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Otepää tähistas Eesti lipu päeva
4. juunil möödub 134 aastat Eesti rahvuslipu õnnistamisest
Otepää kiriklas. Eesti lipu häll Otepää tähistas seda päeva rongkäigu ja kontserditega. Otepääle tulid külla Tartu koolide esindused.
Rongkäiku juhtis Eesti Üliõpilaste Seltsi liputoimkond. Sinimustvalges rongkäigus osalesid Otepää ja Valga valla, kaitseliidu, naiskodukaitse, politsei, kodutütarde, noorkotkaste, Otepää
Gümnaasiumi, Otepää Lasteaia, Pühajärve Põhikooli, Keeni
Põhikooli, Puka Keskkooli, Rõngu Keskkooli, Hugo Treffneri,
Miina Härma, Jaan Poska, Kristjan Jaak Petersoni, Tamme ja
Annelinna Gümnaasiumi, Omniva, Otepää Naisseltsi, Otepää
Motoklubi, EELK Valga Praostkonna esindused. Rongkäiguliste
tuju hoidis üleval Pühajärve Puhkpilliorkester, julgestas politsei.
Rongkäik kulges vallavalitsuse eest kirikumõisasse.
Otepää kirikumõisas lauldi traditsiooniliselt Eesti hümni Loore
Alli eestlaulmisel, Pühajärve Puhkpilliorkester mängis Eesti lipu
laulu ning toimusid sõnavõtud. Tantsulise etteaste tegi Hugo
Treffneri Gümnaasiumi rahvatantsijad. Eesti lipu päeva puhul
tervitasid kõiki kokkutulnuid EELK Otepää Maarja koguduse
vaimulik Marko Tiirmaa, Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi rahvatantsurühmade
juhendaja Uve Saar. Eesti lipu heiskasid EÜSi liputoimkond on
päevakohase sõnavõtu tegi EÜSi laekahoidja Mario Liiva.
Seejärel oodati kõiki rongkäigulisi Otepää Maarja kirikusse, kus toimus pidulik jumalateenistus. Teenisid EELK Otepää
Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ja Valga praost Mart
Jaanson. Pidulikus kontsertosas esinesid Puka Keskkooli mudilaskoor, Otepää Gümnaasiumi hobikoor ja segakoor Eveko.
Tervituseks Tartu poolt võttis sõna Tartu linnapea Urmas Klaas
ning muusikalise tervituse Eesti lipu päeva puhul tõid otepäälasteni kõik rongkäigus osalenud Tartu Gümnaasiumid. Kontsertosa juhtis Veikko Täär. Ustava teenistuse eest Eesti Evangeelse
Luteri Kirikus said peapiiskopi tänukirjad kaks otepäälast – Maie
Mölder ja Arno Nilp.
Eesti lipu päeva lõpetas õhtul Otepää kultuurimaja pargis
Otepää Kultuurikeskused loomejuhi Merilin Kirbitsa poolt
seatud lühilavastus „Lipukiri“ Ilme Ristla mälestusteraamatu
„Kirjad Kasashtani vangilaagrist. Emaarmastus kirjade kaudu
aastatel 1954-1956“, kus esinesid Veikko Täär, Merilin Kirbits
ja Loore All. Õhtu teises pooles sai nautida Pille Lille Muusikute Fondi kontserti „Hingemuusika“, kus esinesid tšellol
Andreas Lend, klaveril Rael Kõiv. Kultuurimaja galeriis sai
vaadata Otepää Gümnaasiumi õpilaste tööde näitust „Eesti
Vabariik 100“.
4. juunil 1884. aastal kogunes 24 eesti soost haritlast Otepääle,
et pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge
lipp. Lipp pühitseti Otepää pastoraadis. Eesti iseseisvumisel saigi
riigilipuks Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge rahvuslipp.
Eesti lipu päeva korraldasid EELK Otepää Maarja kogudus,
Otepää Kultuurikeskused, Otepää Vallavalitsus ja kõik rongkäigus osalenud asutused, organisatsioonid, otepäälased, külalised ja haridusasutused.
MONIKA OTROKOVA

Pühajärve randa valvab
alates 26. maist G4S

Pühajärve randa valvab hanke tulemusel
G4S, rannavalve kestab 26. maist kuni 31.
augustini 2018.
Tavapäraselt on Pühajärve rannas alustatud rannavalvega 1. juunil, kuid soojad
suveilmad on andnud põhjuse alustada
varem. Rannavalve valvab seitse päeva
nädalas (kaasa arvatud puhkepäevad ja
pühad) iga päev. Korraga on tööl kaks rannavalvurit. Rannavalve ülesanneteks on
Pühajärve rannas külastajatele rannavalve
(vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi) ning
muude vajalike tegevuste (suplusakvatooriumi puhastamine, hooldus, tähistamine)
teostamine.

Rannavalve töögraafik:
26. mai - 31. juuli kell 11.00 kuni 20.00,
1. - 31. august kell 11.00 kuni 19.00.
Rannavalve kontaktisikuks on Argo Raag
tel. 528 1110.
Pühajärve rand Otepääl on läbi aegade
olnud üks armastatuim vaba aja veetmise koht. Külastajaid ootab rannahoone,
lastele on ehitatud mänguväljak ja pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. Olemas
on dušši kasutamise võimalus ja WC-d.
Ratastoolis liikuvatele külastajatele on
ehitatud spetsiaalne sild. Infot veetemperatuuride ja külastajate arvu kohta saab
Otepää Turismiinfokeskusest.
Monika Otrokova

Head piirkonna ettevõtjad
ja ürituste korraldajad!
Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahelehte, mis ilmub 21.
juunil. Ootame teilt suviste ürituste
kava hiljemalt 14. juuniks e-posti aadressidele: teataja@otepaa.ee ja
monika@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma suvistest üritustest või
teenustest. Vahelehes on tutvustava
artikli avaldamine tasuta.
Juulis Otepää Teataja ei ilmu, seejärel ilmub leht 16. ja 30. augustil.

Aitäh kõikidele asutustele, omavalitsustele, organisatsioonele,
Tartu linna ning Otepää valla
haridusasutustele,
otepäälastele, külalistele, kes
osalesid Eesti lipu 134. aastapäeva
tähistamise rongkäigus.
Täname, et aitasite muuta Eesti lipu
päeva meeldejäävaks!
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Otepää vallavalitsus

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

Otsustati lõpetada Kähri külas asuvate Piirisoo,

O T E P Ä Ä

7. juuni 2018

Raja maaüksuse lugu ilma
joonistatud ,,skeemideta“ ehk mis
siis päriselt juhtus

Piirioru, Luiga, Vetsli, Piirimetsa ja Männimetsa kinnistute detailplaneeringu koostamine.
n

Otsustati lõpetada Nõuni külas asuva Nurmemäe

kinnistu detailplaneeringu koostamine.
n

Kinnitati ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste

üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Otsustati
lugeda: 2.1 Otepää Vallavolikogu 1. oktoobri 2013. a määrusega nr 1-6-14 kehtestatud Otepää valla üldplaneering

sega nr 1-1/25 kehtestatud Palupera valla üldplaneering
ülevaadatuks ja jätta üldplaneering kehtima senisel kujul;
2.3 Sangaste Vallavolikogu 20. juuli 2006. a otsusega nr 33
kehtestatud Sangaste valla üldplaneering ülevaadatuks ja
jätta üldplaneering kehtima senisel kujul; 2.4 Puka Vallavolikogu 24. jaanuari 2002. a määrusega nr 1 kehtestatud Puka aleviku osaüldplaneering ülevaadatuks ja jätta
osaüldplaneering kehtima senisel kujul; 2.5 Puka Vallavolikogu 22. juuni 1999. a määrusega nr 17 kehtestatud
Puka valla üldplaneering ülevaadatuks ja jätta üldplaneering kehtima senisel kujul.
n

Algatati Otepää valla arengukava ja eelarvestratee-

gia koostamine ja moodustati arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks juhtrühm järgmises koosseisus:
volikogu esimees Jaanus Barkala; volikogu aseesimees
Jaanus Raidal; volikogu liikmed: Kuldar Veere; Rein
Pullerits; Mare Raid; Heikki Kadaja; vallavanem Kaido
Tamberg; ekspert Herko Sunts.
n

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel pikendada

sõiduauto Škoda Roomster 1,2 TSI kasutusrendile võtmiseks aktsiaseltsiga SEB Liising sõlmitud liisingulepingut
nr L13106071 kaheks aastaks.
n

Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ

kasuks Otepää valla omandis oleva 6080026 Oti-Soka tee
kinnistu (kinnistu registriosa nr 10353950) koosseisu kuuluvad katastriüksused: 1.1 Komsi külas asuv Oti-Soka tee
T1 katastriüksus (katastritunnus 60801:001:0394, pindala
8551 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini ja harukilbi osas, koormatava ala pindalaga 868
m²; 1.2 Kibena külas asuv Oti-Soka tee T2 katastriüksus
(katastritunnus 60801:001:0350, pindala 9282 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindalaga 382 m².
n

Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017.

a otsuse nr 1-4-52 „Otepää valla haridusasutuste hoolekogude koosseisu Otepää Vallavolikogu esindajate määramine“ punkti 1.1 ja sõnastati see järgmiselt: „1.1 Otepää
Gümnaasiumis Mare Raid, Keeni Põhikoolis Tatjana
Laadi, Puka Keskkoolis Irja Sõnum ja Pühajärve Põhikoolis Andres Arike;“.
n

Asendati Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017.

a otsuse nr 1-4-78 „Valgamaa Omavalitsuste Liitu esindajate nimetamine“ punktis 1.1 nimi „Rando Undrus“
nimega „Rein Pullerits“.
n

Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2017.

a otsuse nr 1-4-56 „Otepää Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine“ punkti 1.1 ja sõnastada see järgmi-

Jätan juba kulunud lossilood kõrvale, sest need
on kohtukulli käes nagunii ja ka vald oma valikuid
omanikuks olemise osas varsti tegemas. ,,Raja“
kinnistu müügi lugu on aga järgmine.
On tõsi, et vald taotles juba üle 10 aasta tagasi
riigilt tasuta maad elamuehituseks ja ca 4 aastat
tagasi ka sai loa osta elamumaana kõnealuse
endise osaliselt soostunud ja võsastunud/metsastunud karjamaa Risttee külas. Plaan oli rajada
sinna mõned suuremad krundid, mida noorperedele järelmaksuga müügiks välja pakkuda. Üheks
ise esimesena soovi avaldanud maatüki tulevikus
osta soovijaks oli ka üks piirinaabritest. Kuna tema
lastega noor pere selleks ka kenasti kvalifitseerus,
siis selline õigus tal ka täiesti seaduslikult oli. Seda
enam, et maa-ala piirnes tema juba olemasoleva
väiksema elamumaaga.
Vald algatas detailplaneeringu. Kuna valla maale
puudus aga ligipääsutee ja maa selle rajamiseks,
asuti läbi rääkima naabritega. Võimalikke variante oli kaks. Kas läbi eelpool jutuks olnud piirinaabri maatüki või siis Ilmjärve kiriku koguduse maid
omava Eesti Apostelliku Õigeusu kiriku maade
(edaspidi ,,kirik“) kaudu. Piirinaaber keeldus tee
jaoks maad andmast, viidates oma krundi väiksusele ja taolise tee liigsele lähedusele elumajale.
Kirik andis aga oma esialgse põhimõttelise nõusoleku ning lepiti kokku ka ca paari hektari kiriku
maa müügiks vallale juurdepääsutee ehitamiseks
ja elektrikaabli paigaldamiseks. Joonistati plaanid
ja lepiti kokku ka hind. Tehing jäi ootama kiriku
juhatuse kinnitust.
Vald asus heas usus tegutsema. Leppisime
Elektrileviga kokku soodsalt uue toitekaabli ja toitealajaama ehitamises krundile nende endi kulul.
Teostasime võsaraiet plaanitavatelt teetrassidelt,
pidasime läbirääkimisi võimalike arendajatega
jne. Kiriku otsuse kinnitamine aga venis ja venis.
Siis äkki ühel hetkel teatas kirik, et ei soovi siiski
vallale maad tee jaoks müüa ja eelnev kokkulepe on kehtetu. Vald peatas tööd ja planeerimistegevuse ning asus otsima alternatiive. Kõik muud
variandid aga oli väga kallid ja tehniliselt keerukad,
mis muutis kogu plaani mõttetuks. Kuna ehituseks
sobivat pinda oli nagunii 5-6 krundi jagu (ülejäänud maa on üsna soine), oleks kallis juurdepääsutee ja ka muu taristu kallinemine viinud krundi
hinnad võrreldavaks linnas asuva maa omaga.

Seega muutus kogu esialgne plaan realiseerimatuks ja Volikogu otsustas maa müüa valla osalusega MTÜle Sangaste Asundused. Leping riigiga ei
keelanud ega piiranud maa müümist, sest riik on
maa vallale ka ise müünud edasimüümise õigusega. MTÜ sai ülesande otsida mõnda aega veel võimalikke lahedusi plaani jätkamiseks või neid leidmata maa maha müüma. Aja jooksul selgus lõplikult, et kõik muud lahendid ei sobi ja maa tuleb
müüa, et maksta ära võlg vallale ja vallal omakorda
riigile.
Piirinaaber, kes oli vallalt juba varasemalt lisa
elamumaad taotlenud, tegi ettepaneku kogu maa
ise ära osta. MTÜ-l oli hinna aluseks olemas riigi
poolt tellitud maa turuväärtuse hindamisakt
58 000 eurot. MTÜ Sangaste Asundused küsis
hinnaks piirinaabrilt 75 000 eurot, tasumisega
60 000 eurot tehingu hetkel hiljemalt okt 2016 ja
ülejääk järelmaksuga 2017. a jooksul.
Kuigi seda kokkulepet omavahel ei sõlmitud
kirjalikult, oli piirinaaber oma sõnul tingimustega nõus. Lepiti kokku ka see, et hilisem tähtaeg
tehingu toimumiseks oleks 15. oktoober 2017.
MTÜ ja ka vald jäid ootama tehingu toimumist.
Paraku ei saanud MTÜ piirinaabrilt mitme kuu
jooksul vastust, et kas suuline kokkulepe siis on
jõus või mitte. MTÜl oli maksetähtaeg valla ees
ja vallal samuti aasta lõpp lähenemas. Eelarves oli
selle rahaga arvestatud. MTÜ asus kiiresti otsima
alternatiivset ostjat, sest aega oli jäänud väga vähe.
Ostja õnneks leiti ja raha laekus ka vallale. See
tähendas, et vald liitus Otepää vallaga plaanikohaselt plussis eelarvejäägiga, mitte planeeritud tulude
alalaekumisest põhjustatud miinusega.
Kõik selle maaga seotud otsused on läbinud
mitmekordse ja pikaaegse kaalutlusprotsessi nii
erinevatel volikogu istungitel kui ka komisjonides.
Arvesse on võetud kõiki asjaolusid ning proovitud
igati leida lahendusi enne, kui viimasel hetkel maa
lõplikult müüa otsustati.
On äärmiselt pahatahtlik ja alusetu süüdistada vallajuhte mingite ,,skeemide“ tegemises, kui
kogu otsustamise protsess on olnud kollegiaalne
ja reaalsetest olukordadest lähtuv. Detailplaneeringu nurjumine piirinaabrite vastuseisu tõttu on
samuti fakt. Tõendusmaterjale selleks on piisavalt.
Samuti ei osale vallavanem volikogu otsustamistel
juba seadusest tulenevalt.
Antud teema taolisel rahvast eksitaval kujul tellitud erameedia saadetes kajastamine on ebaeetiline ja väga jälk poliitilise võitluse meetod. Otepääl
oleks aeg sellised teod hukka mõista!
Kaunist segasumma-kevadet ja selgemaid
asju meile kõigile!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

selt: „1.1 kolmeliikmeline revisjonikomisjon;“.
n

Arvati Rando Undrus hariduskomisjoni koossei-

sust välja.

Otepää Vallavalitsuse istungil

OTEPÄÄ VALLA SÜMBOLIKAVANDITE KONKURSS

28.05.2018
n

asuv

Peeti võimalikuks jagada Vana-Otepää külas
Tammemäe

katastriüksus

(katastritunnus

63602:001:1570) neljaks katastriüksuseks ning määrata
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järgmiselt: 1.katastriüksuse
(pindala 7,34 ha) kohanimeks Tammemäe, koha-aadressiks Tammemäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M) 2. katastriüksuse (pindala 28 894 m²)

Konkursi eesmärk on leida Otepää valla, Sangaste valla, Puka
valla ja Palupera valla 7 küla ühinemise teel moodustunud
Otepää valla sümbolid − vapp ja lipp.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 01.08.2018 kell 12.00.
Konkursi tingimused: www.otepaa.ee.

kohanimeks Mäeotsa, koha-aadressiks Mäeotsa, VanaOtepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M);
3.katastriüksuse (pindala 7,35 ha) kohanimeks Veskimäe,

ve – maatulundusmaa (011;M); 4.katastriüksuse (pindala
10 386 m²) kohanimeks Väike-Tammemäe, koha-aadressiks Väike-Tammemäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve –
maatulundusmaa (011;M).
n

Peale haldusreformi käib nii mõneski uues vallas
kõva poliitiline võimuvõitlus. Kahjuks on nii ka
Otepääl. Kui see jääks mõistlikkuse piiridesse ja
järgitaks mingeid kokkulepitud reegleid, poleks
hullu. Kui aga oma võimuiha rakendamiseks lastakse käiku rahameeste tellitud erameedia kanalid,
on asi halb ja inetu.

ülevaadatuks ja jätta üldplaneering kehtima senisel kujul;
2.2 Palupera Vallavolikogu 20. detsembri 2011. a otsu-
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Kontaktisik on Janika Laur (janika.laur@otepaa.ee, 5239139).

koha-aadressiks Veskimäe, Vana-Otepää küla, sihtotstar-

Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva J. Hurda

tn 40a maaüksuse erastamise tingimused.
n

Anti osaühingule VEVASI projekteerimistingimus-

ed Nõuni külas Nurmemäe kinnistul elamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Riho Saarele projekteerimistingimused Tõutsi

külas Urmitootsi kinnistul kaarhalli ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Ain Rästa’le ehitusluba Sihva külas Ves-

ki-Ruusa 9 kinnistul ehitise (suvila) püstitamiseks.
n

Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Kopli tänav 6a kinnistul ehitise (katlamaja)
rekonstrueerimiseks.
n

Määrati tervisetoetus ühele isikule kogusummas 65

eurot.
n

Määrati sõidupileti alusel õpilase sõidukulu hüvita-

miseks 2018. aasta aprillikuu eest kuuele isikule kogusummas 114,33 eurot.
n

Vabastati Eesti Töötukassa Otepää Kultuurikesku-

sed teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimajas 5. juunil
2018. a toimuva ürituse osas.
n

Vabastati

KORTERIÜHISTU

SEGASUMMA

Otepää Kultuurikeskused teenuste eest tasumisest Otepää
kultuurimajas 6. juunil 2018. a toimuva koosoleku osas.
n

Tunnistati tellitava teenuse sisu muutmise tõttu kehte-

tuks riigihange “Heakorratööde teostamine Otepää vallas”.
n

Otsustati korraldada lihthange „Otepää valla inves-

teerimislaen 2018“: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 18.
juuni 2018. a kell 11:00; riigihanke eest vastutav isik – Ülle
Veeroja, hankekomisjoni koosseis - Kajar Lepik (komisjoni
esimees), Ülle Veeroja ja Janno Sepp.
n

Eraldati Otepää valla 2018. aasta eelarve realt „Aren-

dusprojektid“ 1051 eurot Puka Kogukonnale projekti
„Puka Kodumajandamise Keskuse õppeköögi rajamine“
omaosaluse katmiseks.

Pühajärve rannakohvik
vahetab omanikku
Otepää Vallavalitsus kuulutas sellel kevadel välja avaliku
eelläbirääkimistega pakkumise Pühajärve rannakohviku
rendile andmiseks. Kokku laekus kolm pakkujat, võitjaks
tuli tuntud ürituste korraldaja Monster Music OÜ.
Monster Music on Otepääl alates 2007. aastast korraldanud meeleolukat noorte muusikafestivali Pühajärve Jaanituli ning alates 2016. aastast rahvusvahelist ja
ülipopulaarset retromuusikafestivali Retrobest.
Rannakohviku pidaja on kohustatud tagama rannahoone ja selle ümbruse heakorra ning võimaldama rannahoone WC ning väliduši kasutamise supelrannas
viibijatele tasuta. WC peab olema avatud 15. mai – 15.
september kell 09.00-21.00. Ürituste toimumise ajal Pühajärve rannapargis võib WCde kasutamise eest küsida
tasu. Samuti peab rentnik valmistama ranna-ala ette
käesolevaks hooajaks.
Monster Musicu juhatuse liige Tanel Samm ütles,
et rannahoones on lähiajal kavas renoveerimistööd –
uuendatakse kohvikut ja siseruume ning rannahoone
terrassi. Uuendatakse ka kohviku menüüd, kohvik hakkab
külastajate olemasolul lahti olema läbi kogu hooaja ka
vihmastel ja külmadel päevadel.
„Maaliline Pühajärv on suurepärane koht puhkamiseks. Meil on plaanis luua siia suurepärased võimalused
ja tuua veel suveüritusi, et pakkuda nii kohalikele elanikele kui ka külalistele häid elamusi,“ ütles Tanel Samm.
„Monster Musicu näol on tegemist pikaaegse ja usaldusväärse partneriga,“ märkis Otepää vallavanem Kaido
Tamberg. „Soovime neile edu ja kutsume kõiki suvel
Otepääle, Pühajärve äärde puhkust nautima!“
Rannahoone kohvik on antud rendile alates 1. juunist
2018 viieks aastaks. Lisaks Monster Music OÜ-le esitasid
tähtajaks pakkumised ka MTÜ Valgamaa Vetelpäästeühing ja MTÜ Otisurf.
Uuenenud rannakohviku avamispidu toimub 16. juuni õhtul. Peole on kõik oodatud, pidu on tasuta! Jälgi
reklaami!
MONIKA OTROKOVA

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
Kohaletoimetamine: Omniva

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal enne
lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 21. juunil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Maamehe kirju elu Otepää kõrgustikul
Otepää Vallavalitsus
pakub tööd

lastekaitsespetsialistile
(asenduskoht)
Töö kirjeldus:

• lastekaitsetöö korraldamine Otepää vallas,
eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, lastele ja lastega peredele
suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja
teenuste korraldamine;
• erivajadustega laste hoolekande korraldamine;
•laste ja perede nõustamine;
•tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate
spetsialistidega;
•töö asukoht põhiliselt Pukas ja Sangastes.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus (eelistatult sotsiaal- või käitumisteadused);
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• laitmatu renomee;
• iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime,
pingetaluvus, kohusetunne;
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime, meeskonnatöö oskused;
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse
tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega;
• B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:

• avalikus teenistuses töötamise kogemus;
• eelnev kogemus laste hoolekande alal;
• sõbralikku toetavat kollektiiviSTAR- programmi tundmine;
• projektitöö kogemus.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.
NB! Tegemist on asenduskohaga! Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 01.08.2018.a CV,
avaldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendava
dokumendi koopia aadressile: Otepää Vallavalitsus
e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

O

tepää valla looduslikud tingimused on: sopiliste
servadega ligikaudu 2,5 ha põllulapp, viltune aiamaa, leetekoht poole mäe peal, kividel
lõppu ei tule, põllu kaldenurk ületab kohati traktori
püstijäämise ja ülesvedamise piiri.
Saagikus on pool Mulgimaa omast. Eeldused põllupidamiseks on olematud, kuna kallid on mägismaa
traktor ja kombain ning vastavad põllutööriistad.
Pealegi, töötamine rasketes tingimustes eeldab kõrge
meisterlikkusega traktoristi.
Siinjuures loodame, et keegi püsielanikest ei tee idiootlikku ettepanekut, et jätame kõik maha ja lõpetame
siin tegevuse. Raskused on igal elualal.
Turismitaludes on aastaringselt keskmiselt kümnest
voodikohast täidetud kaks ja pool kohta. Üle pooltest
abieludest lõpevad kiiresti suurte pahandustega. Materiaalselt keerulised elutingimused nõuavad lahendusi.
Siiski nõrku meie hulgas ei ole, need on juba ammu
lahkunud.
Kuppelaladel põllumehi ei ole rohkem kui näiteks
rahvatantsijaid. Riigi toele lootmine on mõttetu, sest
palju hääli valimistel siitkandist ei tule. Oleks hea kui
lõpetataks kitsendustegi tegemisega.

kohustus on kohaliku elu korraldamine ja arendamine lähtudes elanike vajadustest ning arvestades kohalike võimaluste iseärasusi. Omavalitsus ei tohi minna
kergema vastupanu teed.
Palju on meil tehtud spordivaldkonna arendamisel
ja saavutatud märkimisväärseid tulemusi. Tähendab,
et tahtmise korral saab arendada kindlasti ka väiketootmist (rahvakeeles potipõllumajandust).
Looduslikud tingimused peale spordi võimaldavad
siiski köögivilja kasvatamist, aianduse, kalanduse ja
mesindusega tegelemist. Väikestel põllulappidel võib
kasvatada ka ravimtaimi jne.
Edaspidi arengutegevusse peaks olema kaasatud
nii teadus Eesti Maaülikooli potentsiaaliga kui ka
kohalik elanikkond. Kuplitelt sademetega järvedesse
allauhutud huumus tuleks tagasi põldudele vedada,
et taastada mullastiku kvaliteet. Kinnikasvavate
veekogude rikkalikul taimestikul võib olla tõeline
väärtus.
Meil on piisavalt andekaid ja aktiivseid elanikke.
Efektiivsed ja edumeelsed projektid leiavad kindlasti ka riigipoolse toetuse nagu omal ajal said toetuse
spordirajatised.
Vallavallavolikogu liige Karl Mõts,
vallavolikoguliige eksliige Rein Vikard

Arupidamistel maameestega selgusid
mõne tõed:
• naabritega tuleb teha koostööd ja anda abi kui
vaja;
• toota tuleb oma pere ja linnatuttavate aastaringseks varustamiseks;
• muru peale ei ole vaja liigselt kulutada, kuna see
vähendab oluliselt putukaid, linde ja taimeliike ning
üldist elurikkust;
• teise kodu asutajad ei ole teretulnud tegelased;
• põllumaale ehituslubade väljastamine on vastutustundetu tegevus;
• otstarbekas on leida osalise tööajaga töökoht
kodu lähedal;
• oma majapidamisest tuleb pool ülalpidamist;
• kodune toodang on kemikaalidest puhas, olgu see
paberitega tõestatud või mitte;
• peres olgu palju liikmeid, kusjuures nad ei pruugi
elada ühe katuse all ja isegi ühes vallas.
Meil on oma väike riik ja elukorraldajaks kohapeal
on demokraatlikult valitud omavalitsus, mille esmane

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 24. mail 2018. a otsusega nr 1-3/29 lõpetada kinnisasja omanike taotlusel Kähri külas asuvate
Piirisoo, Piirioru, Luiga, Vetsli, Piirimetsa ja Männimetsa kinnistute detailplaneeringu koostamise.
Otsusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja Otepää Vallavalitsuses. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjused on kirjas otsuses.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 24. mail 2018. a otsusega nr 1-3/30 lõpetada kinnisasja omaniku taotlusel Nõuni külas asuva
Nurmemäe kinnistu detailplaneeringu koostamise. Otsusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja Otepää Vallavalitsuses. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjused on kirjas otsuses.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 11 sätestab, et haldusreformi raames ühinenud kohaliku
omavalitsuse üksuste üldplaneeringud vaatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksus üle hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige
2 sätestab, et lisaks planeerimisseaduses üldplaneeringu ülevaatamise kohta sätestatule esitatakse koos käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud ülevaatega valdkonna eest vastutavale ministrile ülevaade ka üldplaneeringut muutvatest detailplaneeringutest. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab ülevaates arvamuse, kas üldplaneeringut on detailplaneeringutega oluliselt muudetud
ning kas üldplaneering on seetõttu terviklik ja elluviidav. Otepää Vallavolikogu otsustas 24. mail 2018. a otsusega nr 1-3/31
kinnitada ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused vastavalt lisadele 1 ja 2. Otsuse
ja sinna juurde kuuluvate lisadega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, valla veebilehel ja tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel
kahte korterit
Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kahte korterit: Sihva külas Voki 1-6
asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr
1584640, üldpind 31,6 m²) alghinnaga 6500
eurot
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Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad
PUKA TEENUSKESKUS
(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.

ja

Pühajärve külas Kannistiku 5-1 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1533140,
üldpind 42,4 m²) alghinnaga 9500 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest
ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 100
eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10
% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb
tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr
EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt
11. juuni 2018. a kell 12:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 11.
juunil 2018. a kella 12.00-ks Lipuväljak 13, Otepää
Vallavalitsuse kantseleisse sekretäri kätte kinnises
ümbrikus märgusõnaga "Voki 1-6" või „Kannistiku
5-1“. Kirjaliku pakkumise võib saata posti teel.
Tähtaegselt esitatuks loetakse 11. juunil 2018. a
postitatud pakkumised.
Pakkumiste avamine toimub 12. juunil 2018.
a kell 16:00 Otepää Vallavalitsuses (ruum 207),
Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse
tööajal: kontaktisik Mairo Kangro (5303 3035).
Lisainfo: Otepää vallavalitsuse kodulehelt rubriigist „Enampakkumised ja hanked“ www.otepaa.
ee/et/enampakkumised-ja-hanked
Monika Otrokova

NÕUNI TEENUSKESKUS
(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)
Teenuskeskuse majandusspetsialist Kalev
Lõhmus, tel. 513 9071. E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee.

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).

Otepää valla
koolide
lõpuaktused:
Otepää Gümnaasium
21. juuni kell 13.00 – 9. klassid
21. juuni kell 16.00 – 12. klassid

Pühajärve Põhikool

Tähelepanu!
14.-15. juuni 2018 vallavalitsuse ja
teenuskeskuste töötajad koolitusel.
Otepää Vallavalitsus
ja Puka, Sangaste ning
Nõuni teenuskeskused suletud.

15. juuni kell 16.00

Keeni Põhikool
19. juuni kell 16.00

Puka Keskkool
22. juuni kell 17.00
9. ja 12. klassid koos (Puka
rahvamajas)
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja
10. juuni kell 12.00 Rahvusvaheline õueskudumise päev.
Võta poolik kudum kaasa, oodatud on kõik! Otepää
Kultuurimaja pargis, halva ilma korral klaassaalis.
Info: tel. 515 3248 Mari
15.juuni kell 19.00 Pargipidu koos ansambliga
„Untsakad“. Esinevad isetegevuslased, mängud
vapratele ja ilusatele, muusikaga manustab pidu
Härra Direktor, võimalus soetada nälja ja janu
kustutust. Otepää Kultuurimaja pargis, kui ilm halb
kolime tuppa / TASUTA! Info tel: 5284902 Merilin

		

Sangaste Kultuurimaja

22. juuni kell 19.00 Sangaste JAANIPÄEV Rukki maja
hoovis. Õhtujuht ja muusikat laseb DJ Kalmer
aka. Bobo. Süüa & juua pakub Sangaste Rukki
maja. Esinevad Kõvvera Kõdara, Ke-Sa-line. Kohal
vabatahtlikud tuletõrjujad. Võistlused suurtele ja
väikestele. Tasuta! Info tel: 56822022 Raili
		

Nõuni Kultuurimaja

23.juunil kell 20:00 Nõuni JAANIÕHTU. Nõuni kultuurimaja parkimisplatsil. Väike kontsert, jaanid
süütavad jaanitule, mõnusat muusikat mängib DJ
Toomas, rahvuslikud „jõukatsumised“. Tasuta! Info
tel: 53465648 Marika

7. juuni 2018

Puka kultuurimajas lihviti tantsusamme
23. mai õhtul kogunesid Tantsukool Tango tantsupisikust nakatunud täiskasvanud Puka kultuurimajja, et üheskoos tagant järele tähistada
rahvusvahelist tantsupäeva ja ühtlasi lõpetada
talvine tantsuhooaeg. Tantsima oli tulnud üle 40
tantsija Pukast, Otepäält ja Tartust, tantsumuusikat mängis ansambel Nööp Tõrvast ning puhkepausidel demonstreerisid oma oskusi Tantsuklubi
Tango väikesed võistlustantsijad.
Veiko Ratas on 9 aasta jooksul andnud tantsutunde Otepääl ja Pukas nii algajatele kui edasijõudnutele, nii lastele kui täiskasvanutele. Sel
hooajal toimusid tunnid edasijõudnutele kolmapäeva õhtuti Otepää Gümnaasiumis ja Puka kultuurimajas. Lisaks tantsutrennidele tuleb loomulikult kasuks veel iseseisev harjutamine kultuuri-

Puka Kultuurimaja

22. juuni Puka JAANIÕHTU koos TAURI ANNIGA. Puka
Kultuurimaja pargis. Kell 20.00 murumängud, kell
22.00 süüdatakse lõke. Tasuta! Info tel: 5274812
Helgi
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Kastolatsi küla
jaanituli
Ülemäel
22. juunil
kell 18.
Kaasa võtta piknikukorv.

majade ja pubide elava muusikaga tantsuõhtutel
ning on rõõm, et selliseid pidusid järjest rohkem
ka meie piirkonnas korraldatakse.
Täname Otepää valla tantsijate poolt Veiko
Ratast tantsusammude õpetamise eest ning Puka
kultuurimaja juhatajat Helgi Punga lahedate kolmapäevade ja toredate tantsuürituste korraldamise eest. Tantsupisikust lahti saamist aga niipea
ei paista ja seega loodame, et nii Veikol kui Helgil
jätkub jaksu meie „raviprotsessi jätkamiseks“ ka
uuel hooajal!
Tantsukool Tango Puka ja Otepää tantsijate nimel
KÜLLIKI PIKK

Fotol on Veiko ja Liina Ratas.

Otepää kultuurimajas alustas tööd
perenaine-kultuurikorraldaja
Alates 4. juunist 2018 on Otepää kultuurimajas tööl perenaise-kultuurikorraldajana
Merle Soonberg.
Merle Soonberg on nii Otepää kui ka
kogu Valgamaa kultuurirahva seas tuntud,
kui innukas rahvamuusikakultuuri viljeleja.
Merle on pärit Otepäält ning hetkel on tal
pooleli õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias koolimuusika erialal. Varasemal on ta Viljandi Kultuuriakadeemias
õppinud pärimusmuusikat.
Merle Soonberg töötas 2007. aastal Otepää
kultuurimajas kunstilise juhi ja juhataja kohusetäitjana. Hetkel on ta Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi komisjoni esimees ning
Otepää Vallavolikogu kultuurikomisjoni
liige. Merle juhendab mitmeid kollektiive
– pereansamblit Pillipuu, rahvamuusikaorkestrit Karupojad, eakate lauluansamblit
Laulurõõm, naiskoori Helletajad. Merle lööb
lauljana kaasa Eveko segakooris, lisaks sellele
on ta korraldanud pärimusmuusikalaagreid
ja mitmeid festivale.
Kultuurimaja perenaise-kultuurikorralda-

ja tööülesanneteks on piirkonna kultuurielu
korraldamine ja tegevuskava koostamine ning
huviringide ja Otepää kultuurimaja sisutegevuse organiseerimine.

PILKUSE KÜLAMAJA juures toimub
22. juunil algusega kell 17.00
JAANITULI

MONIKA OTROKOVA

KAVAS:
*Rammumees		
*Sportlikud mängud
*Kiigeplatsi avamine *Lõke
*Tantsuks mängib lõõtsamees
Pilet 2 eurot
Kaasa piknikukorv (grillimise võimalus)

SPORDikalender

Jalgpall
7.06
14.06

kell 18.00 U-15 FC Otepää (04) - Valga FC Warrior
(04) Tehvandi staadionil.
kell 18.00 MEHED FC Otepää – Pärnu JK Vaprus II
Tehvandi staadionil.

Discgolf
8.-11.06. Discgolfivõistlus Latitude 64° Festival 2018
Kuutsemäel

Orienteerumine
13.06.

kell 16.00-19.00 RMK Valgamaa orienteerumis
kolmapäevakud Kastolatsi

Võrkpall
12.06.

kell 18.00 Coolbet Suvevolle
Käärku Spordikeskus

Mootorratturite kokkutulek
15.-17.06. Otepää Tour 2018
Annimatsi kämpingus ja Otepääl

Medaleid orienteerumise
meistrivõistlustelt
Põlvamaal peetud Eesti meistrivõistlustel lühiraja
orienteerumises võitis otepäälane Liivi Parik N65
klassis 2. koha.
Samuti Otepää Spordiklubi esindavad Chris Marcus Krahv (Valga vald) oli teine M14 ja Jüri Merirand
(Tõrva vald) kolmas M60 klassis.

Otepäälase kaardiga rallipassid
50% soodustusega.
Soodustusega saab osta
ühe passi ühe kaardi kohta.
Tähelepanu kuni 30.06.2018 rallipass 26,00 eurot,
alates 01.07.2018 30,00 eurot!
Piletid müügi Otepää Turismiinfokeskuses.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Edukas õppeaasta kergejõustikus
Otepää gümnaasiumi ja Tartu
Kalevi noored on saavutanud
sellel õppeaastal palju ilusaid tulemusi vabariiklikel tippvõistlustel.
Eesti koolispordi kõige tähtsamal võistlusel, TV 10 Olümpiastardi sarjas, saavutas Sten-Erik
Iir esikoha nooremate poiste
kettaheites (34.02). Väga kiiret
jooksu näitas ka Robin-Mathias
Müür 1000 m distantsil, mis tõi
talle 2. koha (3.10,49). Sten ja
Robin esinesid tulemuslikult ka
teivashüppes ja 60 m tõkkejooksus, olles mõlemad väga kõrgel 4.
kohal. Robin on näidanud head
minekut ka Eesti meistrivõistlustel, saavutades 2 medalit: 800 m
jooksu hõbe ja 1 km murdmaa-

jooksu pronks ning kolmikhüppe
4. koht.
Suure arengu on läbi teinud
ka Aleksander Kapp ja Karmen
Matsalu, mõlemad on saavutanud
Eesti meistrivõistlustel kohti 6.
parema hulgas.
TOOMAS HALLISTE

Kettaheite võitja
Sten-Erik Iir.
Robin-Mathias Müür (313)
jooksurajal.

Tule Seiklusrännakule ja ühenda
ekstreemsus, nutikus ning tähtpäevad
On inimesi, kes armastavad liikumist, on inimesi, kellele meeldib lahendada nuputamisülesandeid, on inimesi, kellele meeldivad kõikvõimalikud ekstreemsused ja seiklused ning on neid, kellele meeldivad kõik loetletud tegevused korraga. Peamiselt
just viimaste jaoks ongi mõeldud Seiklusrännakud.
Seiklusrännaku idee sündis paljudel rogainidel ja orienteerumisüritustel osalenud
Otepääl üles kasvanud ema ning esimesi orienteerumiskogemusi saanud tütre ühise
mõttetalguna. Soov oli teha üritus, millest tunneks rõõmu ja leiaks väljakutset nii
tõeline orienteerumisfänn kui ka esmakordselt kaardiga metsa tõttav seikleja.
Aga sellega soovid veel ei piirdunud. Aasta-aastalt tungivad Eesti rahvakalendri
tähtpäevade, mardi-, kadri, jüri- või mihklipäeva kõrvale ja isegi asemele, meie jaoks
mitte nii pikkade traditsioonidega tähtpäevad – halloween, sõbrapäev jne. Et meie
omi päevi mitte päriselt ära unustada, tekkis soov siduda üritus ka Eesti rahvakalendri tähtpäevadega. Nii ongi Seiklusrännakute kolm vaala järgmised – esimene ja
kõige suurema kaaluga on muidugi sport, sh nii ekstreem- kui ka mõttesport, teine
Eestimaa loodus ning kolmas Eesti rahvakalendri tähtpäevad.
16. juunil toimub jaani-eelne seiklusrännak stardiga Lutsu Turismitalust. Selle seiklusrännaku märksõnadeks on Otepää ja Kääriku ümbruse imelised mäed, metsad ja
järved, aga loomulikult ka eestlaste üks suurem rahvuspüha – jaanipäev. Seekord
panustame väe- ja nutipunktide puhul eelkõige looduse imele. Seiklejatel tuleb olla
valmis kõigeks, mida Otepää ümbruse loodus meile pakub.
Seiklusrännakule võib tulla kas üksi või kuni 5-liikmelise võistkonnaga. Oodatud
on nii pered, veteranid kui ka orienteerumisfännid! Lisainfot seiklusrännakute kohta
leiab veebilehelt: www.seiklusrannakud.ee ning Facebooki lehelt www.facebook.
com/rannakud.

Suur triatlonifestival 15.-17. juunil
Otepää vald ja Pühajärve Spa võõrustavad taas suurt ja mitme
päevast rahvusvahelist triatlonifestivali.

Neljapäeval, 14. juunil kell 14 avatakse võistluskeskus ja suur
spordilaat mitmeks päevaks ning kell 17 toimuvad Zoot avaveeujumise võistlused.
Reedel, 15. juunil kell 19 on kõik oodatud Seve Ehituse heategevusjooksule, mille pikkus on 5 km ning selle läbimiseks on aega
kõigil olgu joostes või jalutades. Jooksu stardimaksuks või ülekandega tehtud annetused märksõnaga „IRONMAN“ TÜ Kliinikumi Lastefondile läheb asenduskodudes elavate ja varjupaigas
viibivate laste psühholoogilise abi toetuseks. Tulge kõik ja teeme
koos head! Vaata lisainfot www.lastefond.ee/ironman
Nädalavahetuse põhisündmus on IRONMAN 70.3 Otepää poolpikk triatlon laupäeval, 16. juunil, mis toimub juba kolmandat
korda. Üle 800 individuaalosaleja ning võistkonna 25 riigist stardivad Pühajärve Spa rannas, et ujuda 1,9 km, sõita rattaga 2 ringi
tavapärasel marsruudil Pühajärve-Otepää-Kanepi-Otepää-Pühajärve kokku 90 km ning joosta 2 ringi ümber Pühajärve ehk 21,1
km. Täpne liiklusinfo jõuab valla elanike postkastidesse 11.-13.
juunil.
Starti tuleb Eesti triatloni paremik ning harrastajaid nii esimest
kui ka mitmendat korda. Taas on stardis näiteks Raivo E. Tamm,
Märt Avandi, Kalev Kruus ja paljude hea eeskuju projektide

esindajad Sportland Eesti toetusel ning paljude firmade ja asutuste võistkonnad. Tulge kaasa elama Pühajärve Spa parki ning
raja äärde, start antakse kell 10. Laupäeval kell 22 on kõigile
tänukontsert, kus esineb Svjata Vatra.

Pühapäeval, 17. juunil kell 10 on laste võistlused Pom’bel
IRONKIDS. Kell 13 on kõigil võimalik teha kaasa lühitriatlon
Telia 4:18:4 Otepää, kus tuleb ujuda 400 m, sõita rattaga 18 km
ning joosta või matkata 4 km. Lühitriatloni saab teha nii individuaalselt kui ka võistkonnaga. Telia 4:18:4 triatloniks valmistuvad
ja osalevad Kaire Vilgats ja Annely Adermann, kes on veendunud, et selle lühitriatloni läbimine on kõigil võimalik.
Korraldajad ootavad appi vabatahtlikke joogipunktidesse,
võistluskeskusesse ja mujale ning kõik on teretulnud appi –
kirjuta vabatahtlik@trismile.ee
Tulge osalema heategevusjooksule ja võistlustele ning kaasa
elama!
Lisainfo IRONMAN 70.3 Otepää triatloninädalavahetuse kohta:
www.ironman.com/otepaa70.3
www.telia4184.ee
Facebook IM703Otepaa
Võistluste infotelefon 5300 1707

TULE OSALEMA
JA KAASA ELAMA!
NELJAPÄEV, 14. JUUNI
17.00 - ZOOT PÜHAJÄRVE
AVAVEEUJUMISE VÕISTLUSED

REEDE, 15. JUUNI
19.00 - SEVE EHITUSE
HEATEGEVUSJOOKSU START

LAUPÄEV, 16. JUUNI
10.00 - IRONMAN 70.3 OTEPÄÄ START
22.00 - KONTSERT
23.00 - PIDU ÖÖKLUBIS COMEBACK

PÜHAPÄEV, 17. JUUNI
10.00 - POM'BEL IRONKIDS VÕISTLUSED
13.00 - TELIA 4:18:4 OTEPÄÄ TRIATLONI START
WWW.TELIA4184.EE

IM703OTEPAA

IRONMAN.COM/OTEPAA70.3
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla külavedurid said
kokku Nõuni rahvamajas
Teisipäeval, 29. mai õhtul kohtusid Nõuni rahvamajas ühinenud Otepää
valla külade eestvedajad. Kokku tuli 28 inimest – kes külavanem, kes
lihtsalt aktiivsem kodanik. Õhtut aitasid kujundada ja mõtteid koondada
MTÜ Väärtuskoolituse koolitajad Merike ja Margo Mitt. Kolmetunnine
üritus möödus aktiivselt suheldes ja mõttetööd tehes. Ühiseid külade
arengu ja omavahelise suhtlemisega seotud ideid ja ettepanekuid sai
kirja hulganisti. Kõik see vajab esmalt veel läbitöötamist, kuid kindlasti
saavad neist vähemalt osad ka reaalse väljundi.
Tegemist oli esimese ühinenud Otepää valla külade esindajate koosviibimisega. Varasemalt on toimunud Otepää valla külade piirkondade –
Otepää, Puka, Sangaste, Nõuni – koosviibimised. Kokkusaamisel selgus,
et ülevallalisest ja vallavalitsusega koostööst ollakse väga huvitatud.
Teisipäevane kokkusaamine toimus Valgamaa Partnerluskogu ning
Otepää ja Valga Vallavalitsuse ühisprojekti „Kogukondade võrgustiku
arendamine “ raames, mille eesmärgiks on toimiv külade omavaheline
koostöö ning suhtlus kohaliku omavalitsusega.
Esialgse plaani järgi soovitakse kohtuda edaspidi vähemalt kord
kvartalis. Kohtumistele on oodatud osalema kogukondade ja seltside
eestvedajad ja valitud külavanemad, kes tunnevad endas soovi panustada oma küla arengusse ja aidata kaasa ülevallalise külaarendussüsteemi väljatöötamisse. Koosviibimistel arutatakse külasid puudutavatel
teemadel. Osalema on oodatud ka vallavalitsuse esindajad, ametnikud
ning kogukondade komisjoni liikmed, kelle tööülesanne hõlmab tööd
külade ja kogukondadega. Lisaks on kavas ka ühisõppereisid koos
Valga valla külade esindajatega.
Aitäh kõigile kohaletulnutele, aitäh moderaatoritele, aitäh projekti käivitajatele! Anname ka edaspidi meie tegemistest/ettevõtmistest teada.
Kui tunned samuti huvi ja soovid kaasa rääkida, siis kontakteeru
Valgamaa Partnerluskogust Aili Keldoga aili@valgaleader.ee.
Uue Otepää valla territooriumil asuvad Otepää linn, Puka ja Sangaste alevikud ja 52 küla. http://www.otepaa.ee/haldusjaotus-kulad-ja-rahvastik.
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Otepää valla arengukava arutelu
24. mail 2018 otsustas vallavolikogu algatada Otepää valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ning juba 30. mail toimus
esimesed aruteluseminarid.
Kuna Otepää valla rahvaastik
on aasta-aastalt pidevalt vähenenud, mõeldi seminaritööde
käigus, mida peaks tegema vallas,
et noored siia jääksid ja ka tagasi
tuleksid. Lisaks oli teemaks erinevate valdkondade põhiprobleemid. Ohtralt tekitas emotsioone
hariduskorraldusega seonduv –
kättesaadavus versus kvaliteet.
Arengukava arutelud jätkuvad
juunis ning 18. juunil toimub
Otepää valla visioonipäev, kus
tegeleme just suurte eesmärkidega, milline võiks olla Otepää aastal
2040. Ka sinna ootame kõiki huvilisi osalema!
Lisaks aruteludele ootame väga
otepäälaste arvamusi ning ettepanekuid, mida peaks vallas
tegema, et meie elu- ja töökeskkond muutuks paremaks. Ajalehe
„Otepää Teataja“ käesoleval
leheküljel on küsitlusankeet,

mida palume täita. Täidetud ankeedi saab viia
Otepää Konsumisse, Puka, Sangaste, Nõuni
teeninduspunktidesse, raamatukogudesse ja
Otepää Vallavalitsusse.

kinkekaardi.
Vastata saab kuni 22. juunini 2018.
Anna oma panus valla arengukava koostamisse!

Vastata saab ka Otepää valla internetilehel
www.otepaa.ee. Kõikide küsitlusele vastajate
vahel loosime välja auhindu, sh 30 eurone Coop

HERKO SUNTS

Kokkusaanute nimel Nõuni piirkonna Päidla küla esindaja
ERMO KRUUSE

Küsitlusankeet otepäälastele
1.
2.
3.
4.

Kuivõrd Te olete rahul Otepääga kui elukeskkonnaga?
Ei ole üldse rahul			

Pigem olen rahul

Pigem ei ole rahul		

Olen väga rahul

					EI OSKA ÖELDA

KOMMENTAAR: _________________________________________________

5.
2. Kuivõrd Te olete rahul Otepääga kui töö- või õpikeskkonnaga?
6.

Ei ole üldse rahul			

Pigem olen rahul

7.

Pigem ei ole rahul		

Olen väga rahul

8.

					EI OSKA ÖELDA

KOMMENTAAR: _________________________________________________

9.
3. Mis on teie arvates suurimaks probleemiks Otepää vallas, mis tuleks
kohe lahendada?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10.
4. Mida uut võiks Otepääle luua või teha?

_________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Kas sooviksite saada iga nädal infot vallas toimuva kohta oma
11.
e-postile?
€

Jah -> E-post ____________________________________________

€

EI

6. Millisest külast/asulast olete pärit?
12.
ASULA NIMI: ____________________________________________________

7. Kas olete valda sisseregistreeritud püsielanik (s.o suurema osa ajast
13.
elab Otepää vallas)?
€ Jah			Ei
Kui „Ei“, siis põhjused, miks ei ole vallas pideval või ei ole valda registreeritud
_____________________________________________________________________

8. Sugu
14.

€

Mees			Naine

9. Vastaja vanus _______________
10.
10. Vastaja kontakt (nimi, telefon) loosil osalemiseks _______________
______________________________________________________
Täidetud ankeedi saab viia Otepää Konsumisse, teeninduspunkti, raamatukogusse või vallamajja.
Küsitlusele vastajate vahel loosime välja auhindu, sh 30 eurose Coop kinkekaardi.

Hüvasti armas lasteaed!
Lastekaitsepäeval, 1. juunil, toimus Puka Lasteaia
Põngerjate rühma laste iga-aastane koolisaatmispidu. Iga-aastane sellepärast, et meil on liitrühm
ning seetõttu on igal aastal nii kooliminejaid kui ka
lasteaeda jääjaid. Seekord oli koolilapsi 6 − kolm
tüdrukut ning kolm poissi. Võib ju tekkida küsimus,
kuidas kuue lapsega on võimalik pidu läbi viia?
Meie lasteaia õpetajatele on see aga tavapärane
olukord, kus terve rühm ei tee kaasa ning eks siis
pea osalejad sedavõrd tublimad olema. Peo viisime
läbi Puka Rahvamajas, et ruumi jätkuks nii esinejatele kui külalistele. Nagu tavaks saanud, kaunistasid
peosaali noorema rühma õpetajad – nende käe all
kasvasid lapsed ju 2-3 esimest lasteaia-aastat.
Lasteaia lõpetajad on aktiivsed laulu- ja tantsulapsed. Et see nii on, selles said veenduda kõik
peokülalised. Alustasime näidendiga, mis oligi kirjutatud kuuele osatäitjale. See jutustas naljakalt
õpetliku loo loomalastest metsakoolis. Väikesed
näitlejad olid väga tublid ja julged esinejad − seda
kinnitas publiku soe kaasaelamine saalist.
Suurepäraselt esitasid lapsed ka kontserdi, nii
laulu- kui tantsunumbrid, solistid kaasa arvatud.

Tänu ja kiitus muusika- ning tantsuõpetajatele!
Hea, et nii väikeses alevikus nagu Puka, on laste
jaoks siiski olemas oma ala professionaalid.
Igast lõpetajast jääb lasteaeda maha mälestus
– kes oli huvitav kunstnik, kes laulis hästi, kes oli
naerualdis mängusõber, kes alati rõõmsameelne ja
viisakas, kes tubli trennis käija ja kes loomu poolest
uurija-vaatleja.
Otepää Vallavalitsuse poolt oli Puka lapsi tervitama ja kooli saatma tulnud vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala. Lõpetajad said kaasa kena kingi ja
head soovid.
Täname kõiki lõpetajate lapsevanemaid meeldiva koostöö eest lasteaia-aastate jooksul. Oldi tublid
kaasalööjad üritustel ning alati nõu ja jõuga toeks.
Soovime ka neile mõistmist, vastupidavust ning
kooliteel lapsele toeks ja abiks olemist.
Oma armsatele lasteaia lõpetajatele soovime
head kooliteed, tuult tiibadesse, häid hindeid ning
palju uusi sõpru!
Põngerjate rühma õpetajad
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KUULUTUSED
Teostame elektritöid. 520 50 16
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee
Müüa küttepuud teile sobivas
mõõdus. Tel 5260859
Muruniitmine ja trimmerdamine.
tel. 5076791.
Müüa kruusa, liiva mulda ja septiku kive. Tel. 50 64 084
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Palju õnne!
HELJU OTT

81
Et kastepiisas ikka päike säraks
ja õnne jätkuks igasse päeva.
Kõik rõõmud olgu Sinu päralt,
ja kõik Su soovid saavad teoks.
Südamest soovime, et aasta mis ees,
tuhandevõrra teistest parem saaks veel.
Vilve, Kalju, Ave-Ly, Armin, Margus, Veinika,
Märten, Merily, Jakop, Viive, Vello

Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel.55548863
Katuste pesu ja värvimine. Rennide puhastus. 5838 8994
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku.Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256
Aedade ja terrasside ehitus.
5675 3918
Ehitus ja remonttööd. 53471269
22. juunil kell 9-16 Jaanilaat
Otepääl Maxima taga haljasalal.
Koristan kodumasinaid - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid,vaskkaableid, arvuteid, autoakusid
ja vanametalli+ gaasiga lõikamine. Tasuta, info 56165551 või
53641724). Kuulutus ei aegu.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

Palju õnne!
MAIE NIIT

80
Õnnitleme meie ettevõtte rajajat, arendajat
ja edendajat!
Otepää Lihatööstus Edgar ja Karni-Voor OÜ pere

Müüa kasutatud kummimatid. Matid on heas seisus ja
TUGEVAD. Matte ostetud: erinevate masinate alla, hobusetallide boxidesse, pesuruumidesse, keldritesse, kitse ja
lambakasvatusse, garaažidesse, kuuridesse, puidu ja metallifirmadesse põranda katteks, aiamaadele, staadionitele,
jõusaalidesse jne, kasutus valdkond väga lai.
Mõõdud:72*68 cm ning pakus 2.7 cm. Hinnad 7-8eurot,
sõltub kogusest.
Kui on küsimusi, võtke julgelt ühendust: 53707039, dvora@hot.ee.

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Mapomets OÜ
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

- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee
MAIMU-GLAFIRA IVANOVA
26.03.1934 - 25.05.2018

Kiviraiduri teenused

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

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

Kemmerling OÜ
võtab tööle
autojuht-hooldemehe ja
imuauto operaatori/juhi.

ELGA TIKAN

05.01.1935 - 21.05.2018

Kustus elu, vaikis valu, kadus valgus,
käes on igaviku une algus...

Südamlik kaastunne
Andres Paele kalli

Südamlik kaastunne Viktorile,
Andresele, Annele ja Indrekule
peredega kalli abikaasa,
ema ja vanaema

MAIMU
surma puhul.
Vova, Ilse, Inga ja Ingrid peredega.

Südamlik kaastunne Ants
Drenkhanile perega venna

ROBERT DRENKHANI

EMA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Kaja ja Karl ning Reet ja Toomas
peredega.

AS Parmet kontoripere

Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Teist jääb.
Nüüd puhake, kallid, rahus −
Teid tänus meenutame veel.

Sügav kaastunne Kairile
ja Arvole vanemate

Kevadtuultega läksid sa teele,
kaunis mälestus sinust jääb meelde.

Mälestame kauaaegset kallist
sõbrannat

LUULE LENTSO`t

21.12.1936 - 22.05.2018

Vajalik väljaõppe kohapeal.
Vajalik B, C või CE-kat. juhiluba.

OTTILIE ja HELDUR KIKAS

Lisainfo tel 51 31 903,
tartu@kemmerling.ee

surma puhul.

Meie südamlik kaastunne Andresele, Meelisele, Urmasele, kasutütar Merjele peredega ema kaotuse
puhul.

Mälestavad Aino ja Jaanus

Maret, Vello ja lapsed peredega.

8

M I T M E S U G U S T

OTEPÄÄ MÖÖBLIPOOD
Lai valik nii eestimaist kui ka välismaist uut mööblit!
Suur valik pehmemööblit, magamistoamööblit, köögimööblit,
aiamööblit jne.
Tule ja kombineeri enda
uus diivan Sulle sobivatest
kangastest!
Lilletoe tokid 10 tk = 1.-

IGAS SUURUSES JA TOONIS
TÄISPUITMÖÖBLIT!

Hind al.

Voodi Pexton 160*200
LÕPUMÜÜK!

39.-

90*200

45.-

120*200

57.-

140*200

63.-

160*200

69.-

180*200

77.-

Tel: 55 628 701

SUUR MADRATSITE SOODUSMÜÜK!
LAI VALIK ORTOPEEDILISI MADRATSEID
80*200

109.-

139.-

90*200

119.-

149.-

120*200

149.-

169.-

140*200

179.-

199.-

160*200

189.-

219.-

180*200

199.-

259.-

Ostes voodile kaasa ka madratsi,
on voodi hind 89.-

251.-

Soodushind muidu 119.-

SUPER HIND 899.* Vasak nurk

ERIPAKKUMINE!

E-R 9:30–17:30

43.-

KATTEMADRATSID
80*200

Lipuväljak 22a
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www.scanwood.ee
www.mooblikeskus.ee
www.nurgadiivan.ee

Pikendatav lastevoodi

99.-

129.-

Praktiline kirst
*Erinevad toonid

209.- 159.-

Jaanipäevani järelmaksuvõimalus kuni 6 kuud 0% intressiga!

PUKA KESKKOOL OOTAB KOOLI 250. SÜNNIPÄEVALE
vilistlasi, õpetajaid ja koolitöötajaid

20. oktoobril 2018
REGISTRATUUR avatakse kell 15.30
AKTUS algab kell 18.00

Osalustasu
15 eurot, pensionärid 10 eurot saab kanda juba praegu
MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu pangaarvele
Swedbank EE242200221038663625
SEB EE061010220078887012
Selgituseks märkida:
kokkutulek, osaleja nimi, lõpetamise aasta.

Kohapeal on osalustasu
20 eurot, pensionäridel 10 eurot (ainult sularahas).
Kõik osalustasu maksjad saavad
Puka kooli värske mälestusteraamatu-almanahhi.
Info kooli kodulehel http://puka.edu.ee

Kalmistupühad 2018 Otepää vallas
Sangaste kihelkonna Laatre kogudus
1. juuli 11.00 Laatre Esimene kalmistu
1. juuli 13.00 Laatre Teine kalmistu
Sangaste kihelkonna Sangaste kogudus
24. juuni 11.00 Sangaste kalmistul
Kirikus Jaanipäeva jumalateenistus
armulauaga kell 13.00
8. juuli 11.00 Priipalu kalmistu
15. juuli 11.00 Ilmjärve kalmistu
22. juuli 11.00 Puka kalmistu

Otepää kogudus
24. juuni kell 11.00 Otepää kalmistu
5. august kell 11.00 Otepää vana kalmistu

Ilmjärve Õigeusu kogudus
23. juuni kell 12.00 Ilmjärve kalmistul hingepalvus

Ilmjärve kool 250
ja Kappermäe Selts 10
tähistamine toimub
laupäeval, 7. juulil

Teade kudujatele
Tähistame rahvusvahelist
õueskudumise päeva pühapäeval, 10. juunil kell 12
Otepää kultuurimaja klaasgaleriis.
Kaasa pooleliolev kudum!
Oodatud on kõik huvilised.
Info tel. 515 3248

Koguneme kell 12 Ilmjärve
koolimaja juures.
Võta kaasa piknikukorv ja oma kooliasju
näituse jaoks (joonistused,
vihikud, õpikud, käsitööd jne)
Osalustasu 10 €
Vilistlaskogu ja MTÜ Kappermäe Selts

