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Otepäälased külastasid Vihti
sõprusvalda Soomes
24.-26. augustil külastas Otepää valla
delegatsioon Soome sõprusvalda
Vihtit, kus kohtuti paljude vanade sõpradega ja uuendati sõprussidemeid.
Järgmisel aastal täitub Vihti-Otepää
suhetest 30 aastat.
Otepäälaste delegatsiooni kutsus Vihtisse Vihti rahvateatri juht Marit Peura
ja Vihti Seltsi esimees Kai Viherkanto.
Otepää piirkonna käsitöömeistrid said
võimaluse osaleda oma näitus-müügiga Vihti traditsioonilisel laadal Wuosisatamarkkinat, mis toimus 25. augustil. Tervitussõnad headele Soome sõpradele ütles Otepää vallavanem Kaido
Tamberg.
Laadal oli lisaks kauplemisele ka
meelelahutusprogramm, otepäälased tõid omapoolse kingitusena kaasa
Otepää rahvamuusikute ansambli Merle+3. Otepää rahvamuusikud
võeti laadal väga soojalt vastu ning
lennukad viisid panid nii mõnegi jala
hoogsalt rütmi lööma. Laadal oli ka
oma poliitikute nurgake, kus kõrvuti
erinevates telkides tutvustasid oma
tegevust mitmesugused parteid.
Õhtul olid otepäälased palutud
Vihti rahvateatri hooaja lõpupeole,
kus kohtuti teatrirahvaga. Neile tõid
oma tervitused Otepää rahvamuusikute ansambel Merle+3.
Otepää vallavanem Kaido Tamberg
kohtus ka Vihti vallavanema Sami
Miettineniga. Vallavanemad arutasid
omavahel erinevaid koostöövõimalusi ning tõdesid, et kokkupuutepunkte, kus koos midagi teha annaks, on
palju. „Otepää ja Vihti sõprussuhted
said alguse siis, kui piirid lahti läksid
ning on väga oluline, et selle koostööga ka edasi minnakse,“ sõnas Vihti vallavanem Sami Miettinen. „30 aastat
sõprust on meie jaoks tähtis daatum,
seda tuleb kindlasti märgata ja nähtavaks teha.“
Otepää vallavanem Kaido Tamberg
tundis head meelt, et Otepää-Vihti

sõprussidemed on saanud
uue hingamise. „Taolised
sõprussidemed püsivad ikka
tänu inimlikele kontaktidele, meie sõprussidemed on
suuresti püsinud Päivi Veikkolaise, nn „Otepää aukonsuli“ najal,“ märkis Kaido
Tamberg. „Oleme loonud
uued kontaktid ja läheme
koostööga edasi, järgmisel
aastal ootame oma Vihti
sõpru Otepääle külla.“
Pühapäeva
hommikul
osales Otepää valla delegatsioon pärtlipäeva jumalateenistusel Vihti kirikus, kus
lisaks kohalikele kirikumuusikutele esines Otepää rahvamuusika ansambel Merle+3.
Piduliku
programmi
lõpetas Vihti Seltsi koosviibimine, kus tähistati Eesti
100. aastapäeva. Otepää vald
kinkis Vihti Seltsile musta
rukkileiva, kilud, sibulat ja
tilli, millest Soome sõbrad
valmistasid ühe tuntuima
eesti rahvusroa – kiluvõileivad. Kogu õhtu oligi pühendatud
Eestile ja Eesti rahvustoidule, üles
astusid ka Otepää rahvamuusikud.
Otepää delegatsiooni koosseisu
kuulusid vallavanem Kaido Tamberg,
kultuurispetsialist ja vallavalitsuse
liige Valdur Sepp, Otepää Turismiinfokeskuse infokonsultant Külliki Pikk,
kommunikatsioonijuht Monika Otrokova, Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin Kirbits, Puka kultuurimaja perenaine Helgi Pung, Otepää
rahvamuusikute ansambel Merle+3
(Merle Soonberg, Margit Tali, Heidi
Soonberg, Karl-August Soonberg)
ja Otepää käsitöölised Mari Mõttus
ja Tiiu Vutt MTÜ-st Karukäpp ning
Anne Perlov MTÜ-st Pritsumehe
Marid. Visiidi korraldas Otepää Kultuurikeskused, toetas Otepää vald ja

Miks on taevas tähed,
miks on maa peal rohi,
kuhu ööseks läheb
kange tuulekohin? Mina tean, kuid sina
asju alles uurid,
oma peene nina
raamatusse puurid.
Hando Runnel - Miks ja miks

Head kooliaasta algust kõigile
kooliõpilastele, lapsevanematele
ja õpetajatele!
Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

Koolibussiliinidest
algaval 2018/2019
õppeaastal
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp. Täname kõiki, kes aitasid
külaskäiku ette valmistada ja läbi
viia! Erilised tänusõnad Otepää-Vihti suhete hoidjale Päivi Veikkolaisele. Täname Vihti teatri juhti Marit
Peurat, Vihti Seltsi esimeest Kai
Viherkantot ja Vihti vallavanemat
Sami Miettineni.
Vihti vallaga olid koostöö algatajad
esialgselt Valve Valolahti Vihti vallast
ja Vambola Sipelgas Hellenurme kolhoosist. 1989. aasta märtsis kirjutasid
toonased Otepää linna ja Palupera
valla juhid alla koostöölepingule Vihti
vallaga. Koostöö on olnud mõlemale
poolele viljakas – toimunud on kultuurikollektiivide vahetus, sõlmitud
on tihedad suhted Vihti ja Otepää

luteri kirikute koguduste vahel. Vihti
kogudus annetas Otepää kirikukoguduse raha kirikukella taastamiseks.
Samuti on Vihti vald saatnud Otepääle humanitaarabi, toetatud on Talvekiriku ülesehitust ning palju muid
objekte. Vihti valla inimesi tunnevad
paljud otepäälased ning paljudel neist
on oma isiklikud suhted Vihtis elavate
peredega. Siiamaani tegutseb humanitaarabi punkt Kinnaspunkt.
Südamlikud ja soojad suhted on
Otepää ja Vihti harrastusteatrite vahel. 2016. aastal külastas Vihti
teater seoses Otepää 900. juubeliga
ka Otepääd – siinsed teatrisõbrad said
nautida vabaõhuetendust „Viimase
hetke reis Tallinna“.
Monika Otrokova

Otepää vallas alustab esmakordselt kooliteed 71 last
1. september on teadmistepäev.
Otepää vallas alustab sellel päeval
esmakordselt oma kooliteed 71 last.
Otepää vald toetab esmakordselt kooliminejaid 100 euroga.
Ranitsatoetust makstakse Otepää
valla elanikuna registreeritud ja 2018.
aasta septembris Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi minevatele lastele.
Otepää Gümnaasiumis avatakse
kaks esimest klassi, kus kokku õpib 40
last ja 10. klassis asub õppima 28 koolinoort.

Pühajärve Põhikoolis alustab 1.
klassis kooliteed 10 last.
Keeni Põhikoolis alustab 1. klassis
kooliteed 9 last.
Puka Keskkoolis alustab 1. klassi
kooliteed 12 last.
Otepää vallas on ka üks erakool
– Audentese Spordigümnaasiumi
Otepää filiaal, kus 10. klassi läks 12
õpilast.
Otepää Muusikakoolis läheb esimesse klassi 7 õpilast.
Uuel õppeaastal alustavad uue

hooga ka lasteaiad. Otepää Lasteaias
käib 163 last, Pühajärve Põhikooli
lasteaias 34 last, Keeni Põhikooli lasteaias 40 last ja Puka Lasteaias 30 last.

Õppeaasta avaaktused
Otepää haridusasutustes:
1. september
Kell 9.00 Puka Keskkoolis.
Kell 9.00 Keeni Põhikoolis.
Kell 10.00 Otepää Gümnaasiumis.

Kell 10.00 Pühajärve Põhikoolis.
3. september
Kell 9.00 – Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis.
Kell 10.00 Otepää Lasteaed Pähklikese ja Võrukaela majad.
Kell 18.00 Otepää Muusikakooli avaaktus. Ilusa ilma puhul toimub
aktus väljas, vihmase ilma korral muusikakooli saalis.
Monika Otrokova

Alates 1. septembrist 2018 on Otepää
vallas koolibussiliinid liidetud valla- ja
maakonnaliinidega. Meid teenindavad
bussifirmad GoBus AS ja AS ATKO Bussiliinid.
Otepää vald tasub oma valla laste koolibussi sõitude ja esmaste bussikaartide
eest. Antud bussidega on oodatud sõitma kõik valla elanikud ja külalised. Tuletame meelde, et alates 1. juulist 2018 on
maakonnaliinidel GoBusi ja ATKO bussidega sõitmine kõigile elanikele tasuta.
Bussisõidugraafikute infot saab vaadata www.peatus.ee.
Avalduse koolibussiliini kasutamiseks
peavad täitma ainult need õpilased,
kellel on peatust juurde vaja. Täidetud
vorm palun anda koolis klassijuhataja
kätte hiljemalt 14. septembril 2018. Palume õpilastel teada anda ka seda, kui
on vaja uut bussikaarti (lisada juurde,
kas on GoBus või ATKO sõidukaart). Vormi leiab Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee rubriigist „Haridus ja noorsootöö“-> „Koolibussiliinid“.
Õppeaasta alguses jälgib Valgamaa
Ühistranspordikeskus bussigraafikute
toimimist ja teeb neisse võimalikud korrektuurid õppeaasta alguses. Muudatuste info saadetakse koolidesse ja ilmub
valla kodulehel.
Koolibussiliinidele lisaks on Otepää
vallasisesele liinile nr 73 Otepää-Kääriku-Otepää lisandunud ka Puka suund,
millega saab sõita hommikul Otepäält
Puka rongijaama ja millega saavad Puka
õpilased sõita Pühajärve Põhikooli ja
Otepää Gümnaasiumi. Graafiku avaldame lähiajal pärast liini kinnitamist.
Lisainfo: Valgamaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Liia Rätsep tel. 766 6125.
Monika Otrokova

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

Head meie inimesed! Suvi on täistuuridel pakkunud parimat lõunamaisust põhjamaa inimesele. Põllumehel on küll põrgu lahti, aga eks
ilmaasjad vahelduvad ja sedamoodi tänasele järgneb alati todamoodi homme. Uue valla
asjad hakkavad ka tasapisi vormi võtma ja oma
uut rütmi leidma. Kindlasti ei laabu kõik veel
oodatult ja hulk veel lahendamist nõudvaid
probleeme on laual. Samas on uue valla moodustumisest möödas vähem kui 8 kuud ja kogu
selles tohuvapohus kõike ja kohe heaks ei saagi.
Jalus on veel nii vana paindumatut seadusandlust , kui ka inimlikku vastuseisu uuele. Esialgu
liigume samm sammult, et siis hiljem korralikule kiirkõnnile üle minna.

15.08.2018
Seati Ädu külas asuvale Arukase kinnistule sun-

dvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
Elektrilevi OÜ kasuks ca 240 m pikkuse maakaabelliini
rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Saare tn

8 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% ärimaa.
n

Kooskõlastati Nüpli külas Kivisoo maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Kooskõlastati Truuta külas Rehemäe maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Anti Magnar Mäekivile ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Kuuse tänav kinnistul vee- ja survekanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
n

Anti Kassiratta külas Juusanurme kinnistul

asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Vaatame üle, et mida siis on selle
8 kuuga juhtud on

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas

171 eurot.
n

Otepää linnas on käimas projekteerimishange
lipu- ja keskväljaku projekteerimiseks. Põhiline
ehitus on ees 2019 ja meil tuleb oma igapäevaelus siis sellega ka arvestada. Ilusama homse
linna nimel tuleb vahel natuke kannatada ka!
Tähtis on see, ka Otepää saaks Valga, Tõrva ja
Põlva kõrval uue näoga linnakeskuse. Eelmisel aastal valimiseelses melus toppama jäetud
projekt sai önneks uuesti käima.
Kavas on samuti varsti välja kuulutada linna
visuaalia ja kunstiliste lahendite ideekonkurss,
et saada linnale värske ja nauditav linnaruum
lähitulevikus. Sealhulgas siis ka Linnamäe ja
selle oru visualiseerimise ideed nende efektsemaks lülitamiseks linnaruumi.
Linnamäe vaateplatvormi jms rajamiseks on
vaja samuti ideekonkurssi.
Ees ootab ka arhitektuuriliste lahendite konkurss linna ilmele, et saaksime süsteemselt ja
kokkulepitult oma arendusi planeerida. See
lõpetaks ka detailplaneeringute anarhia ja uitmõteliste planeeringute vohamise. Valla planeerimine vajab kokkulepitud korda. Hooletusse jäetud krundid ja majad võtab vald edaspidi
luubi alla.
Valmimas on ka uus KIK toel renoveeritud
Otepää katlamaja ja soojatrasside laiendused.
Tööde lõppedes taastatakse ka kannatada
saanud tänavad ja haljasalad.
Valmimas on ka Otepää Tervisekeskuse
hoone, mis EU- ja valla eelarve maksumaksja
raha eest uue majaga maha saab.
Sai tehtud Otepääl ka lasteaia remont. Lapsi
ootab ilus ja mugav maja. Ehitaja on teinud hea
töö. Lasteaia mööbli ostu toetas ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ,,katuseraha“ 10 000
eur. Paralleelselt sai ka uued ruumid Keeni lasteaed ja samuti 10 000 eest mööbliostuks tuge
SDElt.
Sel aastal on vald ainuüksi lasteaedadesse
panustanud ca miljon eurot ning see oli vallal
ka selle aasta prioriteet. Edasi vajab lahendamist Puka lasteaia olukord ja lasteaedade
edasiarendused veel Otepääl ja Keenis.
Otepääle on praeguse hooldekodu juurde

Jäeti rahuldamata Aare Kõo, Ain Kaha, Ene Kuu-

sikmaa, Kalju Käsevälja, Leili Miti, Linda Meose,
Margus Selge, Margus Sisaski, Mihhail Kõrkjase, Piret
Drenkhani, Rait Uibu, Romek Lutsu, Heino Kikkase,
Tiina Arulaane, Viljar Vihmanni hajaasustuse programmi taotlused.
17.08.2018
n

Otsustati jätta Fortuuna Haldus OÜ ja osaühingu

HATIKE esitatud vaie Otepää Vallavalitsuse 11. juuli
2018. a korraldusele nr 2-3/324 “Pühajärve külas asuva
Sepa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“
rahuldamata.
n

Otsustati korraldada lihthange „Otepää keskvälja-

ku ja lipuväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 2. aprilli 2018. a

korraldust nr2-3/139 “Riigihanke “Heakorratööde teostamine Otepää vallas” korraldamine“.

SÜNNID
Geron Nurmetu 		
Bianka Veider 		
Pätrik Treufeldt 		

30. august 2018

Suvega teises pooles

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

15. juunil
13. augustil
17. augustil

Mägede ja järvede jalgrattamatk
1. septembril Otepää lähistel
Kogunemine 14.45 Otepää keskväljakul. Matka pikkus ~30km Otepää - Vana-Otepää - Kintsli - Päidla - Raiga - Kastolatsi allikad - Otepää. Kaasa sõbrad ja
seljakott tervislike ampsude jaoks!
Matka toetab Otepää Vallavalitsus.
Lisainfo: Ene Prants 5176599

Otepää valla arengukava
koostamine käib täie hooga

kavandamisel ka erihoolekande teenusmaja ehitus 2019. Rahastab seda 85 % EU (432
818 eur) ja 15 % vald (76 000 eur). Selles saab
olema 17 kohta . Teenust ostab riik.
Puka, Keeni, Sangaste, Lossiküla ja Otepää
tänavavalgustuse kaasajastamiseks on koostamisel projektitaotlus ja asjade soodsa arengu
korral saame korraliku ja ökonoomse valguse
asulatesse.
Pühajärve pargi ja rannaala korrastamise
kavad on samuti koostamisel projektitaotluseks, et anda sellele kaunile alale ja järve saartelegi.
Puka uue kooli kavandamisega on vaja
sügisel jõuda niikaugele, et järgmine aasta
maja püsti saaks. Siinkohal taotles vald projekti
lõputähtaja pikendamist ja ootab vastust ministeeriumilt. Kuigi Puka vallavalitsus oli esitanud
taotluse ja ka esialgse tingimusliku rahastusotsuse saanud, siis paraku omavahelised klaarimised toonases Puka vallas päädisid sellega,
et Puka vald põhitaotluseni normaaltähtajal ei
jõudnudki.
Nii tuli jälle üks surnud seisus projekt lupsti
uue valla lahendada. Kujutage nüüd ette olukorda, kus detsembris 2017 uuele vallale üle
tulnud projektis pole alustatud isegi hoone projekteerimisega ja see hoone peab valmis saama
juba 2018. a sügiseks??!! Saavad ju kõik aru,
kes ehitusest midagigi teavad, et see on isegi
headele illusionistidele võimatu. Seega on Puka
kooli loo puhul ainuvõimalik tulemuseni jõuda,
kui projekti erandkorras pikendatakse. Sellega
me vallavalitsuses tegelesime ja sellele vastust
ootame. Seega sattus siis tegelikult ajaliselt
juba nurjunud projekt uuele valitsusele ,,reanimatsiooni.“ Lisaks tuli siis leida veel uus ja
raamidesse mahtuv kontseptsioon, mis vastaks
tingimustele, oludele ning reaalsetele rahalistele võimalustele.
Igal juhul on koalitsioon kokku leppinud
ja juba teinud kõik selleks, et Puka uus kool
sünniks vaatamata tuksi keeratud ajale. Me
oleme selle poole teel ja nüüd võime kõik pöialt
hoida, et suudame projekti siiski päästa Pukale
ja Otepää vallale. 1 600 000 eurot toetust Innovelt kooli ehituseks on piirkonnale oluline
investeering ja seda kaotada ei oleks mõistlik.
Otepää vallas viidi läbi ka sümboolikakonkurss. Laekus 18 tööd, mis riikliku heraldika
komisjoni läbinuna ka rahvale avalikustatakse
valikuteks.
Tegemisel ja ettevalmistamisel on veel palju
muid asju, millest järgmistes OT numbrites
lähemalt.
Ühtlasi ja käesolevaga soovime kõigile ilusat
ja sujuvat kooliaasta algust, tasakaalus sügist ja
usku endasse ja oma kogukonda. Otepää ühinenud kogukonnad on väärt olema üks väärikas
ja eneseteadlik ühendkogukond! Selle nimel
tuleb meil kõigil tööd teha nii iseendiga, kui ka
oma kodades nii otse, kui kaude!
Kaido Tamberg,
vallavanem

Otepää sümbolikavandite komisjon vaatas laekunud tööd läbi
Otepää Vallavalitsus kuulutas välja sümbolikavandite konkursi, mille eesmärgiks on leida ühinenud
Otepää valla sümbolid - vapp ja lipp. Konkurss
lõppes 1. augustil 2018.
Sümboolikakonkursile laekus 18 tööd. 22. augustil kogunes Otepää Vallavalitsuse poolt moodustatud vastav komisjon ning avas ümbrikud laekunud
töödega. Komisjon vaatas tööd üle ning otsustas,
et kõik laekunud tööd saadetakse Riigikantselei
heraldikakomisjonile ülevaatamiseks, kuna esitatud
vapi ja lipu kavandid peavad vastama heraldika

reeglitele.
Kui Riigikantselei on oma arvamuse esitanud, siis
avalikustatakse kõik konkursile laekunud kavandid
Otepää valla kodulehel. Just siis on vallaelanikel
võimalik anda oma lemmikule hääl. Otsuse teeb
komisjon Riigikantselei poolt heaks kiidetud kavandite hulgast, valitud vapi ja lipu kavandi kinnitab
Otepää Vallavolikogu.
Konkursi auhinnafondiks on 2500 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt: I koht 2000 eurot, vallaelanike
lemmik 500 eurot.

Otepää valla sümbolikavandite konkursitööde
hindamise komisjoni kuuluvad: vallavanem Kaido Tamberg (komisjoni esimees), vallavolikogu
esimees Jaanus Barkala, Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase, kultuurispetsialist Valdur Sepp,
volikogu liige Irja Sõnum, Arula külavanem Voldemar Tasa.
Lisainfo: konkursi korraldaja kontaktisik haridusja noorsootööspetsialist Janika Laur: janika.laur@
otepaa.ee, 523 9139.
Monika Otrokova

Valla arengukava koostamise käigus viis vald ka
läbi küsitluse ka valla elanike seas, millele sai
vastata 22. juunini 2018. Küsitlusele sai vastata
elektrooniliselt Otepää valla kodulehel või sai täita
Otepää Teatajas olnud küsitlusankeedi. Täname
kõiki, kes võtsid vaevaks ja oma mõtted kirja panid ning valda edastasid. Oma arvamuse andis
94 inimest, millest 79 inimest interneti teel ning
15 elanikku täitis ära Otepää Teataja vahel olnud
küsitlusankeedi.
Küsitlusele vastajad olid valdavalt rahul Otepää
elukeskkonnaga, kuid oldi kriitilisemad Otepää
tööturu ja õpikeskkonna vastu. Silma torkab, et
mida noorem on Otepää elanik, seda väiksem
on rahulolu valla töökeskkonnaga. Peamiseks
probleemiks on töökohad. Vastajate poolt jäetud
kommentaarides saab põhjusena tuuakse heade
töökohtade vähesust – madal palgatase, valiku
vähesus või sobiva eriala puudumine.
Küsitluse käigus uuriti, mis on suurimaks
probleemiks Otepää vallas. Oodatult tuli selles
osas väga palju erinevaid probleeme. Enam toodi aga välja puudulikku ühistransporti, külateede
halba olukorda, Otepää linnas olevat heakorda,
vineeritehase poolt tekitatavat müra, töökohtade
vähesust ning valla juhtimises toimuvat võimuvõitlust.
Küsitluse käigus uuriti samuti võimalikke uusi
ideid, mida Otepää vallas võiks rakendada. Ka siin
pakuti väga palju erinevaid huvitavaid mõtteid.
Siinkohal ka mõned mõtted, mis kordusid: teha
Otepääle kino, aastaringne suusatamise võimalus
(suusatunnel, suusamägi), SPAsid juurde, lastele
mänguväljakuid, rohkem tegeleda maastikuhooldusega, uute töökohtade loomine, arendada kergliiklusteede võrgustikku (eelkõige Otepää-Nõuni)
ja valla poolt elamispindade loomine.
Küsitluse kokkuvõte on huvilistele kätte saadav Otepää valla koduleheküljelt www.otepaa.
ee rubriigist „Arengukavad ja uuringud“. Lisaks
on seal leitavad ka muud arengukava koostamise
dokumendid s.h kokkuvõtted arengukava koostamise seminaridest.
Küsitlusele vastajate vahel loositi välja ka 30
euro suurune COOPi kinkekaart, mille võitis Merle
Männik, Otepää valla seljakoti sai loosimisel Kadri
Laasi, valla logoga kruusi Helgi Hõbejärv.
Herko Sunts
Valla arengukava koostaja, vallavolikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni liige

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.

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

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 13. septembril.

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

Toiduabist 2018. aasta sügisel
Otepää Vallavalitsus
pakub tööd

Sangaste teenuskeskuse
majandusspetsialistile (1,0
kohta)
Töö kirjeldus:

• piirkonna vallateede hooldus (sh hööveldamine, talihooldus jne) ning nende remonttööde
korraldamine;
• vallale kuuluva hooldustehnika korrasoleku
tagamine;
• haljasalade ja teiste tööandja poolt näidatud
paikade hooldus- ja heakorratööd ning selle
korraldamine;
• vallale kuuluvate hoonete, korterite ja rajatiste
remondi- ja hooldustööd ning selle korraldamine;
• turvalise elukeskkonna kujundamiseks ja
hoidmiseks tegevuste planeerimine ja koordineerimine;
• valla esindamine teenuskeskuse halduspiirkonnas korteriühistute koosolekutel;
• teenuskeskuse halduspiirkonnas omanikuta või
hulkuvate koduloomadega seonduvate probleemide lahendamine, suhtlus varjupaikadega;
• teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku võimu
sekkumist nõudvate küsimuste kohta info kogumine, edastamine ja lahenduste pakkumine;

Nõuded kandidaadile:

• vähemalt keskharidus või kesk-eriharidus;
• vähemalt 3-aastane töökogemus;
• eesti keele oskus heal tasemel kõnes ja kirjas;
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja
väga hea suhtlemisoskus, täpsus.

Kasuks tuleb:

• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses;
• hea pingetaluvus;
• juhtimisalane töökogemus;
• B, C-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 03.09.2018 a oma CV,
avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
või e-maili aadressile vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4806; 5662 7688 (abivallavanem Kajar
Lepik).

Otepää vallas on tööl
uus projektijuht
Alates 13. augustist
2018 on Otepää valla tööl uus projektijuht Lea Ruuven.
Projektijuhi tööülesanneteks on projektipõhiste tegevuste koordineerimine
ja korraldamine ja
riigihangete läbiviimine.
Lea Ruuven on
pärit Tartust ja ta on lõpetanud 1984. aastal Tartu
Ülikooli inglise filoloogia erialal, ta on Otepää
valla kodanik.
Lea on töötanud nii projektijuhi kui ka personalijuhina ja Rahvusraamatukogus välissuhete
osakonna spetsialistina.
Lea viimased töökohad oli AS-s Valga Vesi,
kus ta töötas projektijuhina ja Aquaflow Oy-s
piirkonnajuhi assistendina. Tal on rahvusvahelise
koostöö ja projektide juhtimise kogemus. Nii
näiteks on Lea Ruuven koordineerinud ja juhtinud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekte
veemajanduse suunal. Ta on teinud koostööd
erinevate rahvusvaheliste institutsioonide ja firmadega. EBRD, NEFCO, Oslo Water and Sewage
Works, Danish Water Supply, Taani Keskkonnaagentuur, Soome Keskkonnaministeerium, Norra
Keskkonnaagentuur, jt.
Lea Ruuveni kontaktandmed:
E-post: Lea.Ruuven@otepaa.ee

Sotsiaalministeerium muutis juunis toiduabi saajate
nimekirja ning EL toiduabi 2018. aasta sügisel (tõenäoliselt novembris) saavad need isikud, kes said
augustis ja/või septembris
riiklikku toimetulekutoetust või
toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek
pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha
arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab
kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri ehk
isik, kes napilt-napilt jääb toetusest ilma;
kasutasid varjupaigateenust (kodutute öömaja);
Otepää valla ühekordset toetust, mille määramine sõltub isiku sissetulekust (tervisetoetus või raske
majandusliku olukorra toetus). Ehk siis sünnitoetuse,
matusetoetuse, koolitoetuse jt elusündmusest tingitud
toetuse saaja asjasse ei puutu.
Seejuures toimetulekutoetuse saaja saab nii mitu
pakki (komplekti) toiduabi, kui tal on toetuse määramisel pereliikmeid olnud, aga ühekordse valla toetuse
saaja saab ainult ühe komplekti enda nimel, pereliikmete arv toiduabi kogust ei mõjuta.
Kui isikule ei ole toetust määratud, siis ta toiduabi
ei saa – seega vanaduspensionäriks, töövõimetoetuse
saajaks, pikaajaliseks töötuks vm olek ei anna automaatset õigust toiduabile. See, et igakuised kulud on
suured ja raha ei jätku, ei anna samuti automaatset
õigust EL toiduabile. Selleks, et isikul oleks selge,
kas tasub tulla septembri alguses (soovitavalt enne
20. septembrit, muidu ei jõua vallavalitsus toetusi ära
otsustada) vallamajja ühekordset toetust taotlema,
kirjutan ma järgnevalt veelkord lühidalt üle, millega
on tegemist (vt ka artiklit 10.05.2018 ilmunud Otepää
Teatajas, lk 3). Täpsed arvutused teeb sotsiaaltöötaja
juba kohapeal, kui vallamajja pöördute.
Millised valla toetused sõltuvad sissetulekust?
Sissetulekust sõltuvad toetused on:
1.Tervisetoetus ehk toetus
1) lapse prillide ostukulu hüvitamiseks;
2) puudest või erivajadusest tulenevate abivahendite
soetamise kulu hüvitamiseks;
3) retseptiravimite kulu hüvitamiseks;
4) raviasutuse väljastatud omaosalusarve tasumisega
seotud kulu hüvitamiseks;
5) ravikindlustamata isikule osutatud raviteenuste
eest tasumiseks. Toetus on ettenähtud ravikindlustamata isikute hädavajalike ravikulude, puude raskusastme ja töövõime määramiseks tehtavate kulude
osaliseks katmiseks.
2. toetus raske majandusliku olukorra puhul – seda
toetust määratakse
1) isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud
toimetulekuraskustesse sotsiaalsete riskide (töötus,
haigus, töövõimetus, vanadus, toitja kaotus, laste kasvatamine, kuriteoohvriks langemine, õnnetusjuhtum,
erivajadus), elatusvahendite kaotuse või planeerimatu
väljamineku tõttu;
2) toimetulekuraskustes isikule kütte muretsemiseks,
eluaseme teenuste eest maksmiseks või eluruumi
hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks;
3) asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva
elu alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks;
4) kinnipidamisasutusest vabanenule dokumentide
taotlusega seotud ja esmaste vajalike kulutuste kompenseerimiseks;
5) muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.
Kes saab toetust?
Vastavalt valla korra § 4 lg 4 „Perekonna sissetulekust
sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui perekonna sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse
§ 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud
eluasemekulude mahaarvamist väiksem, kui kahekordne toimetulekupiir“.
Toimetulekupiir on kehtestatud riigi poolt toimetulekutoetuse maksmiseks ning 2018. aastal on see üheliikmelisele perele 140 eurot kuus. Ehk siis üksi elaval
töötul, eakal või töövõimetuspensionäril on mõtet
pöörduda valla poole küttepuude ostmiseks, ravimitoetuse vms toetuse saamiseks juhul, kui peale korterikulude katmist jääb alles alla 280 euro kuus.
Kui lisaks perepeale on perekonnas veel inimesi, siis
iga täiskasvanu lisab 140-eurosele toimetulekupiirile
112 eurot kuus ja iga laps 168 eurot kuus. Seega nt
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Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad

ühe lapsega pere saab toetust lapse prillide ostmiseks
juhul, kui kõik pere sissetulekud peale eluasemekulude katmist on alla 840 euro kuus; kolme väikelapsega
talumajas elav pere saaks 70-eurost küttepuutoetust
siis, kui sissetulek on alla 1512 euro kuus jne.
Ka ühekordse toetuse määramisel arvestame me
eluasemekulusid toimetulekutoetusega võrdselt, so.
lähtudes Sotsiaalhoolekande seadusest ja 19.04.2018
vastu võetud volikogu määrusest „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“ (vt valla kodulehte). Seega telefoni, interneti,
TV-ühenduse jms kulud ei ole arvesse võetavad, sest
need ei ole seaduses antud loetelus kirjas. Samuti ei
arvestata kuluna järelmaksu, eluasemelaenu tagasimakseid vms. Küttepuid, üüri jm kulusid, mida
võtame arvesse ruutmeetrite alusel (nt ahiküttega
majas küttepuid 3 eurot m² kohta), võtame arvesse
normpinna järgi: kui tube on rohkem kui elanikke,
siis üksikule isikule maksimaalselt 33 m² pinda, kahele
isikule 51 m² jne. Erandiks on üksikud vanaduspensionärid ja töövõimetuspensionärid, kellele võib arvestada tubade arvust olenemata kuni 51 m². Ehk siis
kahetoalises korteris elavale töötule võib võtta arvesse
maksimaalselt 99 eurot küttekulu kuus. Näide: üksiku
isiku töövõimetuspension on 300 eurot kuus, eluasemekuludeks on küttepuud 99 eurot kuus ja elekter 12
eurot kuus, siis 300-99-12= 189 eurot kuus. Ehk toimetulekutoetust isik ei saa (piir oli 140 eurot ja 189 on
sellest suurelt üle) aga ühekordse toetuse küttepuude
ostmiseks kuni 70 eurot aastas võib isik saada. Miks
70 mitte 99 eurot? Sest ehkki me arvestame kulutusi toetuse saamiseks nii, nagu riikliku toetuse määramise puhul, on vald kehtestanud igale oma toetusele
piirmäärad ja küttepuutoetus on maksimaalselt 70
eurot aastas sõltumata sellest, kas isik ostis puid 100
või 300 euro eest.
Mida on taotlemiseks vaja?
Taotlemiseks on vaja tulla sotsiaaltöötaja vastuvõtule
vallamajja või teenusekeskusesse ja täita vastava avalduse blankett. Kaasa tuleb võtta:
1)kviitungid nende kulude kohta, mille katteks
toetust taotletakse (apteegi kviitung retseptiravimi
kohta; küttepuude ostmise arve, abivahendite ostmise
arve, lapsele prillide ostmise arve jne);
2) pangakonto väljavõte kõigi pereliikmete 3 viimase
kuu sissetulekute kohta (kui arve on mitmel pereliikmel, siis kõigi nende kontode väljavõtted). Väljavõtet
saab teha ka vallamajas kohapeal, kui internetipanga
paroolid on kaasa võetud; väljavõtte võib ka eelnevalt
saata sotsiaaltöötaja e-postile, kui printimisvõimalus
endal kodus puudub;
3) jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude kviitungid juhul, kui isiku/pere sissetulek ei ole
allpool kahekordset toimetulekupiiri kohe, vaid seda
peab hakkama arvestama. Kaasa võib võtta omanikult
tulnud üüriarve, korteriühistu arve (vesi, küte, remondifond, halduskulud), elektriarve, maamaksu arve,
maja/korteri kindlustuse arve, majapidamisgaasi või
küttepuude ostmise arve jne.
NB! Kui kulu kohta ei ole kviitungit esitada, siis
seda ka ei arvestata. Ehk siis, kui hakkate küttepuid
ostma ja tahate toetust saada, siis ostke ainult neilt
müüjatelt, kes on nõus kirjutama välja arve, kviitungi
või ostu-müügi lepingu.
Sotsiaaltöötaja teeb esmased arvestused ja võtab
avalduse vastu. Edasi läheb see arutamiseks vallavalitsuse istungile ning toetus määratakse või sellest keeldutakse vallavalitsuse korraldusega. Peale korralduse
saamist toetuse määramise korral sisestab sotsiaaltöötaja toetuse määramise ja maksmise andmed riiklikku
registrisse STAR ning teeb pangalehed, mille alusel
raamatupidajad toetuse isikule välja maksavad. Otse
sellest registrist võtab oma andmed toiduabi nimekirjade koostamiseks ka Sotsiaalministeerium. Nagu ma
eelpool kirjutasin, siis selleks, et vallavalitsus jõuaks
teha korralduse enne 30. septembrit ja sotsiaaltöötaja
jõuaks selle toetuse registrisse kanda, tuleks avaldus
ühekordse valla toetuse saamiseks esitada hiljemalt
20. septembril.
Ühekordse toetuse avaldusi võib muidugi esitada
ka oktoobris ja novembris, aga siis ei lähe toetuse
saaja enam toiduabi nimekirja.
Pille Sikk, sotsiaaltöötaja

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.
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 K: 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 telefoni teel eelnevalt kokku
leppida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post:
Pille.Sikk@otepaa.ee.

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

Märdi ja Valtina sildade
ümberehitused
Valtina sild on suletud 7.-27.09.2018
(Vana-Antsla-Lüllemäe km 10,366) ja
Märdi sild on suletud 7.-21.09.2018
(Restu-Sihva teel asuv Märdi sild).
Ehituse läbiviimiseks suletakse teed ka
liiklusele täielikult.

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.
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OTEPÄÄ GÜMNAASIUM
TEATAB

Õppeaasta avaaktused
Otepää valla haridusasutustes

Õppeaasta avaaktus on 1. septembril
algusega kell 10.00 aulas.

1. september 2018

Aktuse ülekannet on võimalik jälgida ka
kooli kodulehe vahendusel ning kooli söögisaalide televiisoritest.
Õpilaskodu avatakse 31. augustil kell
18.00 ning 1. septembril on avatud 8.00
– 12.00.
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.
Spordisaalide tasuta kasutamist saab
taotleda Otepää Vallavalitsuselt pärast
seda, kui kool on taotlejat spordisaali
kasutamise võimaldamisest teavitanud.

Reedel, 31. augustil
algusega kell 20.00 Pühajärve rannas
TULEDE SÄRAS NING MUUSIKA SAATEL
LOETAKSE 100 SALMI PÜHAJÄRVELE.
SEE ON HEA TAHTE ESINEJATE KONTSERT,
MITTE TALENDIVOOR!
KONTSERT JÄÄDVUSTATAKSE VIDEOS.
TÖÖTAB RANNAKOHVIK.
ÜRITUS TASUTA!

Lugupeetud Neeruti koolis
käinud inimene!
Pöördume Teie poole palvega seoses kunagise õnnetu põlenguga Valga Koduloomuuseumis, kus hävis ajalooline dokumentaalne materjal Neeruti kooli kohta.
Oleme huvitatud kasvõi osalisestki Neeruti
kooli ajaloo andmestiku taastamisest Neeruti koolis käinute või kuidagigi Neeruti
kooliga seotud inimeste abiga.
Meid on esialgu kaks, aga loodame lisandujaid. Mina, Aivo Saar olen Neeruti
kooli kauaaegse (1926-1942) juhataja Jüri
Saare poeg, kes elasin Neeruti koolimajas
sündimisest 1937. aastal kuni isa üleminekuni Kambja kooli juhatajaks 1942. aastal.
Olin siis 5-aastane ja Neeruti koolis käinud
ei ole, kuid mäletan palju Neeruti koolist
ja seal siis õppinud õpilastest. Toona õppis Neeruti koolis Heino Mägi, kes elas ka
internaadis ja tegeles minu kui 5-aastase
poisiga palju.
Teiseks selle kirja autoriks on minu sõber
Valter Terav, kes õppis Neeruti koolis 19421947. Heino Mägi korraldas Neeruti kooli kokkutulekuid ja koduloolasena kogus
koduloolist materjali Neeruti kooli kohta,
aga kahjuks on enamik sellest põlengus
hävinud. Eelmisel aastal manalasse lahkunud Aili Orav-Konts õppis Neeruti koolis
1942-1947 ja korraldas viimastel aastatel
Neeruti kooli kokkutulekuid Otepääl, varem mõnekümne osavõtjaga, lõpuks kümnekonna osavõtjaga. Tekkis mõte hakata
taastama vähehaaval andmestikku Neeruti
kooli kohta.
Palume Teid vastata kuitahes vähese
infoga Neeruti kooli kohta kas telefonitsi
Aivo Saar 55-40-146 või Valter Terav 50-57550 või tavapostiga Nõuni raamatukokku
või e-mailiga Aivo Saar: asaar@tlu.ee või
Valter Terav: walter.terav@gmail.com.
Hakkame Teiega koos koostama küsimustikku, mille järgi on lihtsam vastata.
Näiteks, millal õppisite Neeruti koolis või
olite kuidagi seotud Neeruti kooliga, kust
talust käisite Neeruti kooli, kas internaadis
elasite, mis oli Teie nimi siis ja on praegu,
kui palju oli õpilasi umbes Teie klassis, kas
olid liitklassid või klassid eraldi, kes olid
õpetajad ja mis ainet nad õpetasid, kas
kooli õppe-katseaed oli koolis olemas jne
jne. Küsimusi võib koostada väga palju. Palun kirjutage vabalt kõigest, mis meenub.
Viimased kokkutulekud toimusid septemb- ri keskel. Seekordne kokkutulek toimub laupäeval, 15. septembril algusega
kell 12 Otepää Aianduse ja Mesinduse majas (uuest kalmistust natuke edasi).
Tere tulemast kõigile!
Aivo Saar ja Valter Terav
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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.

Eterniidijäätmete kogumine 2019. aastal
Keskkonnainvesteeringute Keskus avas 6. augustil keskkonnaprogrammi, millest on võimalik taotleda toetust
eterniidijäätmete kogumisringide korraldamiseks mittelinnalistes asulates. Valgamaa Omavalitsuste Liit koostöös Valga maakonna kohalike omavalitsustega alustab
eterniidijäätmete kogumise projekti ettevalmistamist.
Projektiga saavad etteregistreeritud isikud valla mittelinnalistest asulatest üle anda kodumajapidamistes
tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides
võetakse eterniidijäätmeid vastu tasuta etteregistreeritud koguses. Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab natuke pikemat aega ning
positiivse rahastusotsuse korral toimub eterniidijäätmete
kogumine hinnanguliselt perioodil kevad/suvi 2019.
Registreerimisvoor eterniidijäätmete üle andmiseks
2019. aastal on avatud kuni 3. septembrini 2018.
Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 3. septembril 2018 Valgamaa Oma-

valitsuste Liidu programmide koordinaatori Monika
Rogenbaumi e-posti aadressile: monika.rogenbaum@
valgamaa.ee või tuua Otepää Vallavalitsusse (Lipuväljak 23, Otepää või Puka, Nõuni ja Sangaste teenuspunktidesse). Registreerimisleht on paberkandjal olemas ka
Otepää Vallavalitsuses ja Puka, Sangaste ning Nõuni teenuspunktides.
Registreerimislehe saab elektrooniliselt alla laadida
Otepää valla kodulehelt aadressil http://www.otepaa.ee/
esilehel või rubriigist „Heakord ja kommunaal“.
Lisainfo saamiseks palume pöörduda Valgamaa Omavalitsuste Liidu programmide koordinaatori Monika
Rogenbaumi poole telefonil 518 2380 või e-posti aadressil monika.rogenbaum@valgamaa.ee või Otepää Vallavalitsuse abivallavanema Kajar Lepiku poole telefonil
5662 7688 või e-posti aadressil kajar.lepik@otepaa.ee.

Valgamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse
programmi taotluste sügisvoor on avatud
vahemikus 31.08.2018–01.10.2018.
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja
püsimine. Selleks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
		 Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:
1) meede 1 – kogukonna areng;
2) meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest
äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee hiljemalt 01.10.2018
kell 16.30.
Programmdokument ja taotlus- ning aruandevormid on leitavad aadressilt: http://
www.valgamaa.ee/uldinfo/programmid
Infopäev taotlejatele toimub 10. septembril algusega kell 10.00 aadressil Kesk 11,
Valga linn (endine Valga Maavalitsus), I korruse saalis. Infopäeval osalemisest palume
teatada hiljemalt 6. septembril aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee.
Täiendav info (menetlusküsimused): Monika Rogenbaum, telefon 518 2380,
e-post monika.rogenbaum@valgamaa.ee.
Taotlejate nõustamine: Aet Arula, telefon 526 0236,
e-post aet.arula@valgamaa.ee.

Monika ROGENBAUM

Otepää postkontor on
perioodil 24.09-28.09.2018
ajutiselt avatud
E,K,R 9.00-16.30
T,N,L,P suletud
Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi
võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal.
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. See on klientidele
täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse
tavapärase töökorralduse ajal.

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: www.omniva.ee/era/
veel/edasimuujad.
Loodame, et pakutavad alternatiivid
teevad postiteenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks. Täname
mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.
Annely Noobel
Omniva Lõuna piirkonna juht
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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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Puka öölaulupidu tõi kokku üle saja lauluhuvilise
Traditsiooniline Puka öölaulupidu peeti 19.
augustil Puka kultuurimaja pargis. Kokku oli
tulnud laulma ligi sada viiskümmend inimest,
neist 55 olid koorilauljad.
Eesti Taasiseseisvumispäevale pühendatud
öölaulupeo avas Puka meesansambli tervitus kultuurimaja trepil. Puka rahvast ja koore tervitas
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala.
Kombe kohaselt heisati ka Eesti lipp Puka meesja naisansambli ning segakoor U-Tuuri juhendaja
Evald Raidma ning Otepää ja Valga valla segakooride juhendaja Margit Aigro poolt.
Seejärel algaski lustlik ühislaulmine koos
armastatud laulja Katrin Karismaaga. Laval
laulsid Puka meesansambli, Õru laulukoori,
segakoori U-tuur, Elva segakoori Ave ja Tarvastu
segakoori liikmed, Puka-Sangaste-Tõlliste segakoor. Meeleoluka õhtu lõpetas ilutulestik.
Puka kultuurimaja perenaise Helgi Punga
sõnul toimus Puka öölaulupidu juba 11. korda.
„Puka öölaulupidu on kujunenud omamoodi
toredaks rahvapeoks, kus käiakse peredega koos
nii lähedalt, kui ka kaugemaltki. Neli aastat tagasi
alustasime ka külalislauljate kustumisega – meil
on esinenud Reet Linna, Voldemar Kuslap, Ervin
Lillepea ja sellel aastal siis Katrin Karisma,“
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

märkis Helgi Pung.
Puka XI Öölaulupeo korraldas Otepää Kultuurikeskused, toetas Otepää vald, Eesti Kul-

tuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp ja Valgamaa
Omavalitsuste Liit.
Monika Otrokova

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
3. septembril kell 19.00 Johannes Uiga 100. sünniaastapäevale pühendatud maalikursuse „JOHANNES
UIGA RADADEL“ näituse avamine / Otepää
Kultuurimaja galerii
8. septembril kell 11.00-15.00 ÜLEVALLALINE
PEREPÄEV „SPUNK“ / Otepää Kultuurimaja! /
TASUTA
PÄEVA JUHIB PIPI / AVATUD „PAHUPIDI“ KOHVIK /
RIIETU SPUNGILIKULT
FOTOSEIN / BATUUDID / NÖOMAALINGUD / LEBOLA
/ PAKUME PUTRU JA PUUVILJU
Kell 11.00 VABA LAVA JA BIRGIT SARRAP: Tule ja spungi, millega soov, registreerimine aadressil - kultuurikeskused@otepaa.ee - Laula, tantsi või loe luulet,
sõida käulal, vantsi või hoia oboed huulel…
Kell 12.30-14.30 AVATUD ERINEVAD TÖÖTOAD (käsitöö,
laulumäng jne)
Kell 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!
9. septembril kell 14.00 Vanavanemate päeva kontsert /
Otepää Kultuurimaja / TASUTA/ Lisainfo: 5516418
(Helle)
		

Sangaste Kultuurimaja

15. septembril kell 21.00 Hooaja avapidu koos ansambliga Tulivesi / Pilet 5.- /Avatud kohvik - Kairi
Tordid- / Sangaste Kultuurimaja /Broneeri laud tel:
56822022 Raili

		

Nõuni Kultuurimaja

9. septembril kell 18.00 Vanavanemate päeva kontsert
/ Akordioniduo
Henri Zibo ja Mikk Langeproon / Kavas: Bach,
Böellmann, Rääts jt. / Nõuni Kultuurimaja /
TASUTA!

Läti raamatukogude
töötajad külastasid
Otepää Linnaraamatukogu

Johannes Uiga 100. sünniaastapäevale pühendatud
maalikursuse „JOHANNES UIGA RADADEL“
näituse avamine
3. septembril kell 19.00 Otepää Kultuurimaja galeriis.
Johannes Uiga (12.02.1918-23.10.1998) oli tunnustatud maalikunstnik,
keda peetakse üheks hinnatuimaks Pühajärve maalijaks. Suvise maalikursuse eesmärk oli tõmmata rohkem tähelepanu Johannes Uiga isikule
ja tema loomingule ning pakkuda hobimaalijatele võimalust akvarellidega maalida kauneid paiku Otepää ümbruses. Maalikursusel valmis
palju ilusaid töid, millest osa valiti välja käesolevaks näituseks.
Maalikursuse eestvedaja oli Ene Tuisk ja kursuse
juhendaja kunstnik Reet Ohna.

23. augustil olid Otepääl külas Läti Limbaži piirkonna
raamatukogude töötajad. Otepää linnaraamatukogu
juhataja Kaido Mägi näitas külalistele Otepää Linnaraamatukogu ja rääkis raamatukogu tööst.
Monika Otrokova
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

SPORDikalender
FC Otepää esindusvõistkonna mängud II liigas toimuvad
Tehvandi staadionil järgmiselt:
02.09 kell 17.00 FC Otepää vs Paide Linnameeskond III
09.09 kell 17.00 FC Otepää vs Türi Ganvix JK
13.09 kell 19.30 FC Otepää vs JK Tallinna Kalev III
FC Otepää U15 võistkonna mängud toimuvad
Tehvandi staadionil järgmiselt:
07.09 kell 18.00 U15 FC Otepää vs Valga FC Warrior
FC Otepää U13 võistkonna mängud toimuvad
Aedlinna jalgpalliväljakul järgmiselt:
09.09 kell 11.00 U13 FC Otepää vs FC Elva
16.09 kell 11.00 U13 FC Otepää vs JK Tallinna Kalev
FC Otepää U11 võistkonna mängud toimuvad
Aedlinna jalgpalliväljakul järgmiselt:
08.09 kell 12.00 U11 FC Otepää vs Tartu FC Helios

Otepää noorratturile etapivõit ja
poodiumikoht rahvusvahelisel velotuuril
Otepää Rattaklubi noor jalgrattur Kert Roose saavutas Leedus 22.24. augustini toimunud rahvusvahelisel Utena maanteeratturite
mitmepäevasõidul tuuri üldkokkuvõttes 3. koha, võites velotuuri III
etapi. Noor talendikas rattur õpib Otepää gümnaasiumi 9. klassis.
Velotuuril osalesid ratturid Leedust, Eestist, Lätist, Valgevenest
ja Poolast. Kert Roose oli tuuri alustanud 90 meesratturist I etapil
kolmas, II etapil seitsmes, III etapil esimene ja IV etapil neljas.
Otepää Rattaklubis treenivad Otepää ja selle lähiümbruse noored
alles teist hooaega. Sel sügisel on alates 3. septembrist võimalus
kõigil rattahuvilistel klubiga ühineda.
Leedus toimunud Utena 2018 on juba 25 aastat korraldatav rahvusvaheline noorte jalgratturite mitmepäevasõit treener Mykolo
Versilose mälestuseks.
Ekke-Kaur Vosman
Otepää Rattaklubi treener
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Baltimaade suurim maastikurattaüritus toimub
21. septembril
Eestlased on endiselt rattarahvas – septembri keskpaigas toimub Otepää-Elva vahel 21.
Tartu Rattamaraton. Juubeliaastal on stardijoonele oodata ligikaudu 8000 väiksemat ja
suuremat ratturit.
Tartu Rattamaratoni põhisõidud (89, 40
ja 21 km) toimuvad sel aastal Otepää-Elva
vahel 16. septembril. Mullu oli stardijoonel
4699 ratturit, tänavu ootavad korraldajad
rattapeole maagilist 5000 osalejat.
„Eestis on huvi rattasõidu vastu mitte
ainult olemas, vaid kindlasti kasvav. Tartu
Rattamaraton on jätkuvalt lähiregiooni
suurim rattaspordisündmus, kuid kõige olulisem on ikkagi see, et inimesed, sealhulgas
lapsed, kasutavad üha enam ratast igapäevase transpordivahendina,“ ütles võistluste
direktor Indrek Kelk.
Rattamaratoni programm saab avalähte pühapäeval, 9. septembril sõidetava
ühistreeningu ning 3. Tartu Teate Rattamaratoniga, kuhu on oodata vähemalt 500 rattasõpra.

Esimesel Otepää
KUKESEENE FESTIVALIL
8. septembril saab maitsta kukeseene
toite, toimub kukeseene ja sügisandide
laat, õpitoad, kukeseene näitus, valitakse
Eesti kaunim kukeseen ning päeva lõpetab
kukeseene korjamise võistlus.
AJAKAVA
09.55 - 10.00 KUKESEENE FESTIVALI avamine Otepää keskväljakul.
10.00 – 16.00 KUKESEENE JA SÜGISANDIDE LAAT Otepää keskväljakul.
10.00 – 15.00 Õpitoad Otepää
Ugandi restoranis.
10.00 – 14.45 Kukeseene
näitus Ugandi restoranis.
11.00 – 17.00 KUKESEENE FESTIVALI toidukohad avatud külastajatele.
14.30 - 15.20 Kukeseene korjamise võistlus linnamäe orus.
15.30 – 15.45 Loosimine ja autasustamine Otepää keskväljakul.
15.45 - 16.45 Otepää linnamäe ekskursioon ajaloolose AIN MÄESALUGA.
KUKESEENE FESTIVALIST osavõtja
saab osta 5 eurot maksva käepaela.
Käepaela omanik saab viies Otepää toidukohas: Ugandi resto, Ugandi kohvik, Pühajärve GMP restoran, Pühajärve SPA pubi ja
Tehvandi staadioni kohvik 8. septembril kell
11-15 degusteerimiseks kukeseene toidu ja
topsi jooki. ja saab osaleda:

Tartu Spordiselts Kalev
kutsub kõiki koolinoori
KERGEJÕUSTIKU
trenni.
Trennid toimuvad
Tehvandi staadionil
esmaspäeval ja
kolmapäeval,
kell 15.00 ja 15.45 ning
laupäeval kell 11.00.
TULE JA LIITU
VÕITJATEGA!
Täpsem info: Toomas
Halliste (56621859).

Päev enne põhisõite, 15. septembril toimuvad Tartus Tähtvere spordipargis lasteüritused, millest mullu võttis osa ligi 3000 last.
Seekordne Tartu Rattamaraton kuulub
Eesti Vabariigi juubelipidustuste programmi.
Nii saavad osalejad vaid sel aastal finišijoone
ületades kaela erakordselt piduliku ning kor-

dumatu Tartu Rattamaratoni medali.

- viies õpitoas,
- parima kukeseene toidu ja joogi valimistel,
- Eesti kaunima kukeseene valimistel,
- kukeseene korjamise võistlusel,
- Linnamäe ekskursioonil, mida
juhatab AIN MÄESALU,
- auhindade loosimisel – peaauhinnaks on 100 eurot, lisaks rohkelt
auhindu Otepää ettevõtetelt.

KÜLMUTAMINE
14.00 – 14.45 KUKESEENE ROAD

KUKESEENE KORJAMISE
VÕISTLUS
toimub kell 15.00–15.15 Otepää linnamäe
orus. Kogunemine 14.30–14.55 linnamäe
oru parklas Winterplace`i majakeste juures.
Võistlusest osavõtuks on vajalik KUKESEENE FESTIVALI käepael.
Viieteist minuti jooksul, 15.00 - 15.15, tuleb
linnamäe oru 5000 ruutmeetri suuruselt alalt
leida võimalikult palju märgitud kukeseeni. Võistlusalas on 100 märgitud kukeseent.
Korjatud seened tuleb tuua stardialasse ja
anda üle kohtunikele hiljemalt kell 15.20.
Auhinnad: 1. koht – 50 eurot, 2. koht
– 30 eurot, 3. koht - 20 eurot.

ÕPITOAD OTEPÄÄ UGANDI
RESTORANI 2. KORRUSE SAALIS
10.00 – 10.45 KUKESEENE HOIDISED
11.00 – 11.45 MIKS KUKESEEN EI
USSITA JA VEEL 99 FAKTI
KUKESEENEST
12.00 – 12.45 KUKESEENE KUIVATAMINE
13.00 - 13.45 KUKESEENE

Tanel Rungi
Turundus ja kommunikatsioon
MTÜ Klubi Tartu Maraton
Foto: ARDO SÄKS

PILETID
Eelmüügi tellimused palume saata e-mailile
kikkaseen@gmail.com.
Piletid on müügil Otepää Turismiinfokeskuses, Ugandi restos ja Ugandi kohvikus.
Pileti hind 5 eurot inimene.

LAADAKOHAD
10 ruutmeetri suuruse laadaplatsi hind 10
eurot. Kauplemissoovid palume saata hiljemalt 5. septembriks e-mailile kikkaseen@
gmail.com. Laadal saab kaubelda kukeseentega ja sügisandidega.
INFO:kikkaseen@gmail.com
tel. +372 55 946 321
facebook.com/otepaalased

KOHTUMISENI OTEPÄÄ
KUKESEENE FESTIVALIL
8. septembril 2018 OTEPÄÄL!
Hei-hei lõik laulusõbrad!
Otepää segakoor EVEKO ootab oma
ridadesse uusi liikmeid. Esimene kohtumine, tutvumine ja tulevikuplaanide
arutelu on kavas neljapäeval, 6. septembril kell 18 Otepää Gümnaasiumi
muusikaklassis. Laulame koos südamed rõõmsaks!
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UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut
kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu 260 töötajaga tehas tegutseb alates 2000.aastast. Otepää
tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele.

Ootame tööle

TERITAJAID,
kelle peamiseks tööülesandeks on spooni valmistamiseks kasutavate
lõikeinstrumentide teritamine
				
ja
Kaevan ja
puhastan tiike.
Erinevad kaeveja pinnasetööd.
Otsin majahoidja-koristajat
50 m² suvila aastaringseks
hooldamiseks Kassiratta külas.
Tel 55571008

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus pakub tööd
- hooldajale Sangaste hooldekodus,
töö vahetustega.
Info: 5182017, Ruth Muttik,
e-post: ruth.muttik@hooldekodu.ee

- hooldajale Hellenurme hooldekodus,
töö vahetustega.
Info: 53401504, Soja Sipelgas,
e-post: info@hooldekodu.ee

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmise seadmetel.
Ootame Sind kandideerima, kui omad erialast haridust ja/või töökogemust, soovid õppida ja areneda, oled kohuse- ja vastutustundlik ning
Sul on valmisolek töötada 12-tunniste vahetustega.
Uuele töötajale pakume sisseelamist kogenud kolleegide juhendamisel,
võimalust õppida ja areneda, kaasaegset töökeskkonda ja -vahendeid,
korralikke töötingimusi ja -tasu, erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi,
stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas ettevõttes.
Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga „WISA Otepää“.
Lisainfo: www.cvkeskus.ee või reet.treial@upm.com;
tel. +37253067645.

