredamad
tantsud armas ema, vanaema, naabritädi..”
Läbi viiakse traditsiooniline tordioksjon, pakutakse torti ja
kohvi ning pidu jätkub Ilmari lõõtspilli saatel.

Sangaste Kultuurimaja
12. mail kell 19:00 tuleb külla teater POOLVILLASED
Viljandimaalt, kes etendavad lõbusa komöödia
"MEHE KÜLJELUU".
Pääse 4 eurot, alla 12 aastastele tasuta.
19. mail kell 11.00-15.00 Tammepargi avamine ning
ülevallaline perepäev.
Tammede istutamine, Ansambel Kruiis, pika laua piknik,
moeshow, tasuta pannkoogid, lastele mängud jne.
Kohale toob sind buss! Lisinfo: www.otepaa.ee.

Puka Kultuurimaja
19. mail kell 21.00 Puhkeõhtu koos Irene ja Ivar
Hanseniga.
Pääse esimsesel tunnil 5 eurot ja hiljem 7 eurot.
19. mail KEVADLAAT, info: 5274812.
Puka Kultuurimajas avatud Esti Kittuse personaal-maalide näitus.
Näitust saab külastada E-N kell 9-13.00.

Otepää Kultuurimaja
12. mail kell 18.00 Emadepäeva kontsert „Läbi ema
silmade ja südame...“
Otepää valla aasta ema tunnustamine, muusikaga
rikastab USA džäss ja blues bänd „Myrna Clayton
Experience“. TASUTA!

Laulurahvas Puka kultuurimajas
Eelmisel aastal kutsusid Lüllemäe kultuurimaja lauljad omale külla eakate lauluansamblid. Maakonnas
tegutsevad eakate ansamblid leidsid, et sellest võiks
saada traditsioon ja nii kogunesidki sel pühapäeval
Puka kultuurimajja lauljad Valgast Südamesõbrad,
Tõrvast meesansambel, Otepäält Laulurõõm, Nõunist Lõbusad lesed, Lüllemäelt kultuurimaja eakate
ansambel ja Pukast meesansambel ja naisansambel.
Lauljaid tulid tervitama meie toredad tantsutüdrukud.
Hääled lauldi lahti Evald Raidma juhendamisel
ja laulmine võis alata. Iga ansambel esitas kaks
kuni kolm laulu. Pooleteise tunnine kontsert lõppes
võimsalt meeste lauluga, kutsusid ju Puka mehed
endaga koos laulma ka Tõrva mehed. Aitäh Teile
Helle Lüllemäelt, Evald Pukast, Thea ja Aadu Tõrvast, Eva Valgast, Merle Otepäält, Pille Nõunist! Teie
tänuväärse töö eest lauljatega ja Eve-Ly Pukast tantsutüdrukutega. Päev jätkus kohvilauas ja lõõtsaviiside
saatel sai ka jalga keerutada. Leiti, et järgmisel aastal
võõrustavad lauljaid otepäälased. Aitäh Teile head
laulusõbrad ilusa päeva eest!
Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja
Helgi Pung

27. aprillil kogunesid Sangaste kultuurimajja jalga
keerutama Sangaste piirkonna suured ja väikesed
tantsuhuvilised. Sangaste kogukond tähistas rahvusvahelist tantsupäeva.
Meeleolukal õhtupoolikul lustisid Sangastes
segarahvatantsurühm Kõvvera Kõdara (juhendaja Tiina Kukk), eakate tantsurühm Rõõmu-

rullid (juhendaja Katrin Kõiv), line-tantsurühm
Kesa-Line (juhendaja Katrin Kõiv) ja kõhutantsijaid Ingrid Veske juhendamisel. Oma etteasted
tegid Keeni Põhikooli õpilased.
Sangaste kultuurimaja perenaine Raili Mandli
ütles, et lisaks tantsule said huvilised kuulata ka
ettekandeid tantsimise ajaloost. Kõige pisematele

oli ettenähtud oma kava ning õhtu jätkus ansambli Nööp saatel.
Rahvusvahelise tantsupäeva korraldas Sangaste kultuurimaja, toetas Otepää vald.
Monika Otrokova
Foto: Raili Mandli

MTÜ Karukäpp tähistas 15. tegutsemise aastapäeva
Otepää valla käsitööselts MTÜ Karukäpp pidas
22. aprillil Otepää kultuurimajas oma tegutsemise 15. aastapäeva meeleoluka pärimuspäevaga.
Külalisi oli tulnud mujaltki – Karukäppa
õnnitlesid Elva naiskoor „Helletajad“ ja Haaslava meesansambel. Oma tervituse andsid üle
Otepää Muusikakooli puhkpilli eriala õpilased.
Käsitööst ja loomingust rääkisid emeriitprofessor
Anu Raud ja Ülenurme käsitööseltsi Nurmenukk
juhataja Maire Henno. Otepää naisi õnnitlesid
Puhja ja Rõngu Maanaiste seltsid ning Otepää
Naisselts.
MTÜ Karukäppa tervitas Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, kes tunnustas MTÜ
ja selle liikmeid Ene Raudseppa, Leida Vutti,
Mare Kalevit ja Tiiu Vutti valla tänukirjadega
(pildil).
„Mul on hea meel, et vanaemade ja vanavanaemade käsitöökunst edasi elab ning ka tänapäeval on veel olemas neid, kes seda armastavad
ja traditsioone edasi kannavad“ sõnas Jaanus
Barkala. „Tänan ja tunnustan Otepää valla tublisid käsitöömeistreid.“
Pärast kontserti sai uudistada MTÜ Karukä-

pa, Otepää Aiandus-Mesindusseltsi ja
Puka Pritsumeeste Maride käsitöönäitust.
MTÜ Karukäpp juhatuse liige Mari
Mõttus märkis, et Karukäpp alustas
tegevust Otepää Naisseltsi käsitöörühmana, mil Otepää Saksamaa sõprusvallast Tarpist tulnud käsitööõpetaja Inge
Jensen hakkas käsitööhuvilisi õpetama.
Väikesest rühmast kasvaski välja ajapikku MTÜ Karukäpp. Koos korraldati õppepäevi ja kirjutati projekte, 2011.
aastal kuulutati MTÜ Karukäpp Valgamaa koolitussõbralikumaks organisatsiooniks. Karukäpp on oma toodangut müünud
nii Eestis kui ka välismaal: Venemaal, Rootsis,
Norras, Saksamaal. Korraldatud on mitmeid
käsitöönäitusi Otepääl ja Valgas, antud välja sokikalendrit ja korraldatud ülemaailmset õueskudumise päeva. Viimased aastad on MTÜ tegutsenud Otepää vallamaja III korruse ruumides.
Liikmeid on MTÜ-l tänaseks päevaks 34, lisaks
sellele on hulgaliselt käsitööhuvilisi, kes otseselt
MTÜ-sse ei kuulu.

„Tänan Otepää Kultuurikeskuste loovjuhti
Merilin Kirbitsat näituse ülesseadmise ja päeva
eduka juhtimise ning kultuurikeskuste juhatajat Jorma Riivaldi pärimuspäeva korraldamise
eest,“ lisas Mari Mõttus. „Käsitöönäitus jääb
avatuks kuni mai keskpaigani, näituselt saab
meeldima hakanud eseme ka koju kaasa osta!“
Monika Otrokova
foto: Merilin Kirbits
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Otepää Gümnaasium
võitis vabariikliku
finaalturniiri jalgpallis

Otepää vald sai Shell Helix Rally Estonia
regionaalseks suurtoetajaks

Reedel, 4. mail osalesid Otepää Gümnaasiumi poisid
vabariiklikul 1-5. klasside jalgpalli finaalturniiril. Alagrupis võideti Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ja
Tallinna Nõmme Põhikooli võistkondi ning mängiti viiki
Rakvere Gümnaasiumiga. See tagas alagrupis võidu,
millega pääseti otse kolme parema hulka.
Finaalmängudes saadi jagu Elva Gümnaasiumi poistest ning viigistati Tabasalu Gümnaasiumi tiimiga ja
nii toodi esmakordselt kuldmedalid ja esikoha karikas
Otepääle!
Võistkonda kuulusid Robin Mathias Müür, Peeter
Alev, Uku Vähi, Steven Tamm, Morten Oscar Orussaar,
Tobias Vernik, Simm Vernik, Silver Nõgols, Henri Hein
ja Joonas Sakkis.

13.-15. juulil toimub Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel Baltikumi ja Ida-Euroopa suurim
autospordisündmus, rahvusvaheline autoralli
Shell Helix Rally Estonia.
23. aprillil allkirjastasid Otepää vallavanem
Kaido Tamberg ja Shell Helix Rally Estonia
võistluste direktor Urmo Aava koostööleppe,
mille raames sai Otepää vald Shell Helix Rally
Estonia regionaalseks suurtoetajaks.
„Rally Estonia ei vaja eraldi tutvustamist,
juba algusaastest peale on tegemist olnud eduka
võistlusega, mis Otepääle tuntust toonud,“ sõnas
vallavanem Kaido Tamberg. „Otepää vald on läbi
aastate olnud ralli toetaja. Meil on hea meel olla
nüüd ürituse regionaalseks suurtoetajaks. Otepää
jaoks on sellise kaaluga rahvusvahelise suurürituse toetamine igati läbimõeldud ja kaalutud strateegiline koostöö, mis edendab Otepää turismipiirkonda.“
Koostöölepe hõlmab reklaami- ja ürituse alase
koostöö korraldamist Shell Helix Rally Estonia
toimumise alal ning võistluse jaoks valitud valla
kruusateede parendamist ja tolmutõrje ning
pinnase tugevdamist.
Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: "Oleme väga rõõmsad, et meie koostöö
jätkub suuremahulisemana ja professionaalsemana. Üheskoos saame tõsta kvaliteeti ja tagada,
et traditsioonid Otepääl rallit korraldada jätkuksid. Aasta-aastalt saame tuua rohkem sportlasi ja
meeskondi Otepääle, kus meie jaoks on väga hea
ralli tehnilise keskuse asukoht. Väga oluline roll

Pukast jääkaru vaatama

2016. aasta novembris sündinud jääkarupoeg Aron
on nüüdseks välimuselt juba rohkem suure ja uhke
isakaru mitte väikese mõmmiku sarnane, kuid sellele
vaatamata on ta säilitanud oma mängulise iseloomu
ning lustib polaariumis ringi kogu hingest.
Kui Sul on soov külastada 9. juunil vallatut mõmmikut ja ka teisi vahvaid loomi Tallinna loomaaias, siis
anna oma soovist teada hiljemalt 13. maiks!
Infot bussisõidu, kohtade broneerimise ja reisi tasumise kohta saab Agelt +372 5182606 ja Kärdilt +372
58183980.
Lustime ka meie!
Foto: Inari Leiman, Tallinna Loomaaed

Jalgpall
U-11 13.05 kell 12.00 FC Otepää (08) - Viljandi
JK Tulevik I (08). Otepää Aedlinna st.
U-13 16.05 kell 17.00 FC Otepää (06) - Tartu FC
Helios (06). Otepää Aedlinna st.
U-15 17.05 kell 18.30 FC Otepää (04) - Tõrva JK
(04). Tehvandi staadionil.
U-13 20.05 kell 11.00 FC Otepää (06) - FC Elva
(06). Otepää Aedlinna st.
MEHED
20.05 kell 17.00 FC Otepää - JK
Tabasalu. Tehvandi staadionil.

Urmo Aava (vasakul) ja Kaido Tamberg allkirjastamas lepingut.
on meie koostöös Otepää vallas olevate kruusateede parendamisel. Nii saame Lõuna-Eestisse
luua maailmatasemel kiiruskatsed ja muuta need
igapäevaselt kohalike elanike kasutuses olevad
teed paremaks."
Eesti meistrivõistlustena alustanud rahvusvaheline võistlus Rally Estonia oli 2014-2016 FIA
ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp,
mis valiti 2014. aastal FIA ERC sarja parimaks
ralliks. Peale aastast pausi, mille korraldajad

võtsid uute plaanide seadmiseks, toimub Rally
Estonia 2018. aastal. Pikemaks eesmärgiks autoralli tippsarja, WRC etapi Eestisse toomine.
Shell Helix Rally Estonia 2018 toimub 13.-15.
juulil Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel. Ralli
meelelahutuskeskus on Tartu, hooldusala asub
Otepääl, Tehvandi spordikeskuses. Kiiruskatsed
toimuvad samuti Otepääl ja Lõuna-Eestis.
Monika Otrokova

Volbriöö teatejooks Tehvandil
30. aprillil toimus järjekordne volbriöö teatejooks
Otepääl Tehvandil. Võistkond koosnes 7 liikmest,
kellest vähemalt 3 pidid olema naissoo esindajad.
Tänavu osales 7 võistkonda. Võitjaks tuli ajaga
10.35,43 min Karupesa Team võistkond koosseisus Teiloora Ojaste, Mariel Merlii Pulles, Triin
Ojaste, Steve Vahi, Kevin Grihin, Mart Všivtsev,
Martin Himma. Teine koht ajaga 11.28,35 min
jalgpalliklubi FC Otepää täiskasvanute võistkonnale – Ethel Kümmel, Heret Adamson, Maarja-Liis Järvekülg-Luoma, Siim Lehismets, Raul
Lehismets, Karl Laasik, Priit Lehismets. Kolmas
koht ajaga 12.29,46 min – spordiselts Tartu Kalev
koosseisus: Karmen Matsalu, Anlourdees Veerpalu, Liisu Kojus, Sten-Erik Iir, Martti Sarv,
Alexander Kapp, Robin Mathias Müür. Neljandana finišeerisid Karupesa Team II võistkond
ajaga 12.47,33 min. – Regina Reimaa, Maria-Liisa Mark, Marit Maribel Pulles, Stenver Vahi,
Crista Kutsar, Margaret Peterson, Merily Pelska.
Viies koht ajaga 13.54,87 min võistkonnale FC
Otepää noored koosseisus – Eliise Palmiste,
Gerda Järv, Karlotta Levin, Ruuben Jaagant,
Peeter Alev, Uku Vähi, Steven Tamm. Kuues
koht ajaga 14.26,04 min Karupesa Biathlon

Teamile koosseisus Samuel Tämm, Edvin Tämm,
Robin Puusaar, Tormi Klais, Aive Tämm, Aire
Simson, Jelena Všivtseva. Eriauhinna said 7.
koha eest ajaga 16.45,00 min Pedajamäe küla
laste võistkond koosseisus – Adele Voolaid, Ida
Vahrušev, Mariel Lemmats, Mate Mändmets,
Matis Mändmets, Simeon Kümmel, Albert
Voolaid.
Kolmele parimale võistkonnale olid medalid,
diplomid ja auhinnad, võitjale ka rändkarikas,

Kõik Eesti meistrikullad suusahüpetes Otepääle
2018. aasta Eesti suusahüpete meistrivõistlused
olid selle poolest erakordsed, et nii poiste kui ka
meeste kõik kuldmedalid toodi Otepääle. Eesti
meistriteks tulid: M-12 Andero Kapp, M-14
Kevin Klopets, M-16 Markkus Alter ja juunioride arvestuses Artti Aigro. Artti Aigro võidutses
ka meeste hulgas, tulles teist aastat järjest Eesti
meistriks absoluutarvestuses.
Viimane hooaja medalikomplekt jagati välja
meeskonnavõistluses. Enne starti oli meil väike
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kartus Elva ees. Markkus Alter, Karl August
Tiirmaa ja Artti Aigro tegid aga kõik kaks väga
head sooritust ning kuld tuli Elva ja Tallinna
ees kindlalt Otepääle. Me tegime meeskondlikel võistlustel ajalugu veel sellega, et esmakordselt suutis üks klubi Tehvandil välja panna
neli võistkonda. Meie suusahüppajatest tahaks
eraldi esile tõsta Andero Kappi ja Artti Aigrot.
Mõlemad on fanaatilised treenijad. Kui viienda
klassi poiss Andero alistas Tehvandil 80 meetri

joone, siis Artti esmakordsed hüpped Planica
lennumäel kandusid 180 ja 190 meetri joonele.
Resultaati ei tule, kui pole hästi ette valmistatud hüppemägesid. Seepärast tänan südamest
Apteekrimäe ja Tehvandi mäemeistreid Raimo
Peenrat ja Hendrik Bogdanovit.
Kahevõistlusest ja tüdrukute tegemistest juba
järgmises lehes.
Treener SILVER Eljand

ülejäänud võistkondadele osalusauhinnad ja
kõigile karastusjoogid ning kringlid.
Võistlus läks hästi korda, tänud peakohtunik
M. Tederile ja sekretäridele Kirli Keemule, Katre
Tigasoole.
Tänusõnad ka ürituse toetajatele, kelleks olid
– Otepää vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital,
Ugandi Resto, Jalgpalliklubile FC Otepää.
Harald Laidre
Otepää valla spordispetsialist
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Tammede istutamine

Neljapäeval, 3. mail toimus meie koolis tammede istutamine. Tammetõrud olid kooli juurde mulda pandud
viis aastat tagasi ja nüüd istutasime tammeistikud
maha Eesti sajanda sünnipäeva puhul.
Osalesid peaaegu kõik õpilased. Puid istutasime
neljanda tunni ajal. Alustasime rivistusega. Kõik olid
pidanud kaasa võtma labida ja kastekannu. Tammeistikud ja veevoolik olid kooli kõrval kõnnitee ääres.
Moodustasime rühmad. Grupis pidi olema vähemalt
kolm inimest. Osad istutasid Pühajärve puhkekeskuse juures ja teised jäid kooli juurde. Istutamispaigad
olid kõnnitee ääres puupulkadega ära märgistatud.
Iga grupp pidi mulda panema vähemalt ühe istiku.
Suuremad õpilased aitasid väiksemaid.
Meie võtsime istutamiseks Voki poolt esimese koha.
Kui tammeistik oli mullas, panime kaks puupulka puu
kahele poolele ja ühele kirjutasime istutajate nimed.
Istutamine kestis üle tunni aja.
Arvame, et see oli tore päev. Saime õues klassi ja
sõpradega aega veeta ning puid istutada. Loodame,
et meie istutatud tammed lähevad hästi kasvama!
Kristelle Kõiv, Ander Alliksaar,
Angelina Arro Pühajärve Põhikooli 6. klass
Foto: KARIN JÄRV

Õuesõppepäev Võrukaelas
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Keeni Põhikool võõrustas õpetajaid Türgist, Rumeeniast,
Itaaliast ja Portugalist
“Teachers Out, Learners In” ( *eesti k. õpetajad
välja, õpilased sisse) pealkirjastab kaheaastast
rahvusvahelist hariduskoostööprojekti, kus Eesti
poolseks partneriks on Keeni Põhikool. Projekti algatajaks ja peakorraldajaks on inglise keele
õpetaja mr. Celal Sarac Bozüyüki eliitgümnaasiumist Türgis, kelle partnerluskutsele vastas
kutsekool Arcos de Valdevezist (PT), kunsti- ja
muusikakallakuga kool Satu Marest (RO), gümnaasium Vastost (IT) ja Keeni Põhikool. Projekti raames tutvuvad nimetatud koolide õpetajad
kaasaegsete õppevahendite ja õppemeetoditega, praktiseerivad nende rakendamist tundides
ning viivad läbi teavitustööd avalike töötubade
ja konverentside näol õpilastele, lapsevanematele ja haridustöötajatele. Viimaks koostatakse
ja avaldatakse kaheaastase uurimistöö tulemusena avalik e-õpik, mis koondab projekti käigus
kogutud ja süstematiseeritud teavet uudsete
õppemeetodite kasutamise kohta koolitunnis.
Juba projekti algfaasis rahastustaotlust kirjutades oli Türgi korraldajal infot, et Eesti on kaasaegsete õppemeetodite ja -vahendite kasutamise
osas esirinnas. Nüüd, neljandal rahvusvahelisel
projektikohtumisel, kui oli Keeni Põhikooli kord
partnereid vastu võtta, imestasid ja imetlesid
külalised Valgamaa erinevaid õppeasutusi külastades meie edumaad nende ees – justkui ühest
suust ütlesid nad, et meie koolid on väga puhtad
ja ilusad, klassides on muljetavaldav hulk tehnilisi
vahendeid, ning et õpetajad kasutavad tänapäevaseid õpetamismeetodeid.
Keeni Põhikoolis õpilaste ja õpetajatega tutvudes kiitsid nad vaikseid, viisakaid ja hea inglise
keele oskusega õpilasi. Rumeenia kooli õpetajad avaldasid suisa soovi õpilasi vahetada, kuna
nende lapsed olevat tundides väga lärmakad.
Esimesel õhtul viisid Keeni Põhikooli 9. klassi
õpilased läbi 4 töötuba, kus nad juhendasid väliskülalisi ja lapsevanemaid, õpetades neile erinevaid teemasid IT-lahendusi kasutades. Õpilasfirma Rye MICE neiud viisid läbi rukkišokolaadi
valmistamise töötoa. Väliskülalised panid seejärel
imeks, kuivõrd aktiivsed ja kaasatud on meie kooli
õpilased. Nende koolides on veel siiski valdav
loenguvorm, kus õpilasi arutelule ja praktilisele
tööle ei innustata. Samuti on meie partnerkoolides vähe arvuteid, SMART tahvlid ja muud sarnased tehnilised vahendid puuduvad sootuks.
Reedel, 20. aprillil tutvusime Sangaste lasteaia,
Valga Gümnaasiumi ja Valgamaa Kutseõppekeskusega. Viimasesse sattusime just sel hetkel, kui

oli käimas salativalmistamise võistlus etteantud
toorainest Erik Orgu tingimustel ja juhendamisel. Meie väliskülalised olid rõõmuga valmis ajakavavälisest “hands-on” (käed külge) tegevusest
kinni haarama ning nii moodustaski iga riik võistkonna. Peale 30-minutilist hakkimist-segamist
viidi salatikausid žüriiruumi ning otsustamise
ajal tegime meie ringkäigu koolimajas. Fuajeesse tagasi jõudes saime aga üllatuse osaliseks, kui
Erik Orgu oma meeskonnaga hindas esikohavääriliseks meie Itaalia õpetajate poolt valmistatud
salati! Samas, mis siin imestada, itaalia köök ja
itaallaste kokakunst on ju üle Euroopa kuulus.
Pärastlõunal võttis meid soojalt vastu Valka
kunstikool, kus väliskülalised kiitsid ilusat maja,
suurepärast sisustust ja tunnustasid kooli kolmkeelset õppetööd.
Erinevalt eelnevatest projektikohtumistest
oli siinne väga praktiline ja kaasav. Seda kinnitasid kõik osalenud õpetajad, öeldes ka, et meie
koolid, õpetajate-õpilaste koostöö ja learning by
doing (õppimine läbi tegevuse) on neile suureks
eeskujuks ja nad sooviksid ka sellisele tasemele
jõuda.
Kiidusõnu jagus ka Valgamaa ilusa maastiku
ja metsade kohta, Tehvandi tornist avanev vaade
andis selleks veelgi põhjust. Ainult üks küsimus

Projekti logo, autor
Keeni Põhikooli õpilane
Ralf Rait Lehepuu.
jäi neil hingele: kus on Sangastes ja Keenis küla
keskus?! Miks meil majad üksteisest nõnda
kaugel on? Nendes riikides “küla” tähendab tiheasustusega väikekohta maapiirkonnas, mis meile
näib aga Otepää sarnase linnana.
Mina projektijuhina tänan Keeni Põhikooli õpetajaid Tiina Kukke, Ringo Saart ja direktor Maire
Murumaad, kes moodustasid suurepärase meeskonna väliskülaliste vastuvõtu ettevalmistamisel
ja läbiviimisel oma tavapärase koolitöö kõrvalt!
Tänusõnad lähetan ka kõikidele meie külalisi
vastu võtnud haridusasutustele, Otepää Vallavalitsusele ning külalisi majutanud Sangaste Lossi ja
Rukki Maja professionaalsele meeskonnale.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.
Marju Varblane
projektijuht, Keeni Põhikool

Südamenädal Puka Lasteaias
26. aprillil oli Võrukaelas õuesõppepäev. Rühmaõpetaja
Maarja tegi lastega teaduskatseid, liikumisõpetaja Kirli
juhendas erinevaid liikumismänge.
Teaduskatsete eesmärk oli täpsemalt aru saada,
kuidas toit meie sees liigub. Õpetaja Maarja pani läbipaistvasse kotti, mis markeeris suud, erinevaid toite.
Katses olid hammaste rollis lapsed – igaüks sai kotti
mudida. Järgmisena liikus toit kuuemeetrisesse peensoolde. Meie mõõtmine näitas, et kuus meetrit võrdub
16-lapselise riviga. Edasi läheb toit jämesoolde, mis
on kahe meetri ehk neljalapselise rivi pikkune. Katsetest ei puudunud ka ebatervisliku toidu eestvedaja,
pruun karastusjook, mis tõi lasteni väikese, aga siiski
kauaoodatud plahvatuse.
Liikumismängudes sai näiteks rõngast läbi pugeda.
See ei toimunud aga tavapärasel moel – pugema pidi
kätest lahti laskmata. Koostööoskust arendas mäng,
kus tuli paarilisega kahe pulga abil palli järgmistele
edasi anda (fotol).
Õuesõppepäevale pani punkti eelnevalt rühmas
valmistatud tervisesalat. Magama mindi küll magamistuppa, kuid juuni alguses proovitakse järele ka
õue-lõunauinak.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE

16.-20. aprillini tähistasid Puka Lasteaia lapsed
Südamenädalat. Igal päeval tegelesid lapsed tervislike ja südamele sõbralike tegevustega.
Nädala esimene päev oli meil nalja ja naeru
päev. Seda eelkõige seetõttu, et lasteada külastas
fotograaf. Lisaks piltidel naeratamisele, tehti ka
nalja ja hoiti meeleolu rõõmsana.
Teisipäev oli tervisliku toitumise päev. Selleks
meisterdasid lapsed värsketest puuviljadest
maitsva salati. Nii väikesed, kui ka suured lõikusid osavalt pirne, õunu, kiivisid, ananassi ja viinamarju. Isetehtud salat maitses kõigile imehästi!
Südamenädala kolmapäev oli meie lasteaias
matkapäev. Otsustasime, et kõnnime eelmise
aasta radadel. Loodust vaadeldes oleks siis hea
moment võrdluseks – aastad pole ju vennad! Me
ei pidanud pettuma – Pukas on kauneid kevadlilledes aedu. Nautisime silmailu, tuletasime
meelde lillede nimetusi ning vestlesime sellest, et
taimede eest hoolitsemine ja töötamine värskes
õhus on südamele väga kasulik. Panime tähele ka
pungade puhkemist erinevatel puudel ja põõsastel. Kuigi oli pisut tuuline, jõudsime rõõmsate ja
punapõsksetena lasteaeda tagasi. Olime läbinud

kaks ja pool kilomeetrit ning teinud 3426 lapse
sammu.
Neljapäev oli liikumise päev. Südamenädalat
oleme liikumistunnis tavaliselt tähistanud spordipäevaga, aga sellel korral
otsustasime teha teisiti
-kuna lapsed meie majas
armastavad väga tantsida siis korraldasimegi ühe
suure tantsupeo. Alustasime seltskonnatantsudega, kus lapsed tantsisid tantsisid kehad soojaks,
peale mida järgnesid etteasted õpitud tantsudega
mõlema rühma poolt, ning siis algas disko. Enne
seda rääkisime ka lastele mis see disko üldse on ja
mida seal tehakse, kuidas nägid välja peod vanasti
ning millised kombed ja tegemised on tänapäeval.
Pidu oli hoogne, lustlik ja disco tõeliselt väsitav.
Südamenädala lõpetas lasteaia tervishoiutöötaja, kes rääkis lastele südame ja veresoonkonna
tööst, ning vaatasime sellest õpetlike videosid.

Lisaks toestati lasteaia töötajatele tervisekontroll, milles said kaasa lüüa ka lapsed – lohutasid,
plaasterdasid, sidusid. Lõpetuseks said lapsed
üksteist ja lasteaia mänguasju päris arsti vahenditega “ravida”.
Terve Südamenädala jooksul algasid hommikud hommikuvõimlemisega ja lapsed lapsed
enda tegemiste kohta individuaalset liikumispäevikut.
Puka Lasteaed
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Otepää Gümnaasiumi
kevadkontsert
22. mail kell 18.00 kooli aulas

