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Löö kaasa EV 100 suvisel
peonädalal Otepääl!
EV100 raames toimub üle Eesti
17.-25. augustil suur suvine peonädal, mille sisse mahub nii Taasiseseisvumispäeva tähistamine kui ka
muinastulede öö üritused. Otepääl
leiab sündmusi igale maitsele.
Ürituste sarja avab 18. augustil kell
17.00 Sangaste kultuurimajas Taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert, kus esineb akordioniduo Henri
Zibo ja Mikk Langerproon.
19. augustil kell 20.00 toimub Puka
Kultuurimaja pargis XI Puka öölaulupidu. Öölaulupeol osalevad koorid üle
Eesti ning toimub suur ühislaulmine
koos armastatud laulja Katrin Karismaga. Öölaulupeo lõpetab Eesti Taasiseseisvumispäeva auks korraldatud
ilutulestik.
20. augustil, Taasiseseisvumispäeval,
saab osaleda suisa kahel üritusel. Kell
17.00 esitab noor Otepää kitarrist Priit
Peterson Otepää Maarja kirikus klassikalisi muusikapalu. Kell 19.00 on kõik
oodatud Otepää kultuurimaja juurde.
Kultuurimaja pargis, halva ilma korral
saalis, tuleb esitlusele rändteatri Vaba
Vanker kaks eriilmelist lugu "Eestlaste
Muistne Lugu" ja "Eestlaste Muistne
Sugu". Tegemist on kahe lavastusega,
kus visatakse nalja nii eestlaste kui ka
kaugemate naabrite üle, arutletakse
ajaloo ning eluliste probleemide üle.
Üles astuvad Maili Metssalu, Rauno

Kaibiainen, Kadri Skudra
Kalda ja Merike Paberits.
Salapärasel muinastulede ööl on Otepää vallas
külastada mitmeid kohti.
25. augustil kell 20.00 algab
Nõuni järve ääres päikeseloojangu kontsert. Kaunist
muusikal trompetil ja klaveril esitavad Jose Antonio
Page ja sõbrad. Küpsetatakse pannkooke.
Taasiseseisvumispäevale ja muinastulede ööle
pühendatud üritused korraldab Otepää Kultuurikeskused, toetab Otepää
vald ja Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp. Kõik üritused on tasuta!
25. augustil on põhjust seada
sammud ka Pühajärve randa. Pühajärve rannakohviku värskelt renoveeritud terrassil esineb kell 20.00
akustilise kontserdiga Laura Põldvere. Lisaks imeilusale muusikaelamusele dekoreeritakse Pühajärve rand
ja park valgusehteisse. Kõik külalised
on teretulnud süütama oma lõkke,
küünla või märgutule. Pilet Pühajärve
Muinastulede ööle maksab 10 eurot.
Alla 15-aastastele on sissepääs tasuta.
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
Ürituse korraldab Pühajärve ranna-

kohvik.
25. augustil kell 19.30 esineb Kuigatsi paisjärve kaldal rahvamuusikaansambel Jauram. Kell 20.30 süüdatakse
lõkked ja küünlad. Muinastulede öö
Kuigatsis korraldab MTÜ Kodupaiga
Külaselts.
See ei ole aga veel kõik – augustikuu
viimasel päeval, 31. augustil kell 20.00
teeb Otepää Aedlinna Selts kingituse
EV 100-le „100 salmi Pühajärvest“.
Pühajärve rannas loetakse tulede säras
ning muusika saatel 100 salmi Pühajärvele. Ka see üritus on tasuta.
„Augustikuus lööb Otepää vald

Otepää valla juhid
külastasid Pihkvat

tuledes särama, lauldes helisema, teatraalselt ja ka luuleliselt kõlama,“ sõnas
Otepää Kultuurikeskused loomejuht
Merilin Kirbits. „Nimelt on suur rõõm
näha, kuidas Otepää valla eraisikud,
seltsid ja Otepää Kultuurikeskused on
suvest viimast võtmas ning kohalikud
kui ka mujalt tulijad saavad nautida
kõiki võimalikke žanre küll kirikus,
järve ääres, pargis ja mujal ning seda
enamikus täiesti tasuta. Selliste sündmustega avaldatakse austust nii oma
kodukohale kui ka meie pisikesele
Eestile!“
Monika Otrokova

XXII Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev
XXII Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev toimus 5. augustil Otepää Lipuväljakul. Seekordne
sündmus kandis alapealkirja „Kodukoldest algab isamaa,“ millega soovisime omal moel ja kombel tähistada meie vabariigi juubelit. Isamaa on
meie maa ja meie traditsioonid.
Päevale andis avastardi tunnustatud
Pühajärve Puhkpilliorkester. Järgnes
valla esindaja Jorma Riivaldi sõnavõtt
ning edasi juba kultuuriprogramm
täies hoos. Esimesena astus rahva ette
Merilin Kirbits koos noorte kaaslastega, et esitada Eesti rahvanaljandeid.
Meie päeva mõte on eelkõige
väärtustada oma piirkonna rahvakultuuri. Kultuuriprogrammi põhiesinejad on oma valla suurepärased rahvatantsijad ja rahvamuusikud. Alati
on nii, et kõik esinejad annavad oma
parima ja seetõttu ei taha kedagi esile
tõsta. Seekord siiski tuleb eriliselt ära
mainida Kaire Ojavee rahvatantsijad,
kelle etteaste oli terviklik ja omaette
lavastus. Otepää käsitöömeistrite ja
rahvamuusikute päeva sidus ühtseks
tervikuks päevajuht Raul Vester.
Sündmusele panid meeleoluka lõpp-

akordi Otepää rahvamuusikud Merle
Soonbergi juhendamisel.
Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva üks mõte on
pakkuda ka erinevaid loomingulisi
tegevusi õpitubades nii lastele kui täiskasvanutele. Õpitubades oli võimalus
teha endale meeldejääv kingitus, mis
jääb meenutama EV100. Anne Perlovi
juhendamisel kaunistati pearätte rahvuslike ornamentidega templitrükis.
Teises õpitoas sai Reet Ohna juhtimisel maalida taldrikutele rahvusmotiive.
Tore, et osalejaid oli õpitubades palju
ning eriti rõõmustas, et kaasa lõid ka
mehed.
Alati ilmestavad meie päeva ka näitused. Otepää Avatud Noortekeskuse
juures oli üles pandud kaks näitust.
Üks neist oli pühendatud Eesti Vabariigi juubelile ja kandis pealkirja
„Otepää vanadel fotodel.“ Ajaloolistel fotodel oli jäädvustatud meie paikkonna minevik – inimesed, paigad,
sündmused. Teine näitus oli pühendatud kunstnik Johannes Uiga 100-le
sünniaastapäevale ja kandis pealkirja
„Johannes Uiga radadel.“ Johannes
Uigat peetakse üheks hinnatuimaks

Pühajärve maalijaks. Otepäälased
mäletavad teda kui meest, kes maalis
Pühajärvel kabiiniga paadis. Näitusel
olid Otepää hobimaalijate poolt välja
pandud tööd, mis valmisid Pühajärve ääres ja mujal Otepää ümbruses
kunstnik Reet Ohna juhendamisel.
Kogu päeva jooksul sai vaadata või
endale soetada rahvuslikku käsitööd,
talu- ja loodustooteid.
Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev on ellu kutsutud
eesmärgiga väärtustada ja säilitada
oma kodukandi rahvakultuuri ning

süvendada kogukonna ühtsustunnet. Loodame väga, et see sündmus
oli sisukas ja pakkus kõigile osalejatele häid emotsioone. Päeva korraldas MTÜ Otepää Naisselts koostöös
Otepää Kultuurikeskustega ja Otepää
Avatud Noortekeskusega. Meie sündmust toetas Otepää vallavalitsus ja
Eesti Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp.
Korraldajate südamlik tänu kõigile,
kellega oleme head koostööd teinud!
MTÜ Otepää Naisseltsi juhatus

20.-22. juulini viibisid Pihkva linnas visiidil
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg.
Otepää valla juhid olid Pihkva linnavalitsuse poolt kutsutud osalema Pihkva linna
1115. aastapäeva tähistamisel. Osaleti pidustustel ja arutati linnajuhtidega ka koostöövõimalusi.
Otepää vallal on Pihkva linnaga siiani
olnud kultuurivahetusalane koostöö. Pihkva rahvamuusikaansambel Skaz esines
2016. aastal talvepealinnaks kuulutamise
pidustustel Otepääl. 2017. aastal esines
Pihkva südalinnas Otepää valla segarahvatantsurühm Nuustaku juulikuus Pihkva
linna päevade raames peetud pidustustel.
„Otepää vallal on siiani Pihkva linnaga
väga head suhted olnud, Pihkva on lähim
Venemaa suurlinn ja turismi seisukohalt
meile oluline sihtkoht,“ märkis Otepää
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala.
„Oleme mõelnud ka ühise koostöölepingu allkirjastamisest Pihkvaga, see annab
võimalusi koostööd edasi arendada ka
teistes valdkondades.“
Lisaks Pihkva linnale on Otepää vald
teinud Venemaal koostööd ka Novgorodi linnaga ning Toksovo omavalitsusega.
Monika Otrokova

Otepääl toimub Kukeseene
Festival
Otepää pole tuntud mitte ainult kui talvine ja suvine puhkamiskoht, vaid ka koht,
kus on marja- ja seenerikkad metsad.
8. septembril toimubki Otepää kuplite
vahel esimene Kukeseene Festival, kus
saab maitsta kukeseene toite, toimub
kukeseene ja sügisandide laat, erinevad
õpitoad ja kukeseene näitus. Festivalil valitakse Eesti kaunim kukeseen, päeva lõpetab kukeseene korjamise võistlus ja pidu.
Festivalist osavõtja saab lunastama 5
eurot maksva käepaela. Käepael annab
õiguse viies Otepää toidukohas kukeseene
roogasid tasuta degusteerida, valida parim
roog, valida kauneim kukeseen, osaleda
korjamise võistlusel ja võita auhindu ning
osaleda õpitubades. Kukeseenetoitu pakuvad sellel päeval kõigile huvilistele Ugandi Resto, Ugandi Kohvik, GMP Pühajärve
restoran, Pühajärve Spa Pubi ja Tehvandi
staadioni kohvik.
Kukeseene korjamise võistlus toimub
Otepää linnamäe orus. Võistlusalas on 100
märgitud kukeseent. Viieteist minuti jooksul tuleb linnamäe oru 5000 ruutmeetri
suuruselt alalt leida võimalikult palju märgitud kukeseeni.
Keskkonnahariduse spetsialist Margit
Turb Keskkonnaameti Otepää Looduskeskusest sõnas, et loodetavasti sajab augustikuus ka Otepääl piisavalt vihma. „Seen,
kui selline, on ju olemas, seene viljakeha
moodustamiseks on aga vaja küllaldaselt
niiskust,“ selgitas Margit Turb. „Ootame
kõiki huvilisi Otepääle kukeseenefestivalile
ja loodame, et seenelisi ootab ees igati
nauditav sügis.“
Kukeseene Festivali korraldab MTÜ
OLAS koostöös Otepää ettevõtjatega,
Otepää Vallavalitsusega ning Otepää Turismiinfokeskusega ja Keskkonnaameti
Otepää Looduskeskusega.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla delegatsioon külastas
Toksovo sõprusvalda

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
Kinnitati Puka valla 2017. aasta konsolideeritud

n

n

Kinnitati Otepää valla 2017. aasta konsolideeritud

n

Kinnitati Sangaste valla 2017. aasta konsolideeri-

n

koosseisu kinnitamine“ punkti 1.9 ja sõnastati see järgmi-

Tunnistati osaliselt kehtetuks Arula külas asuv

selt: „1.9 Andres Arike (Otepää Vallavolikogu esindaja).“.

Madsa Puhkeküla detailplaneering.
Lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigi-

n

Toksovo valla
juhid ja töötajad
ning Otepää valla
delegatsioon.

hange „Otepää valla koolitoiduteenus“.
Nõustuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISE-

KESKUS (registrikood 90001977) ühinemisega Sihtasutusega OTEPÄÄ TERVIS (registrikood 90013437), kusjuures ühendav sihtasutus on SIHTASUTUS OTEPÄÄ
TERVISEKESKUS ja ühendatav sihtasutus on Sihtasutus OTEPÄÄ TERVIS.
n

Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk tasuta

osaühingu Puka Vesi osa.
n

Otsustati

taotleda

Keskkonnaministeeriumilt

Otepää vallasiseses linnas asuvate Aakre metskond 49
(kinnistu registriosa nr 5868250) ja Aakre metskond 50
(kinnistu registriosa nr 5883050) kinnistute otsustuskorras
võõrandamist Otepää vallale riigivaraseaduse § 33 lõike 1
punkti 1 alusel.
n

Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida SIHTASU-

TUSEGA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS leping Puka
alevikus Kooli tn 6 asuva asutusehoone ruumide tasuta
kasutusse andmiseks.
n

Arvati Margus Mäll arengu- ja innovatsiooniko-

misjoni koosseisust välja.
n

Kehtestati Puka Lasteaia põhimäärus.

Otepää Vallavalitsuse istungil
18.06.2018
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 11. detsembri 2017.

a korralduse nr 2-4-644 „Pühajärve Põhikooli hoolekogu

tud majandusaasta aruanne.

n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljas-

pool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks.

majandusaasta aruanne.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule kogusummas 140 eurot.

külas.

n

Määrati tervisetoetus kuuele isikule kogusummas

295 eurot.

nisüsteem Sangaste alevikus, Keeni külas ja Lossiküla

n

Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

2 kinnistutel ehitise (maakaabelliin) rajamiseks.

Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk tasuta

Otepää valla omandis olev ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-

n

n

Olümpiakeskus Tehvandi, Tehvandi 2, Anso 9 ja Tehvandi

majandusaasta aruanne.
n

2 kinnistutel ehitise (lumetootmisvee torustik) rajamiseks.
luba Nüpli külas Linnamäetagune, Alliku, Valga mnt 12//

20.06.2018
n

AMETLIK INFO

Peeti võimalikuks jagada Kolli külas asuv

Katla katastriüksus (katastritunnus 60802:002:0212)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele järgmiselt: 1.1 katastriüksuse (pindala 7,16
ha) kohanimeks Katlavälja, koha-aadressiks Katlavälja,
Kolli küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 1.2
katastriüksuse (pindala 2,15 ha) kohanimeks Katlaserva, koha-aadressiks Katlaserva, Kolli küla, sihtotstarve –
maatulundusmaa (011;M).

Muudeti Puka Vallavalitsuse 18. oktoobri 2017. a

korralduse nr 272 „Puka Keskkooli hoolekogu moodustamine“ punkti 1.8 ja sõnastati see järgmiselt: „1.8 Irja
Sõnum“.
n

Muudeti Sangaste Vallavalitsuse 17. oktoobri 2017.

a korralduse nr 145 „Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisu

3.-5. augustil viibis Otepää valla delegatsioon
Venemaal Toksovo esmamainimise 500. aastapäeva tähistamisel sealse kohaliku omavalitsuse
kutsel. Peterburist ligi 20 kilomeetri kaugusel asuv
Toksovo, ehk endine Kavgolovo on olnud läbi
aegade Otepääga heades sõprussuhetes.
Valla delegatsiooni võtsid vastu Toksovo omavalitsuse juht Olga Kovaltšuk ja Toksovo administratsiooni juht Andrei Koževnikov.
Toksovo vallajuhid tutvustasid otepäälastele
Toksovo valla objekte ja uut turunduskontseptsiooni „Elada Toksovos“. Nende eesmärk on
registreerida valda elama rohkem Peterburi elanikke, kel seal suvekodud. Uhkust tunnevad toksovlased Kavgolovo Õppe- ja Treeningkeskuse üle.
Spordikeskuses saatis Otepää valla delegatsiooni
Otepää-Toksovo suhete arendaja Leonid Baranov,
kes on alates 1960-ndate lõpust käinud suusatajaid-kahevõistlejaid treenimas Otepääl.
Spordikeskuses oli peamiseks objektiks aastaringselt kasutatav 1,5 km suusatunnel, mis avati
2015. aastal. Tunnel on esimene taoline kogu Vene
Föderatsioonis. See on 8 meetrit lai, tunneli suusaraja kõrguste vahe on 22,5 meetrit. Suusatunneli kasutamiseks peab olema kogenud suusataja,
treeningkeskuse väliradadel saavad aga harjutada
kõik, kes pileti lunastavad. Külastajatest kohapeal
puudust ei olnud.
Toimusid ka ühised arutelud Toksovo valla
töötajatega, kus nenditi, et vastastikused visiidid
aitavad kaasa erinevate koostöövormide leidmi-

sele. Tulevikus tuleks enam tähelepanu pöörata
kultuurivahetusele – on see siis osalemine laatadel, kollektiivide vahendamine, rahvusköökide tutvustamine jne. Samuti peeti oluliseks spordialast
koostööd, turismi- ja õpilasgruppide vahendamist
ja omavalitsuse spetsialistide vastastikust kogemuste vahetamist. Toksovo valla esinduse vastuvisiit
toimub selle aasta sügisel.
“Meid võeti Toksovo vallajuhtide ja elanike
poolt väga soojalt ja hästi vastu,” ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg. “Toksovo on jõuliselt
edasi arenenud, usun, et sama toimub ka meie sõprussuhetega ning leiame uusi ja huvitavaid koostöövaldkondi.“
Otepää valla delegatsiooni koosseisu kuulusid
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, volikogu
aseesimees Jaanus Raidal, volikogu liige Andres
Arike, volikogu liige ja turismikomisjoni esimees
Mare Raid, vallavanem Kaido Tamberg ning kultuurispetsialist Valdur Sepp.
2009. aastal on sõlmitud kolmepoolne koostöölepe Toksovo, Vihti ja Otepää omavalitsuste vahel.
Tegemist on raamlepinguga, kus kõik osapooled
teevad koostööd avaliku halduse, ettevõtluse, hariduse, teaduse, kultuuri, spordi, turismi, sotsiaal- ja
noorsootöö, keskkonna ja loodushoiu, meditsiini ja
mittetulundusühingute valdkonnas.

kinnitamine“ punkti 1.16 ja sõnastati see järgmiselt: „1.16
Tatjana Laadi (volikogu esindaja);“.
n

Kinnitati Sihva külas Voki 1-6 asuva korterioman-

di võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks
6740 euro suuruse pakkumise teinud Solveig Raave.
n

Kinnitati Pühajärve külas Kannistiku 5-1 asuva kor-

teriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise
võitjaks 10 101,01 euro suuruse pakkumise teinud ReinErik Jõe.
n

Kinnitati osaühingu Puka Vesi 2017. a majandu-

saasta aruanne. Otsustati jätta osaühingu Puka Vesi 2017.
a aruandeaasta kasum jaotamata.
n

Määrati Kodupaiga Külaseltsile toetus summas 500

eurot.
n

Määrati andeka noore toetus summas 600 eurot mit-

tetulundusühingu PILLIPUU liikmetele Heidi Soonbergile, Karl August Soonbergile, Änni Pervele, Andre Kukele,
Hanno-Henri Reidolfile ja Janeli Uibole noorte rahvamuusika ansambli “Karupojad” koosseisus 16.-23. juulil 2018. a
Tšehhi Vabariigis Prahas toimuval rahvusvahelisel folkloorifestvalil osalemiseks.
n

Eraldati Otepää valla 2018. aasta eelarve realt

“Toetus kultuuriorganisatsioonidele ja -seltsidele” mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing 285 eurot pilliprojekti „Igal lapsel oma pill“ toetamiseks.
n

Eraldati Otepää valla 2018. aasta eelarve realt

“Toetus kultuuriorganisatsioonidele ja -seltsidele” mittetulundusühingule Sangaste Seltsilised 726 eurot rah-

Monika Otrokova
Foto: Svetlana Tšernova

vuslike esinemisriiete ja jalanõude soetamiseks ning laager-mentorkoolituse korraldamiseks.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 27. novembri 2017. a

Asendati Otepää Vallavalitsuse 11. detsembri 2017.

korralduse nr 2-4-605 „Otepää Gümnaasiumi hoolekogu

a korralduse nr 2-4-632 „Nõuni külas asuva Aakre mets-

koosseisu kinnitamine“ punkti 1.12 ja sõnastati see järgmi-

kond 332 maaüksuse riigi omandisse jätmisega nõustumi-

selt: „1.12 Mare Raid (Otepää Vallavolikogu esindaja).“.

n

ne” punktis 1 maaüksuse suurus “1,18 ha” suurusega “13
933 m²”.
n

Anti Andres Arrole projekteerimistingimused Peda-

jamäe külas Grossiraja kinnistul elamu ja abihoone ehi-

DETAILPLANEERINGUD

n

25.06.2018

Madsa Puhkeküla detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

n

tusprojekti koostamiseks.
n

Anti Tarmo Koppelile ehitusluba Keeni külas Pargi
Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

luba Nüpli külas Linnamäetagune, Alliku, Valga mnt 12//
Olümpiakeskus Tehvandi, Tehvandi 2, Anso 9 ja Tehvandi

SÜNNID
Stefan Kuusikmaa 		
Aron Plato 		
Geron Nurmetu 		
Änny Petolai 		
Susanna Adamson 		
Tristin Hansing 		
Mila Soidra 		
Brandon Kruus 		
Johanna Juronen 		
Laura Liisa Mäll 		
Rando Länik 		
Karolin Semjonov 		
Loore Normet 		
Mattias Meema 		

Muudeti Otepää vallasiseses linnas asuva Kagu-

mohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planee-

tee 21 kinnistul ehitise (päikeseelektrijaam) rajamiseks.
n

Kehtestati Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus.

11. juunil
14. juunil
16. juunil
28. juunil
2. juulil
6. juulil
12. juulil
19. juulil
25. juulil
26. juulil
26. juulil
27. juulil
3. augustil
6. augustil

Otepää Vallavolikogu otsustas 20. juunil 2018.a otsusega nr 1-3/42 tunnistada osaliselt kehtetuks Arula külas asuva Madsa Puhkeküla detailplaneeringu. Tartu Spordiselts „Kalev“ esitas 26.04.2018. a Otepää Vallavalitsusele avalduse tunnistada osaliselt
kehtetuks Arula külas asuv Madsa Puhkeküla detailplaneering, mis on kehtestatud Otepää Vallavalitsuse 5.10.2005. a korraldusega nr 2-4-503 „Madsa Puhkeküla detailplaneeringu kehtestamine“. Avalduse kohaselt ei võimalda kehtiv detailplaneering
pakkuda kvaliteetset teenust, kuna planeeringus positsioonil nr 1 määratud võimalik spordihall ei võimalda oma mõõtmetelt
ehitada tänapäeva vajadustele vastavat halli. Samuti soovitakse kergkonstruktsioonilise võimla (spordihall) asukoha muutmist,
kasutades ära olemasolevat asfalteeritud platsi. Osaliselt soovitakse kehtetuks tunnistada ala, mis jääb planeeringu põhijoonisele positsioon nr 1 alla (spordihall, veetorn-vaateplatvorm, tenniseväljak, universaalne spordiväljak ja parkla laiendus). Kehtetuks tunnistatava maa-ala pindala on ca 10 300 m². Kehtetuks tunnistataval alal paiknevad käesoleval ajal kaks asfaltplatsi,
millest üks on kaetud kummimattidega (kasutatakse korvpalliväljakuna) ja teine on kasutuses 2017. a püstitatud kõlakoja platsina. Samuti on alale rajatud liivaplats võrkpalli mängimiseks.
Ülejäänud ala aktiivses kasutuses ei ole. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutuse sihtotstarbe ja hoonestamistingimuste
määramine. PlanS § 140 lõike 6 kohaselt tunnistab detailplaneeringu kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu. PlanS § 140
lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või
planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. PlanS § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks
tunnistamist. Otepää Vallavalitsuse planeerimisteenistus oli seisukohal, et detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
otsuse lisas näidatud maa-alal ei kahjusta avalikke huve ega takista planeeringu terviklahenduse elluviimist pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kehtetuks muutuva ala piirid on kujutatud otsuse lisas. Otsuse ja otsuse juurde kuuluva
lisaga on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, valla veebilehel ja tööajal Otepää Vallavalitsuses. Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.
järgneb lk 3

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

ringuala piire.
n

Tunnistati lihthanke „Otepää valla investeerimislaen

2018“ edukaks pakkumuseks AS SEB Pank pakkumus
marginaaliga 0,94%, kui madalaima hinnaga pakkumus
esitatud ning tingimustele vastavate pakkumuste hulgast.
n

Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hin-

damiseks komisjon koosseisus: 1.1 Kajar Lepik (komisjoni
esimees); 1.2 Aado Altmets; 1.3 Uuno Laul; 1.4 Lea Madissov; 1.5 Vello Vou.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 27. novembri 2017. a

korralduse nr 2-4-605 „Otepää Gümnaasiumi hoolekogu
koosseisu kinnitamine“ punkti 1.3 ja sõnastati see järgmiselt: „1.3 Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja);“.
n

Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 125 ühikut vähe-

väärtuslikku vara, summas 21 596,83 eurot.
n

Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 mitte-

tulundusühing Sangaste Rukkiküla 1030 eurot; 1.2 MTÜ
KAPPERMÄE SELTS 600 eurot.
n

Määrati kultuuriürituste toetus alljärgnevalt: 1.1

Mittetulundusühing Otepää Muusikaühing 27. - 29.
juulil 2018. a toimuva ürituse “XXI Puhkpillipäevad“ kor-

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 30. augustil.

16. august 2018
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raldamine 650 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Otepää
Muusikaühing 15. detsembril 2018. a toimuva ürituse

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

DETAILPLANEERINGUD
Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

“Vanamuusikaansambli ja Pühajärve puhkpilliorkestri
advendikontsert“ korraldamine 150 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Otepää Muusikaühing 8. detsembril 2018.
a toimuva ürituse “Kutselise ansambli advendikontsert“
korraldamine 250 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Otepää
Pensio- näride Ühendus 9. septembril 2018. a toimuva
ürituse “Valgamaa eakate laulupäev Otepääl“ korraldamine 200 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus 1. oktoobril 2018. a toimuva ürituse
“Rahvusvaheline eakate päev” korraldamine 200 eurot;
1.6 MTÜ Keeni Tantsuselts 20. oktoobril 2018. a toimuva
ürituse “100 tantsu päev Sangaste kultuurimajas” korraldamine 300 eurot; 1.7 Mittetulundusühing Iiah 25.
augustil 2018. a toimuva ürituse “Muinastulede öö Kuigatsi paisjärvel” korraldamine 330 eurot; 1.8 Otepää Aedlinna Seltsing 2018. a augustis toimuva ürituse “Tulede
Öö vaikse live muusikaga ja 100 luulereaga osalejatelt“
korraldamine 160 eurot; 1.9 Mittetulundusühing KARUKÄPP 14. oktoobril 2018. a toimuva ürituse “Käsitöö öö”
korraldamine 60 eurot; 1.10 OTEPÄÄ NAISSELTS 10.
novembril 2018. a toimuva ürituse “Isadepäev” korraldamine 285 eurot; 1.11 OTEPÄÄ NAISSELTS 16.
detsembril 2018. a toimuva ürituse “Talvepealinna Talveturg” korraldamine 330 eurot; 1.12 Kodupaiga Külaselts 28. detsembril 2018. a toimuva ürituse “Aastalõpupidu Kuigatsi Külamajas” korraldamine 400 eurot; 1.13
MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS
15. juunil 2018. a toimunud ürituse “Henri Laksi akustiline kontsert Pilkuse külamajas” korraldamine 150
eurot; 1.14 Mittetulundusühing KARUKÄPP 10. juunil
2018. a toimunud ürituse “Rahvusvahelise õueskudumise päeva tähistamine” korraldamine 50 eurot; 1.15 MTÜ
Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor 19. augustil 2018. a toimuval üritusel “Puka öölaulupidu” esinemisega seotud
kuludeks 192 eurot; 1.16 Mittetulundusühing KARUKÄPP 24. - 26. augustil 2018. a toimuval üritusel “Vihdin
Wuosisatamarkkinat – Soome 100/Eesti 100“ osalemisega seotud kuludeks 140 eurot; 1.17 MTÜ Pritsumehe
Marid 24. - 26. augustil 2018. a toimuval üritusel “Vihdin

3

katastriüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
n

Otepää Vallavalitsus otsustas 25. juunil 2018. a korraldusega nr 2-3/309 muuta Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu
planeeringuala piire. Otepää Vallavalitsuse 4.12.2017. a korraldusega nr 2-4-608 „Otepää vallasises linnas asuva Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine“ algatati detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja detailplaneeringuala piirid.
Detailplaneering algatati järgmistel katastriüksustel: Kagumohni (katastritunnus 63601:001:0410, pindala 22 654 m²), Väike-Veske (katastritunnus 63601:001:0175, pindala 5820 m²), Veske (katastritunnus 63601:001:0409, pindala 18 053 m²) ja Ala-Veske
(55701:001:0039, pindala 4027 m²). Samuti hõlmas planeeringuala juurdepääsu tõttu osaliselt Tiku (katastritunnus 63601:001:0176,
kogupindala 4941 m², planeeringuga hõlmatud ca 1330 m²) ja Otepää-Lüüsjärve tee (katastrisse kandmata, kogupindala 3601 m²,
planeeringuga hõlmatud ca 1250 m²) katastriüksust. Planeeringuala pindala oli algatamisel kokku ca 5,3 ha. Alates 15.01.2018.a on
Veske kinnistu omanik JRO CAPITAL OÜ, kes esitas 11. juunil 2018. a avalduse, milles palub lõpetada Veske kinnistule algatatud
detailplaneeringu koostamise, kuna puudub visioon, kuidas ala arendada. Veske kinnistu väljaarvamist planeeringualast on soovinud ka
detailplaneeringu algatamist taotlenud ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ. Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et planeeringuala piiride
muutmine on põhjendatud. PlanS § 3 lõike 1 kohaselt on planeering konkreetse maa-ala kohta koostatav terviklik ruumilahendus,
millega määratakse seaduses sätestatud juhtudel maakasutus- ja ehitustingimused. PlanS § 124 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu
eesmärk eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate
ehitustegevuse alus. Kuna Veske kinnistu arengu osas puudub lähiaastate visioon, siis oleks väga ebamõistlik ala jätkuvalt käsitleda planeeringuala ühe osana ja lahendada see selliselt, mis ei pruugi olla reaalselt elluviidav ja tuues kaasa põhjendamatuid kulusid kinnistu
omanikule. Kinnistu asub kompaktse asutusega alal ja Otepää valla üldplaneeringu kohaselt segafunktsiooniga maal, kus on ka edaspidi ala planeerimisel detailplaneeringu
kohustus. Kui ala ehitustegevuse osas
tekib kinnistu omanikul visioon, saab
algatada detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala piiride muutmisel jäävad planeeringualasse järgmised katastriüksused: Kagumohni
(katastritunnus
63601:001:0410),
Väike-Veske
(katastritunnus
63601:001:0175)
ja
Ala-Veske
(katastritunnus
55701:001:0039).
Samuti hõlmab planeeringuala
juurdepääsu tõttu osaliselt Tiku
(katastritunnus 63601:001:0176) ja
Otepää-Lüüsjärve tee (katastrisse
kandmata) katastriüksust. Planeeringuala pindala on kokku ca 3,5 ha.
Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820.

Määrati Arula külas asuva All-Tõrve

katastriüksuse jagamine, kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n

Anti OÜ-le Maaritsa-Maaslova Põlluma-

jandussaadused ehitusluba Otepää vallasiseses
linnas Pihlaka tn 4 kinnistul ehitise (elamu)
püstitamiseks.
n

Anti Ardo Lünekundile ehitusluba Mäges-

tiku külas Hobukaku kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
n

Anti Riho Saarele ehitusluba Tõutsi külas

Urmitootsi kinnistul ehitise (seadmete hoiuhall)
püstitamiseks.
n

Anti Tarvo Avastele ehitusluba Märdi külas

Kaasiku kinnistul ehitise (elamu) püstitamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää val-

lasiseses linnas asuvatele Lipuväljak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13, Keskväljaku
ja Lipuväljak 15 kinnistutele ehitise (Otepää
keskväljak ja lipuväljak) rajamiseks.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Saviotsa

kinnistul asuvale ehitisele (vedelgaasipaigaldis)
kasutusluba.
n

Vabastati viis isikut korraldatud jäätmeveo-

ga liitumisest.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus

koduteenuse eest tasumisest vabastamiseks.
n

Keelduda ühele isikule toetuse määrami-

sest, kuna tema sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist suurem, kui kahekordne toimetulekupiir.
n

Eraldati Otepää valla 2018. aasta eelarve

realt „Arendusprojektid“ 500 eurot MTÜ-le
Puka Kooli Vilistlaskogu projekti „Puka kooli
mälestusteraamatu-almanahhi

väljaandmine

sügisel 2018“ kulude katmiseks.
n

Kinnitati riigihanke “Otepää valla kooli-

toiduteenus” tulemused. Kvalifitseerida pakkuja

Wuosisatamarkkinat – Soome 100/Eesti 100” osalemise-

P. DUSSMANN EESTI Osaühing, kuna ta

ga seotud kuludeks 70 eurot; 1.18 Mittetulundusühing

vastab kõikidele riigihanke alusdokumentides

PILLIPUU 24. - 26. augustil 2018. a toimuval üritusel

Uus planeeringuala piir
(tähistatud oranžiga).

“Vihdin Wuosisatamarkkinat – Soome 100/Eesti 100”
osalemisega seotud kuludeks 280 eurot.

esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühingu poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna
see vastab kõikidele riigihanke alusdokumenti-

28.06.2018
n

Anti Elva Tarbijate Ühistule ehitusluba Otepää

des esitatud tingimustele. Lähtudes riigihanke

Sepa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

alusdokumendi “Selgitused hankemenetlusele”
punktis 20.2 esitatud hindamise kriteeriumist

vallasiseses linnas Lipuväljak 28 kinnistul kaubanduskeskuse laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
n

Anti Rein Ailtile ehitusluba Sihva külas Kösti kin-

nistul ehitise (sauna) laiendamiseks.
n

Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel

seitsmele isikule kogusummas 910 eurot.
n

Moodustati alatise vallavalitsuse komisjonina

laste ja perede komisjon järgmises koosseisus: 1.1 Angelika Armolik (komisjoni esimees); 1.2 Sander Karu; 1.3
Tatjana Laadi; 1.4 Kristin Leht; 1.5 Irja Sõnum; 1.6
Katrin Urke.
n

Anti OÜ-le Tulekild Ilutulestikud (registrikood

11538211, aadress Peetri 17-2 Tartu linn) ilutulestiku
korraldamise luba ajavahemikul 24. august 2018. a kell
23:45 – 25. august 2018. a kell 00:15 Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekrimäe

kinnistu (kinnistu registriosa nr 1656540, katastritunnus
55601:006:0060, pindala 10,26 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) otsustuskorras Otepää Spordiklubile
(registrikood 80084940, aadress Lipuväljak 13 Otepää
vallasisene linn) tasuta kasutusse.
n

Otsustati korraldada riigihange “Otepää valla

koolitoiduteenus” järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik –
sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus; 1.2 riigihanke eest
vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kaido Tamberg (komisjoni esimees), Kajar Lepik
ja Janika Laur.
n

Anti Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398,

asukoht Pargi tee 12 Viimsi alevik Viimsi vald) luba paigaldada 30 reklaamplakatit suurusega 42 cm x 59,4 cm
Otepää vallasiseses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ajavahemikuks 7. - 11. juuli 2018. a ja määrata

Otepää Vallavalitsus otsustas 11. juuli 2018. a korraldusega nr 2-3/324 algatada Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringu ala asub Pühajärve külas ja hõlmab Sepa katastriüksust (katastritunnus 63601:001:0100, sihtotstarve maakasutuse sihtotstarve 60% maatulundusmaa ja 40% transpordimaa, pindala 23792 m2). Planeeringualal kehtib Otepää Vallavolikogu 27. septembri
2012. a otsusega nr 1-4-58 kehtestatud Sepa kinnistu detailplaneering. Detailplaneering kehtestati Sepa (katastritunnus 63601:001:0100),
Sepikoja (katastritunnus 63601:001:0101) ning Pühajärve-Pukamõisa kergliiklustee L1 (katastritunnus 63601:001:0078) katastriüksustele. Kehtestatud detailplaneeringuga alusel jagati olemasolev katastriüksus kaheks (tekkis Sepa ja Sepikoja katastriüksus). Kehtiva
detailplaneeringu alusel on lubatud Sepa katastriüksusele rajada üks elamu ja kaks abihoonet (ehitusaluse pindalaga 400 m2) ning
rajada parkimisala suurürituste tarbeks. Katastriüksusele määrati planeeringuga maatulundusmaa (60%) ja transpordimaa (40%) sihtostarve. Sepa katastriüksusel ei ole kehtiva detailplaneeringu alusel määratud ehitusõigust ellu viidud ning suurürituste ajal ei kasutata
ala hooajalise parklana. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 alusel tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala
hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140
lõike 8 alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringu muutmine Sepa katastriüksusel. Soov on määrata ehitusõigus hotell-spa
ehitamiseks ja lahendada tehnovõrgud. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on Sepa katastriüksuse maakasutuse juhtotstarve segafunktsiooniga maa ning ala asub võimalikul ridaküla alal, kus on detailplaneeringu koostamise
kohustus. Segafunktsiooniga maa käesoleva üldplaneeringu mõistes (seletuskirja peatükk 2.10) on kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa (parkla). Segafunktsiooniga maal määratakse erinevate
funktsioonide jaotus ja paigutus
detailplaneeringuga.
Üldised põhimõtted ja tingimused on määratud üldplaneeringu ptk
2.10. Algatatav detailplaneering ei
ole vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus
detailplaneeringut algatades puudub.
Täiendav info: planeerimisspetsialist Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee,
7668048.

reklaamimaksu suuruseks 144 eurot.
11.07.2018
n

Jäeti algatamata Pühajärve külas asuva Sepa

(madalam hind) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühingu
poolt esitatud pakkumus ühe päeva kogumaksumusega 8,44 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus.
n

Anti Hansa Ilutulestikud osaühingule

(registrikood 11061217, aadress Tähe Saarepeedi
küla Viljandi vald) ilutulestiku korraldamise luba
21. juulil 2018. a ajavahemikul kell 00:00 - 00:15
Otepää külas Rukkimäe kinnistul Villa Müllerbecki territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
18.07.2018
n

Tunnistati edukaks riigihanke “Heakorra-

tööde teostamine Otepää vallas” pakkumused.
Tunnistati riigihanke “Heakorratööde teostamine Otepää vallas” edukaks pakkumuseks
ühispakkujate Trustwell Entertainment OÜ
ja osaühing Astolink poolt esitatud pakkumus
maksumusega 96 000 eurot (käibemaksuta), kui
madalaima hinnaga pakkumus.
10.08.2018
n

Peeti võimalikuks jagada Truuta külas

asuv Mäe-Samuli katastriüksus (katastritunnus
63602:003:0301) kaheks katastriüksuseks ning
määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed
vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Nõustuti Põru külas asuva ca 1,24 ha

suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi omandisse jääva rajatise aluse

Planeeringuala piir
(tähistatud oranžiga).
järgneb lk 4

ning seda teenindava maana vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 1.
järgneb lk 4

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Nõuni postipunkt on alates
31. augustist suletud

DETAILPLANEERINGUD

Anti Külliki Karule projekteerimistingi-

mused Märdi külas Pärna kinnistul sauna ehi-

Tamme-Juusa kinnistu detailplaneeringu ja Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu menetlustähtaja
pikendamine

tusprojekti koostamiseks.
n

Anti mittetulundusühingule “Nüpli küla-

keskus” projekteerimistingimused Nüpli külas
Tobra kinnistul abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Timo Tasujale projekteerimistingimu-

sed Pühajärve külas Pühalepa kinnistul elamu
ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Vahur Kase’le projekteerimistingimu-

sed Mäeküla külas Linnamäe kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kadri Aderile ehitusluba Sihva külas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt viiakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks.
Otepää Vallavalitsus annab teada, et pikendas Sihva külas asuva Tamme-Juusa kinnistu detailplaneeringu (algatatud 24. mai 2007. a otsusega nr 1-4-29) menetlemise menetlustähtaega 18. juunil 2018. a ning Otepää vallasiseses linnas asuva Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu
(algatatud 18. septembri 2014. a otsusega nr 1-4-53) menetlemise menetlustähtaega 27. juunil 2018. a ühe aasta võrra seoses omanike sooviga
menetlust jätkata.
Tamme-Juusa kinnistu detailplaneeringu osas ootab Otepää Vallavalitsus planeeringust huvitatud isiku seisukohta Keskkonnaameti poolt esitatud seisukohale hoonestusala ja juurdepääsu kohta, misjärel saab otsustada, kas planeeringumenetlust on võimalik jätkata või mitte. Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu osas ootab Otepää Vallavalitsus planeeringust huvitatud isiku seisukohta vee- ja kanalisatsioonitrasside probleemi
lahendamisele, misjärel saab otsustada, kas planeeringumenetlust on võimalik jätkata või mitte.
Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Lõuna-Juusa kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Karl Jodchele ehitusluba Pedajamäe

külas Laane kinnistul elamu püstitamiseks.
n

vallasiseses linnas Saare tn 12 kinnistul garaaži
laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.
n

Anti osaühingule BALROCK ehitusluba

Meegaste külas Alajärve kinnistul puurkaevu
rajamiseks.
n

Anti osaühingule BALROCK ehitusluba

Neeruti külas Tsura kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Anti Vaho Klaamannile ehitusluba Kau-

rutootsi külas Vana-Kauru kinnistul abihoone
püstitamiseks.
n

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Anti Mikk Lohuväljale ehitusluba Otepää

Otepää Vallavalitsus jättis 11. juulil 2018. a korraldusega nr 2-3/324 algatamata Sepa katastriüksuse detailplaneeringu KSH. Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringu muutmine Sepa katastriüksusel. Soov on määrata ehitusõigus hotell-spa ehitamiseks ja lahendada
tehnovõrgud. Keskkonnaamet on oma 5. juuli 2018. a kirjas nr 6-5/18/11173-2 (registreeritud dokumendiregistris 5. juulil 2018. a nr 6-7/1414-1
all) seisukohal lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist, ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
ei ole eeldatavalt vajalik.
Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostaja
AB Artes Terrae OÜ (aadress Küütri tänav 14, Tartu linn, 51007 Tartu). Korralduse ja korralduse lisadega on võimalik tutvuda tööajal Otepää
Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja Otepää valla dokumendiregistris. Täiendav info: planeerimisspetsialist Kati Kala, kati.
kala@otepaa.ee, 7668048.

Jäeti rahuldamata Aarne Kivika toetuse

taotlus kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks taotluse nõuetele mittevastavuse tõttu.
n

Jäeti rahuldamata Aarne Kivika toetuse

taotlus veevarustussüsteemi rajamiseks taotluse

Osale valla uue üldplaneeringu koostamises

nõuetele mittevastavuse tõttu.
n

Jäeti rahuldamata Kessu Siiraku toetuse

taotlus kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks taotluse nõuetele mittevastavuse tõttu.
n

Jäeti rahuldamata Kessu Siiraku toetuse

taotlus veevarustussüsteemi rajamiseks taotluse
nõuetele mittevastavuse tõttu.
n

Jäeti rahuldamata Jüri Oja toetuse taotlus

kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks.
n

Jäeti rahuldamata Jüri Oja toetuse taotlus

veevarustussüsteemi rekonstrueerimiseks.
n

Anti

Racing

mittetulundusühingule
(registrikood

80337995,

S.M.A.
aadress

Lähikuudel algatatakse kogu uut valla territooriumi hõlmav üldplaneeringu koostamine ning üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeerimisseaduse § 76 lõike 2 kohaselt kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud, samuti isikud ja asutused, kellel võib olla
põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala
ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Otepää
Vallavalitsuse planeerimisteenistust kutsub ülesse endast ja/või oma ettevõttest märku andma, et osaleda üldplaneeringu koostamises. Palun anna endast / enda ettevõttest märku, kui soovid olla esimesest etapist alates kaasatud üldplaneeringu koostamisse! Selleks palun saada oma andmed planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter
e-postile: enelin.alter@otepaa.ee.
Täiendav info: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820 või 53071297.

Munamäe 14-9 Otepää vallasisene linn) luba

Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida
kirjakandja koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks oleme sõlminud
lepinguid alternatiivsete müügikohtadega,
et kliendid saaksid mugavalt osta kõike
kirja saatmiseks vajalikku.
Nõuni postipunkti asendab ja väljastab
saadetisi Otepää postkontor, asukohaga
Tartu mnt 1, Otepää linn.
E,K 11:00-18:00;
T,N,R 10:00-17:00;
L,P suletud.
Lähim pakiautomaat
Otepää Maxima pakiautomaat, Valga mnt
1b Otepää linn.
Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja
tasuta koju või kontorisse. Kirjakandjat
saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võtame vastu
E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
rahakaartide kättetoimetamine;
ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
postimaksevahendite müük;
maksete vahendus.
Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia
Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad.
Annely Noobel
Omniva Lõuna piirkonna juht

TÄHELEPANU!
04.09.2018. a kella 10.00-13.00
toimub Otepää politseimajas relvalubade ja ID-kaartide väljastamine
ning on võimalik taotleda relvaluba
ja ID-kaarti.
Info numbrilt 7666287.

paigaldada spordiürituse „Otepää sügisene rahvasprint 2018“ reklaambänner Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale konstruktsioonile ajavahemikuks 15.
august - 22. september 2018. a.
n

Õppeaasta avaaktused
Otepää valla haridusasutustes

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest 4 isikut.
n

OTEPÄÄ GÜMNAASIUM
TEATAB

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse

18. juuli 2018. a korraldus nr 2-3/338 „Riigihanke „Heakorratööde teostamine Otepää vallas“
pakkumuse edukaks tunnistamine“.

Tähelepanu esimesse klassi
astuvate laste vanemad!
Otepää vald maksab esmakordselt kooli
mineva lapse toetust summas 100 eurot.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
määratakse Otepää vallas asuvasse haridusasutusse mineva lapse vanemale,
kui lapse elukohana on rahvastikuregistris
registreeritud Otepää vald.
Palume esitada avaldused toetuse saamiseks hiljemalt 30. septembriks 2018
Otepää Vallavalitsusse. Avalduse blankett
on leitav Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee rubriigist „Sotsiaal- ja tervishoid“-> Eeskirjad ja korrad, taotluste
vormid, toetused.
Avaldusi saab täita ka Otepää Vallavalitsuses.
Lisainfo: Lastekaitsespetsialist Kristin Leht
tel. 766 4826; 512 5745.

2018/2019. õppeaasta õpikud ja töövihikud saab
kooli raamatukogust kätte järgmiselt:
28. augustil kell 10.00 – 15.00 – 10. – 12. klassid
29. augustil kell 10.00 – 15.00 – 8. ja 9. klassid
30. augustil kell 10.00 – 15.00 – 5. – 7. klassid
Infotund 10. klassile on 28. augustil kell 11.00
aulas.
Koosolek 1. klasside õpilaste vanematele on
29. augustil kell 18.00.
Õpilaskodu avatakse 31. augustil kell 18.00
ning 1. septembril on avatud 8.00 – 12.00.
Õppeaasta avaaktus on 1. septembril algusega
kell 10.00 aulas.
Aktuse ülekannet on võimalik jälgida ka kooli
kodulehe vahendusel ning kooli söögisaalide televiisoritest.
Klasside lõplikud koosseisud on saadetud
vanematele avaldusel märgitud e-posti aadressidele.
Otepää Gümnaasiumi spordihoone on 20.
augustil suletud. 19. augustil on spordihoone
avatud kell 10.00 – 15.00.
Avaldusi järgmise hooaja (september 2018
– mai 2019) spordisaalide kasutamiseks võtab
kool vastu kuni 10. septembrini 2018. Pärast seda
teeb kool otsuse saalikasutuse aegade osas ning
teeb selle kõikidele taotlejatele teatavaks avaldusel märgitud aadressile.

1. september 2018
Kell 9.00 õppeaasta avaaktus Keeni Põhikoolis. Aktusele
järgneb lastele klassijuhatajatund ning kõigile vanematele infotund. Päeva orienteeruv lõpp 10.30.
Kell 9.00 õppeaasta avaaktus Puka Keskkoolis.
Kell 10.00 õppeaasta avaaktus Pühajärve Põhikoolis.
Kell 10.00 õppeaasta avaaktus Otepää Gümnaasiumis.
3. september 2018
Kell 9.00 õppeaasta avaaktus Audentese Spordikooli Otepää
filiaalis.
Kell 10.00 avaaktused Otepää Lasteaia Pähklikese ja Võrukaela majades.
Teadmiste päev Puka Lasteaias.
Kell 18.00 õppeaasta avaaktus Otepää Muusikakoolis.

Seoses 01.05.2018 kehtima hakanud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraga on lasteaiatoidu toetus sissetulekust
sõltuv toetus ja selle menetlemine toimub sarnaselt toetusega raske majandusliku olukorra puhul: tuleb esitada väljavõte leibkonna sissetulekute ja väljaminekute kohta ja taotlus
toetuse saamiseks raske majandusliku olukorra tõttu.
Lisainfo Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusest.

Tähelepanu!
Otepää Vallavalitsuses
saab tööd

TUGIISIK.
Täpsemalt vaata www.otepaa.ee.

Ootame tagasisidet
jäätmeveole
Alates 2018. aasta veebruarist tegeleb
Valgamaal jäätmekäitlusega Ragn-Sells
AS. Selleks, et Otepää vallas jäätmevedu
paremini korraldada, ootame vallakodanike tagasisidet jäätmeveole – mis on hästi,
mis halvasti ja mida võiks teisiti teha. Vallakodanike arvamused kogutakse kokku ja
edastatakse Ragn-Sellsile.
Kirjalikus vormis tagasisidet ootame hiljemalt 10. septembriks 2018 e-posti aadressile vald@otepaa.ee, tagasiside võib
tuua ka paberil Otepää Vallavalitsusse.
Jäätmevedu Valga maakonnas korraldab Valgamaa Omavalitsuste Liit.
Lisainfo: Jaak Grünberg 766 4810; 502
2316.
Otepää Vallavalitsus

16. august 2018
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Koduteater Kangro talus
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Sellel kaunil suvel tegid Kasepää ja Otepää teatritrupid kaks vahvat etendust Pühajärve ääres,
Kangro talus. Esimene etendus „Lollid” tõi
kohale pea 300 külastajat ning ilmataat soosis
õhtut saja protsendiliselt. Teine etendus „Otepää
agar-pagar” teritas vaatajate meeli sarkastilise
lähenemisega praeguse omavalitsuse aadressil
ning huumorit jagus igale maitsele.
Selliseid toredaid etendusi korraldab Kangro

talu juba teist aastat ja talurahvas plaaneerib ka
2019. a suveks mõned õdusad õhtupoolikud oma
koduõue pisikesel teatrilaval.
Rahva tungival soovil on oodata eelmise suve
kordusetendust „Uljas neitsi”, oodata on Sulbi
külateatrit Võrumaalt etendustega „Kae, kus
pandse plõnni” või „Sina see oledki” ja ilmataadi
lahkel loal on plaanis korraldada ka väike mõnus
simman teatrielamuste jätkuks.

Kangro talu tänab kõiki külastajaid, kes jätsid
endast maha puhta taluhoovi ja head soovid!
Täname ka Otepää Kultuurikeskust, kes toetas
Kangro talu 11. pingiga ning loomulikult tänab
talurahvas kõiki oma sõpru, kes panid oma õla
alla ürituse hea õnnestumise nimel.
Egle ja Margus Sisask Kangro talust

Tänuavaldus
Tänan Puka kultuurimaja pargis toimunud jaaniõhtu
abilisi, peolisi ja sponsoreid.
Tänan toetuse eest Puka meesansamblit, AS Baculat, AS Jumekit,
Anita Kallist. Eriti soovin tänada meie tublisid noori Gerdo Jõesaart
ja Inger Zimmerit, kes aitasid otsida sponsoreid ning olid abiks võistluste
korraldamisel ja läbiviimisel.
Suur, suur tänu Teile!
Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorralaja Helgi Pung

20. august
kell 17.00 Priit Peterson – klassikaline kitarr / Kavas:
Bach, Ponce, Lauro, Barrios/ Otepää Maarja Kirikus
/ TASUTA
kell 19.00 Rändteatri Vaba Vanker kaks eriilmelist lugu
“Eestlaste Muistne Lugu” ja “Eestlaste Muistne
Sugu” / Otepää Kultuurimaja pargis / TASUTA /
AVATUD KOHVIK
31. august kell 20.00 Aedlinna Seltsi kingitus EV 100le „100 salmi Pühajärvest“/ Tulede säras ning
muusika saatel loetakse 100 salmi Pühajärvele /
Pühajärve rand /TASUTA
8. septembril kell 11.00-15.00 ÜLEVALLALINE
PEREPÄEV „SPUNK“ / Otepää Kultuurimaja pargis,
halva ilma korral Kultuurimajas sees! / TASUTA
PÄEVA JUHIB PIPI / AVATUD PAHUPIDI KOHVIK / RIIETU
SPUNGILIKULT
FOTOSEIN / BATUUT / NÖOMAALINGUD / LEBOLA /
MÄNGUALA
Kell 11.00 AVAMINE JA VABA LAVA: Tule ja spungi,
millega soov, registreerimine aadressil – kultuurikeskused@otepaa.ee
Laula, tantsi või loe luulet, sõida käulal, vantsi või hoia
oboed huulel…
12.30-14.30 AVATUD ERINEVAD TÖÖTOAD (käsitöö,
laulumäng jne )
14.30 ETENDUS „HIIRED PÖÖNINGUL“
POSTKAST – Kaardi meisterdamise töötoa käigus
valminud kaarti on võimalik saata 9. septembri
vanavanemate päeva puhul enda vanavanemale.
Võta kaasa vaid aadress!
LEBOLA – koht kus toimub mänguasjade, mängude ja
raamatute vahetus. Võta kodust kaasa enda vana
ning leia endale lebolast uus.
SPUNGIME TÄIEGA!

Puka Kultuurimaja

		
19. augustil kell 20.00 XI Puka öölaulupidu /Osalevad
koorid üle Eesti, toimub ühislaulmine koos
armastatud Katrin Karismaga/ Ilutulestik / Puka
Kultuurimaja pargis / Müügipunkt kustutab nälja ja
janu / Lisainfo: 5274812 Helgi / TASUTA

		

Sangaste Kultuurimaja

		

Nõuni Kultuurimaja

18. augustil kell 17:00 Akordioniduo Henri Zibo ja Mikk
Langerproon
Kavas pidulikus meeleolus muusika/ Sangaste
Kultuurimajas / TASUTA

25. august kell 20.00 Nõuni ranna muinastulede öö
päikeseloojangukontsert. *KAUNIST MUUSIKAL
TROMPETIL JA KLAVERIL ESITAVAD JOSE
ANTONIO PAGE ja SÕBRAD
*küpsetame pannkooke NB! Kui sul on sahvris üks hea
moos, võta kaasa, aitame ära süüa!
*kontsert toimub vana Nõuni kooli rannas (Lisainfo
Marika Viks)

Pühajärve rand kutsub muinastulede ööle

Laste sünnipäevad
Lastehoiurühm
Septembrist rasedate
võimlemine
ja beebikool
www.pipo.ee ja FB

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem ja hetkel ei õpi, siis tule osalema
TASUTA praktilisel KOOLITUSEL „Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on
tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta 11.09.2018 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel).
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Otepää Vallavalitsuse toel.

Laupäeval, 25. augustil esineb Pühajärve rannakohviku terrassil akustilise kavaga Laura Põldvere.
Pühajärve rannas ja uues rannakohvikus toimub esmakordselt Pühajärve muinastulede öö. Ootame kõiki 25.
augustil Pühajärve randa, et süüdata üheskoos lõkked ja näha ka teisi lõkkeid süütamas. Pühajärve rannakohviku
värskelt renoveeritud terrassil esineb akustilise kontserdiga Laura Põldvere. Lisaks imeilusale muusikaelamusele
dekoreeritakse pühajärve rand ja park valgusehteisse. Kõik külalised on teretulnud süütama oma lõkke, küünla
või märgutule.
Muinastulede öö on rohkem kui 25 aastat tagasi alguse saanud traditsioon. “Kunagi nimetati rannaäärseid
märgutulesid iilastuledeks, eelkõige Eesti saartel. See oli tuli, mis süüdati rannas hilja peale jäänud paadimeestele. Iilane ehk tulemees sai tule hoidmise eest igalt tule juurde saabunud paadilt sada räime. Seda korda ja kohustust järgiti sadu aastaid, sest oli nii meremeeste ellujäämiseks kui ka rannakülade kestmiseks oluline.”
Pilet Pühajärve Muinastulede ööle maksab vaid 10 eurot.. Alla 15-aastastele on sissepääs tasuta. Piletid müügil
Piletilevis ja kohapeal.
Lisainfo Facebookist: https://www.facebook.com/events/227277844591912/
Fotol: Pühajärve rand, foto: Martin Dremljuga

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

SPORDikalender
FC Otepää esindusvõistkonna mängud II liigas toimuvad
Tehvandi staadionil järgmiselt:
19.08 kell 17.00
26.08 kell 17.00
02.09 kell 17.00

FC Otepää vs Läänemaa JK
FC Otepää vs Tallinna JK Legion II
FC Otepää vs Paide Linnameeskond III

FC Otepää U15 võistkonna mängud toimuvad
Tehvandi staadionil järgmiselt:
18.08 kell 11.00

U15 FC Otepää vs Nõmme Kalju FC

FC Otepää U13 võistkonna mängud toimuvad
Aedlinna jalgpalliväljakul järgmiselt:
26.08 kell 11.00
29.08 kell 11.00

16. august 2018

U13 FC Otepää vs Viljandi JK Tulevik
U13 FC Otepää vs JK Loo I

Motorahva „ÜhisSõit“ − suvine suurüritus
Sangastes
3.-5. augustini sai Sangastes näha hulka suuri ja väiksemaid kaherattalisi, ameerika autosid, mille mark ja mudel just igapäevane
pole ja rohkesti mehi-naisi, kes oma suvist üritust „South Welcomes North“ seekord Sangastes läbi viisid. Lõuna tervitab Põhja
– oleks siis selle tõlge. Ja pakkumaks „põhjaosariiklastele“ seda,
mille poolest oleme rikkad: ilus loodus, lahke rahvas, palav ilm ja
Silva Rukkimaja hõrgutised ja hea teenindus. Lisaks veel katlatoit
ja lahe olemine otse keset alevikku. Üritus oli avatud ka kõigile huvilistele – laste hulgas leidus neid eriti. Ja võibolla hajus seetõttu
ka mõni painajalik müüt tsiklirahvast, kes tegelevat ainult seaduste
rikkumise ja kaklemisega.
Osalejad said tutvuda igati meeldivate ja sõbralike inimestega,
kuulata Põhjast tulnud ansambli „Waterwheels“ kontserti ja saada
vastuseid oma küsimustele. Kes olid agarad, said maitsta ka erilist
katlarooga, mida lihtsatest toorainetest hoolsad perenaised valmistasid. Suur telk oli laenutatud KL Valgamaa Malevalt, väliköök sealtsamast. Loa ürituseks andis Otepää vald, võõrustas öömaja ja muu
heaga Sangaste Rukkimaja, kauplus ja restoran. Neile eriline tänu!
Esimene päev kulus kohanemiseks, puhkuseks kaugelt tulnutele
ning kosutavaks õhtusöögiks. Ja ansamblilt mõne loo kuulamiseks…veel veidi jutuajamist ja oligi uneaeg. Teine päev oli tegude
päev – mootorrataste ja autode suur ühissõit Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva auks Otepää, Kanepi ja Rõngu vabadussõjalaste
ausammaste juurde ning maanteemuuseumi ja Kiidjärve vesiveski
külastus. Tagasi jõudes Metsiku Lääne mängud – hobuseraua ja
lasso viskamine ja oligi aeg laupäevaõhtuseks kontserdiks. Vaheaegadel toimus vanaavaraoksjon, mille sissetulek läks ürituse
korraldamiseks. Taas üürike puhkus ja – oligi aeg võtta maast üles
telgid ja pakkida asjad, kuid mitte veel kojusõiduks. Kes vähegi
said, osalesid Sangaste kirikus kontsertjumalateenistusel, kus esinesid etnomuusikud Koidu Ahki juhendamisel, mälestati ootamatu
surma läbi lahkunud või hukkunud sõpru maanteedelt ja kus jutlus
patustest linnadest Soodomast ja Komorrast tõi esile mõtte – mida
lähemale hukkaläinud linnadele, seda enam märke õhus, et midagi on muutumas ja üha halva poole…ühest küljest lipitsemine ja
tahtmine teelolijat üha kaugemale meelitada, teisest küljest halvastivarjatud kurjus, küünilisus ja riivatus selle sõna kõige ilgemas
tähenduses…. Pööra ümber, teejuht, road captain, sest maailmas
on meeldivamaid paiku kuhu minna, kui linnad, mis ise endale
kohtuotsuse kaela tõmmanud…. Ja oligi aeg jälle hüvasti jätma
hakata – ÜhisSõit oli käinud, näinud ja ennastki näidanud. Sangastes kohtume järgmine kord suuremal hulgal jälle Teisel Jõulupühal,
kus kirikus pühadeteenistus ja pärast seda ühine jõululaud Silva
Rukkirestoranis. Vahele aga mahub veel nii mõndagi suurema või
vähema hulga jaoks…teed viivad vahel ootamatutesse paikadesse
ja siis, kui me ei arvagi selleks aja olevat…
Kurvastust valmistasime eeskätt kohalikule „peenviinaklubile“,
kelle harjumuspärase peopaiga kolmeks päevaks hõivasime. Sealtpoolt tulid ka väiksemad kraaksatused ja kommentaarid – suurem
riid jäi õnneks olemata. Küllap nii oligi parem.
Eriline tänu „ÜhisSõidu“ poolt Otepää vallale – loodame heade
suhete jätkumist! Samuti Rukkimajale ja selle personalile, isiklikult
veel Avo Vällole. Meie toidukeetjaile Mairele ja tema abilistele ja
turvameestele Kalevile ja Mardile, kes öösel magajaid ja masinaid
valvasid, Koidu Ahkile ja tema etnomuusikutele, leivaküpsetajale
Marjule ja osalejatele kohaliku rahva seast – eriti neile kõige väiksematele, kes väärikalt tehnikat uudistasid, küsimusi esitasid ja ei
kippunud ise midagi kruttima. Ning – ad finitum – kogu Sangaste
rahvale, kes neil päevil meid välja kannatasid. Kogu ÜhisSõidu
Lõunadivisionile: Intzzule ja Helenale, isand Maaxile ja vastsetele
prospectidele Ristole ja Markusele. Ning muidugi – Põhja divisioni
suurkorraldajale ning kogu asja mootorile ning hingele Johnnie
Little´ile! Olge alati hoitud – tulles ja minnes! Those were a days
… need olid alles päevad!
Märkus – motorahva sellised veidi kummalised nimed on lihtsalt traditsiooni küsimus. Ilma traditsioonita aga kaob kultuur ja
viimaks meie isegi.
IVO PILL

Traditsioonilised augusti esimese nädalavahetuse Sangaste spordiüritused said oma
jätku ka sellel aastal.
Sangaste Rukkipäeva raames toimus 4.
augustil XI Rukkihundi jooks ja 5. augustil
toimus 84. Restu spordipäev.
Vaatamata sellele, et Rukkihundi jooksu
päeval toimus üle riigi veel 6 rahvajooksuüritust, millest suurim ehk Vastseliinas, jätkus
siiski tradistiooniline suurusjärk osalejaid
(125) ka Rukkihundi jooksule. Osalejaid oli
saabunud üle Eesti kui ka piiri tagant, lausa
Moskvastki.
Jooksu tulemustega saab tutvuda Valgamaa spordiliidu kodulehel, kuivõrd tegemist
oli ka Valgamaa jooksusarja kuuluva 6. jooksuetapiga.
Traditsiooniliselt mõnusas õhkkonnas ja
seekord ka põrgupalavast suvest Eestipärasemaks taandunud suveilmaga toimus ka
Restu Sordipäev, samuti umbes 120 osavõtjaga. Starte oli loomulikutl rohkem, sest
paljud võtsid osa ikka mitmest alast. Seekordse spordipäeva aitasid lõbusamaks ja
erilisemaks muuta ka Otepää päästajd, kes
tulid ja korraldasid lastele vahuvanni ning
Mati Raudsepa poolt demonstratsiooniks ja
võistluseks pakutud uue jõutõstmise alaga
"tellis", kus osalejatel tuli tõsta maast lahti
pealthaardes oma peopesadega võimalikult
rasket telliselaadset metallist raskust. Mati ju
sellel alal lausa Euroopa meister.
Restu spordipäeva tulemused leiab Sangaste spordiklubi FB lehelt ja ka Otepää
valla kodulehelt: www.otepaa.ee/spordivoistluste-tulemused.
Sangaste spordiklubi tänab kõiki toetajaid ja abijõude, kellega koostöös kõik see
taaskord teoks sai. Aitäh Otepää vallavalitsus, Valgamaa Spordiliit, Sangaste Linnas
(Helen, Helde), Sangaste Mesi, Sanlind

XI Rukkihundi jooks
Rukkihundi jooks

Restu spordipäev

(Kodukoha kanamunad), Rahula aiandustalu, Silva-Agro (Sangaste Rukkimaja), Atria
Eesti (Maks&Moorits), Otepää päästekomando, perekonnad Zimbrotid, Keeni kooli

õpetajad, perekond Tell. Eriliselt suur tänu
tänu kõigile osalejatele ja ilmataadile!
Sangaste spordiklubi nimel
Rando Undrus

Perede spordipäev Aedlinnas
22. juuli oli imeilus suvepäev ja Aedlinna
Arenal võtsid pered juba viiendat korda
mõõtu. Võistluste läbiviijaks seekord endine
otepäälane ja Tartu Decartese kooli spordiõpetaja Inge. Võisteldi 4liikmeliste võistkondadega, vajadusel sai ka pereliikmeid
teiselt laenata nagu suures spordiski. Nii
oli meilgi ühes võistkonnas külalisvõistleja
Ameerikast. Kui vanusegruppidest rääkida,
siis noorim osaleja oli 3nädalane, ta küll
rahulikult põõnutas kärus, aga 2aastane
Grete võttis kõigist aladest oma võistkonnaga osa. Ja mis veel rääkida vanematest või
vanavanematest!
Aedlinna fännklubi hoolitses tervislike
ampsude ja jookide eest. Tänu kultuurkapitalile saime selgi korral anda kõigile osalejatele medalid ikka nii jagada, et kellelgi
polenud põhjust kaotusepisaraid valada.
Lisaks said kõik pered ka uhked karikad.
Aedlinnas on ikka väärtustanud peresporti ja perede koos tegutsemist. Nii panemegi
suvele punkti 31. augustil tulede säras Püha-

järve rannas. Loeme 100 salmi Pühajärvest
ning naudime kaunist muusikat järvelt. Esinevad kõik, kellel selleks aega ja tahet, pole
see ju mingi Talentide Otsing vaid Hea Tahte

väljendus ja puhas osalemisrõõm.
Jälgi meie reklaami ja löö kaasa!
Ene Kelder, aedlinna seltsing

Laste jalgpalliturniir Otepää Cup 2018
27.-29. juulil toimus Tehvandi staadionil üheksandat korda laste jalgpalliturniir. Tänavu
osales turniiril 16 erinevat klubi 44 võistkonnaga ja ca 500 lapsega. Kolme päeva vältel peeti
110 mängu, löödi hulgaliselt väravaid.
Kõige edukamad klubid Otepää Cupil
olid seekord lätlaste Smiltene BJSS, Viimsi
Martin Reimi Jalgpallikool ja JK Tammeka.

FC Otepää võistkonnad olid samuti kõigis
vanuseklassides esindatud ning parimad
kohad sel korral 2006 vanuseklassilt II koht
ning 2010 poistelt 4. koht.
Kõik tulemused leiab turniiri kodulehelt –
http://cup.fcotepaa.ee/et/

vanematele vanuseklassidele kahepäevasena. Osalejate rahulolu Otepää väga heade
tingimustega annab kindlust ka edaspidi turniiri mitmepäevasena korraldada.
Täname kõiki toetajaid ja koostööpartnereid, kes aitasid turniiri osalejatele meeldejäävaks muuta!

Sarnaselt eelmise aastaga toimus ka turniir

FC Otepää

16. august 2018
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KUULUTUSED
Metsakeskus.ee

Teostame elektritöid. 520 50 16

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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
Müüa kruusa, liiva mulda ja septiku kive. Tel. 50 64 084

Mapomets OÜ

Katuste pesu ja värvimine. Rennide puhastus. 5838 8994

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

Aedade ja terrasside ehitus.
5675 3918
Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel.55548863

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Koristan kodumasinaid - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid, vaskkaableid, arvuteid, autoakusid
ja vanametalli + gaasiga lõikamine. Tasuta, info 56165551 või
53641724). Kuulutus ei aegu.
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku.Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Kiviraiduri teenused

OMANIKU JÄRELVALVE

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

EhitusEST OÜ

506 7848

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidipuud. Vedu tasuta.
T: 505 6107

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

PALU KIVI OÜ-lt

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

Kivi Talu Vidrikel otsib töömeest,
kes oskab traktoriga söita ja möistab saagi ning haamrit kasutada. Ei
pea olema väga noor ja vöib ka 2-3
korda nädalas, kui rohkem ei saa.
Helistage 5577670 Jüri

HELMO
AUTOKOOL
OTEPÄÄL
registreerib algavatele
B-kategooria autojuhi
kursusele.
Info: tel 56 481 462,
helmoautokool@
gmail.com

Soodsalt müüa kasutatud kahe
kompressoriga Rootsi külmkapp.
Info tel. 5134 951
Mobiilne liivaprits Otepääl ja
lähiümbruses. 55533 918 Urmas
Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov 5662 8835. Olemas 8
m katuseredel. Pakun tööd korstnapühkija abilisele ja korstnapitside
ladujale.
Boilerite paigaldus, puhastus,
san-tehnilised tööd, ehitus-remonditööd, vannitubade remont.
Tel 5362 6227.

Võtan üürile või ostan korraliku keskküttega 3-toalise korteri Otepääl suusastaadioni lähedal. Tel 5053095

AINO UIBO

18.12.1929 - 21.07.2018

Kallist poega ja venda

HELGI-LOREIDA MÄNNISTE
27.08.1932 - 30.07.2018

AIN ERIK

14.03.1932 - 30.07.2018

GUIDO ÖÖBIK

12.08.1950 - 05.08.2018

ÜLLE KÜBARSEPP

10.05.1955 - 23.06.2018

AADI JUUS

07.08.1932 - 22.06.2018

AIVAR KRESSEL`it
Sel imelisel päikselisel suvel
seisma jäi aeg...

mälestavad ema ja vend.

KALJU JUHKOV

AIVAR KRESSEL

28.11.1936 - 10.08.2018

15.03.1965 - 08.08.2018

Südamlik kaastunne
dr. Merle Kallasele venna

Avaldame kaastunnet Annele
perega

Ermo Pauts

Südamlik kaastunne pikaaegsele
Otepää vallavolikogu liikmele
Enn Sepmaale kalli

EMA, vanaema ja ämma

ema

Mälestame

ÜLLE KÜBARSEPPA.
Südamlik kaastunne leinavale
perekonnale.
Erika, Eha, Ene, Katti, Mati

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

SA Otepää Tervisekeskuse
kollektiiv

Kannistiku 2 majanaabrid

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

Avaldame kaastunnet
dr Merle Kallasele

Mälestame leinas kauaaegset
väga head majanaabrit

Avaldame südamest kaastunnet
Vilmale ja Andile kalli poja ja venna

Aeg ühiseid rõõme
ja muresid ei mata.
Aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Südamlik kaastunne Anne, Anu
ja Üllase peredele kalli ema,
vanaema, vanavanaema ja ämma

AINO UIBO
lahkumise puhul.
Helin, Aivar, Ruth ja Tiiu.

Pole sõnu,
on vaid mälestus...

Avaldame kaastunnet Argole

ISA

venna
surma puhul.
Otepää perearstid ja -õed

KÜ Kannistiku 5&3 majade
elanikud.

Vahel öö liiga vara tuleb,
keset heledat suveilma...

Südamlik kaastunne Vilmale ja
Andile kalli poja ja venna

AIVAR KRESSELI

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Töökaaslased Otepää Vineeritehase 1. vahetusest

Eha, Silvia, Mihkel, Sirje, Külli
ja Hilda.

Lillekesed kummarduge
künkakese kohale.
Tema rüpes, mulla põues,
puhkab emake.

Kallis Rein perega! Meie siiras
kaastunne armsa ema, vanaema
ja ämma

Jõgi voolab,lõpeb leinatee,
kuid emasüle sooja
sa tunned kaua veel.

Avaldame siirast kaastunnet
Leili Mandlile kalli ema

Helgi Männiste

Helgi Männiste

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää vineeritehase
I vahetusest

Tiiu ja Ain

Aino Uibot
ja avaldame sügavat kaastunnet
lahkunu perele ja omastele.

Aga igaviku kaldalt
kodutuled paistavad.
Sinna kaduviku rannalt
rändajad kord jõuavad...
A.Abel

SIIRI PATRAIL
Südamlik kaastunne Marikale
perega ema, ämma ja vanaema
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Konsumist

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestuste maa.

Aino Uibo
Mälestame leinas
unustamatut naabrit
ja avaldame südamlikku
kaastunnet lastele peredega.
Perekond Pajur

Aivari
kaotuse puhul.
Liisa ja Jan

Ajajõgi voolab, lõpeb leinatee,
Sinu hingesoojus kaua meeles veel …

Sügav kaastunne Maarikale
armsa ema

SIIRI PATRAIL
surma puhul.
Helve ja Jaanus peredega

Aeg võib tasandada kõike...
Võtta mälestust ei saa...

Südamlik kaastunne Reinule
perega kalli ema

HELGI LOREIDA MÄNNISTE
kaotuse puhul.
Silva, Marju, Tiiu, Ants,
Leida, Ülle.
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EDGARI

wEu

külalistemaja, pood, trahter

EDGARI KAUPLUS
pakub tööd
KLIENDITEENINDAJALE
info: 56624430 Karin

Miks põllumehed võitlevad tarbijate
õiguste eest?
Lühidalt öeldes maksavad tarbijad toidupoes põllumeeste töö
eest tasu. Meie inimesed eelistavad kaupluses kodumaiseid
toidutooteid. Kuid kust peaksid sisseoste tegevad inimesed
teadma milline toode on valmistatud kodumaal kasvatatud
toorainest. Paljuski kasutavad toidutööstused importtoorainet, kuid väldivad seda üheselt ja arusaadavalt pakendil
tähistamast. Veelgi hullem, Eesti toidutööstuste katusorganisatsioon Toiduliit on sõnastanud sinimustvalge lipumärgi
statuudi ainult tööstuseomanikkude huvidest lähtuvalt. Mille
järgi kasutatakse meie rahvusvärvidest koosnevat märgikest
ka välismaalt sisseostetud toorainest valmistatud vorstidel,
küpsistel ja muudel toodetel.
Olen toidu pakendite üheselt mõistetava märgistamise
nimel, Valgamaa Põllumeeste Liidu esindajana, osalenud
Maaeluministeeriumis mitmetel aruteludel. Kus on suureks
takistuseks Toiduliidu esindajate vankumatu võitlus tänase
eksitava olukorra säilimise nimel. Arvan, et ühes saja aastases riigis, peab turundus mitte ainult paistma aus, vaid ka
olema aus.
Kuigi, ka täna on tarbijate eksitamine seadusega keelatud,
oleme loonud algatuse www.rahvaalgatus.ee lehel. Selleks,
et lisada tarbijakaitseseadusesse pakendimärgistuse osas
selgust loov punkt. Kui algatusele saab kokku 1000 digiallkirja, siis peab Riigikogu seda algatust menetlema. Algatuse
nimi on “Rahvusvärvid kuuluvad rahvale.” Sellise nimega
tahame öelda, et rahvusvärvid ei ole toidutööstuse omand
ja rahvustundega ei tohi rahvast narrida.
Seadusemuudatusettepanekus on kirjas: "Pakendil ei tohi
kasutada märgistust, mis ükskõik millisel viisil eksitab või
tõenäoliselt eksitab tarbijaid, toote põhitooraine päritolu osas.
Oleme VPL juhatusega poolteist aastat aktiivselt pingutanud
selgema pakendimärgistuse nimel. Head lugejad, palume ka
teie digiallkirja rahvaalgatusele.
Kaupo Kutsar
Valgamaa Põllumeeste Liit
juhatuse liige

Laupäeval, 18. augustil kell 18.00
tähistame Otepää kultuurimajas
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise
aastapäeva.
Muusikalisi vahepalu pakub rahvapilliansambel ,,Jauram“.
Meil on külas Marju Lauristin, Marina Kaljurand,
Ivari Padar, Jevgeni Ossinovski, Indrek Saar ja
mitmed sotsiaaldemokraatlikud Riigikogu liikmed
ja omavalitsustegelased üle Eesti.
Arutame teemal MILLIST EESTIT JA MILLIST
EUROOPAT ME VAJAME?
Meile on oluline see, mida arvate sellest Teie,
head Otepäälased!

