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Saksamaalt teekonda alustanud
hobuvankrid läbisid Otepää valda
Juuli keskpaigas startis Saksamaalt
hobuvankritega 30-liikmeline reisiseltskond, kes ületas 11. septembril
riigipiiri.
Külalised peatused Sangaste lossis,
kus neile anti Otepää valla nimel üle
rahukingitus. Järgmisel päeval, 12. septembril, jõuti Otepää linna. Edasi kulgetakse läbi Pangodi, Tartu, Mustvee,
Jõhvi, Narva. Konvoid saadab vilkuritega masin ning reguleerija.
Kaheksa vankriga «Titanen on
Tour» liigub mööda muistset merevaiguteed ning siht on Veliki Novgorod Venemaal.
Reis sai alguse Berliini külje all paiknevast väikelinnast Brück. Hobustega
ettevõetud retke pikkuseks kujuneb
ligemale 2300 kilomeetrit, läbitakse 6
riiki. Reisiselle on 30 ringis ning neid
saadab toetusmeeskond. Reisi sõnum
on rõhutada Euroopa ühtsust ja tugevust.

Sügise algus Narvas

23.septembril algas sügis ja Narva sai sügispealinnaks. Talvepealinnast käis Narvale
tervitusi üle andmas Otepää Kultuurikeskused juhataja Jorma Riivald.
„Suvi oli suve väärt, lubame talve väärilist
talve,“ sõnas Jorma Riivald sügispealinna
tiitli üleandmisel. Kena sügise algust!
FOTO: Narva Linnavalitsus

Tekst ja foto: Monika Otrokova

A1M Motorsport Otepää rahvasprindil oli stardis rekordarv
autosportlasi Eestist, Soomest ja Lätist
Möödunud laupäeval toimunud A1M
Motorsport Otepää Rahvasprint tõi
võistlustulle rekordarvu autospordiharrastajaid Eestist, Soomest ja Lätist.
Üheteistkümnes erinevas klassis oli
stardis kokku 120 võistlejat.
Esmakordselt Tehvandi spordikeskuse rollerirajal toimunud etapp sõideti
asfaltkattega rollerirajal. Punktiarvestust peeti kokku neljas suurimas rahvasprindi karikasarjas.
Marko Koosa, Otepää Rahvasprint võistluste juht: „Seekordne
võistlus toimus kitsal ja tehniliselt väga
nõudlikul rajal. Hommikul sadanud
vihm muutis raja libedaks, mis päeva
jooksul aga täielikult kuivas ning igas
sõiduvoorus valitsesid täiesti uued
rajaolud.
Lisaks rahvaspordi autodele olid
kohal ka ralliautod, krosskardid,
veoautod ja drifitauto, mis pakkusid
põnevaid elamusi pealtvaatajatele.
Võistluse juht lisas ürituse lõppedes: „ Eriti hea meel on selle üle, et
Otepääl oli taas stardis palju osalejaid
ning kõikides klassides on kohal kogu
Eesti paremik. Asfaldiradasid Eestis
on väga vähe ja tore oli näha raja
ääres väga palju pealtvaatajaid, kes
olid tulnud nautima põnevat võidusõitu. Kindlasti aitas sellele kaasa lisaks
heale korraldusele ja suurele auhin-

24.-25.09. oli Otepää Gümnaasiumi
algklasside maja 2. korruse fuajees
NUNNU näitus.
Oma „Nunnud“ olid väljapanekule
toonud algklasside õpilased.

TÄHELEPANU!

nalauale esmakordne võimalus sõita
autodega Tehvandi spordiradadel.
Otepää Rahvasprint korraldajad
tänavad toetajaid, kes andsid hindamatu panuse Otepää rahvasprindi

etapi korraldamiseks: Eco Oil, GMP
Clubhotel, Alko 1000, ööklubi Comeback, Makserv OÜ, Otepää Winterplace, Ugandi Resto, Trendi Furniture, Karula Lihatööstus, KML Auto,
A1M Motorsport, A1000Market,

Aasta Auto ja Gustav kondiitrid.
Suure panuse andsid ürituse toimumiseks Otepää vald ja Otepää Rahvasprint nimisponsor A1M Motorsport.
Tekst ja foto: A1M Motorsport

04. oktoobril, 01. novembril
ja 05. detsembril 2018. a
kella 10.00-13.00 toimub
Otepää politseimajas relvalubade
ja ID-kaartide väljastamine ning on
võimalik taotleda relvaluba
ja ID-kaarti.
Täiendav info telefonil 766 6287.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Elukohaandmed tasub
rahvastikuregistris hoida täpsetena

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil

n

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest,
tasub kohalikule omavalitsusele oma
täpsed elukohaandmed esitada kõigil
neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,
maja- või korterinumber).

Tunnistati osaliselt kehtetuks Otepää Vallavalitsu-

se 14. juuni 2017. a korraldusega nr 2-4-283 kehtestatud
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneering
Pihlaka tn 7 krundi osas.
n

Määrati Otepää valla 2018. – 2020. aasta kon-

solideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks
AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING.
n

tud: 1.1 Otepää vallasiseses linnas asuv Pühajärve rannapark kinnistu (registriosa nr 1929140, katastritunnus
63601:002:3520, pindala 112 714 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava maakaabelliini
osas, koormatava ala pindala 452 m²; 1.2 Otepää vallasiseses linnas asuv Ranna tee 1 kinnistu (registriosa nr
1929440, katastritunnus 63601:002:3350, pindala 6316 m2,
sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa)
ehitatava maakaabelliini ning jaotus- ja liitumiskilpide
osas, koormatava ala pindala 210 m²; 1.3 Otepää vallasiseses linnas asuv Ranna tee 3 kinnistu (registriosa nr
1929340, katastritunnus 63601:002:3510, pindala 10 914
m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa)
ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala
120 m².
Kinnitati Otepää Vallavolikogu hariduskomisjoni

liikmeks Nele Bend.
n

Võeti vastu Otepää valla 2018. aasta lisaeelarve.

n

Kehtestati Otepää valla eelarvest kogukondlikuks

arendustegevuseks toetuse andmise kord.

Otepää Vallavalitsuse istungil
10.09.2018
n

Peeti võimalikuks jagada Kibena külas asuv Luu-

ajaani katastriüksus (katastritunnus 60802:003:0500)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Anti Andres Anijalale projekteerimistingimused

Sihva külas Matsi kinnistul sauna ja tiigi ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Anti Konverter OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Kivi

kinnistul pesuköögi püstitamiseks.
n

Anti OÜ-le AARAIN FURNITURE ehitusluba

Sihva külas Aaraini kinnistul tööstuse peahoone püstitamiseks.
n

Anti OÜ-le SANGASTE VEED ehitusluba Lauküla

külas Kapiveski kinnistul mäevesiveski ümberehitamiseks.
n

Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehi-

n

Palun hoia
oma elukohaandmed
täpsed!

Anti Murimäe Vein OÜ-le ehitusluba Truuta külas

n

n

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljas-

pool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks.
n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas

130 eurot.
Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul
kahele isikule.
n

Keelduti ühele isikule toetuse määramisest, kuna

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

SÜNNID
Hade Jäär 		

Kinnitati Otepää valla 2019. aasta eelarve koostami-

n

Kehtestati Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise

sise-eeskiri.
17.09.2018
n

Anti ESTIKO Energia OÜ-le projekteerimistingimu-

sed Ruuna külas Ruuna laut kinnistul päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Rauno Kuberile projekteerimistingimused

Nõuni külas Tiigi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

neljale isikule.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus sot-

siaaltranspordi teenuse kulude katmiseks.
n

Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.

n

Määrati ühele isikule 25,83 euro suurune tervise-

toetus.
n

Määrati Puka Kogukonnale toetus summas 500

eurot.
n

Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahe-

mikuks 20. – 24. september 2018. a välislähetusse Venemaa
Föderatsiooni Tšetseeni Vabariiki seoses Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur poolt korraldatava Valga maakonna delegatsiooni piirkondade turismiarendusalase visiidiga.
n

Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajava-

hemikuks 7. – 13. oktoober 2018. a välislähetusse Gruusia
Adžaaria autonoomsesse vabariiki seoses Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatava Valga maakonna delegatsiooni arengukoostööalase õppereisiga.
n

Otsustati saata vallavalitsuse liige Kajar Lepik ajava-

hemikuks 7. –13. oktoober 2018. a välislähetusse Gruusia
Adžaaria autonoomsesse vabariiki seoses Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatava Valga maakonna delegatsiooni arengukoostööalase õppereisiga.
18.09.2018
n

Otsustati vabastada Tanel Soovares hallatava asutuse

Otepää Muusikakool direktori ametist 18. septembril
2018. a.

Alates 11.09.2018 on Sangaste ja
Keeni raamatukogudes tööl
Heili Kalbri

Raamatukogude lahtiolekuajad:

Kooskõlastati Pilkuse külas Kellamäe maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

n

se ajakava ja tingimused.

Heili Kalbri kontaktid: tel. 5307 2043,
e-post: Heili.Kalbri@otepaa.ee

DETAILPLANEERINGUD

Anti Lauküla külas Puidu kinnistul asuvale ehitise-

le (ettekasvatuskanala) kasutusluba.

Anti Tanel Soovaresele tasu eest üürile Otepää valla-

suurusega 63,30 m².

rajamiseks.
Rehemäe kinnistul puurkaevu rajamiseks.

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli

siseses linnas Kopli tn 10 asuva korterelamu korter nr 2,

tusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul mänguväljaku
n

Anda Heino Tungelile sotsiaaleluruumina üürile

isikut.

Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri
seaduse muudatus, mille tulemusena
jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende
inimeste elukoha andmed, kes pärast
kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri
või maja omanik on palunud nad enda
juurest välja registreerida. Selle tulemuFoto autor: Kerli Sosi
sena on inimese elukoht praegu linna või
valla täpsusega. „Soovitame kõigil, keda
Kui Teie elukoht rahvastikuregistris ei ole täpne (puudu on
muudatus puudutab, esitada esimesel
küla või tänav, maja- või korterinumber), kuna olete kolinud
võimalusel oma täpsed elukohaandmed
ja eelmise kodu omanik on taotlenud Teie aadressi
omavalitsusele. Andmete muutmist ei
muutmist, jäävad 2019. aastast registris Teie elukohatasu jätta viimasele hetkele, sest muidu
andmed tühjaks. Nii võite ilma jääda avalikest teenustest.
võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus
inimene jääb ilma elukohaga seotud
Oma andmeid saate kontrollida ja täpsed andmed esitada
avalikest teenustest nagu lasteaiakoht,
riigiportaalis eesti.ee või elukohajärgses omavalitsuses.
juhiloa pikendamine vms,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute
osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastitoimuva rahvaloenduse esimest korda läbi viia
kuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja
registripõhiselt.
näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihRahvastikuregister on üks olulisematest andtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikumekogudest, kust saadakse andmed registripõhise
registris ei ole.
loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.
Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha
paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib
Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik
selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiknii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele
likult, posti kui e-posti teel. Täna kehtiva seaduse
kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab
kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha
inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse
andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude
juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riielukohta elama asumisest, uuest aastast on see
giasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluutähtaeg 14 päeva.
ringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud
aadressil.
Valga maakonnas puudutab muudatus enam
Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on
kui 1200, Otepää vallas 39 inimest. Üle Eesti aga
registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema
praeguse seisuga enam kui 38 000 inimest, kellest
makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik
ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud. Tõeomavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda,
näoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult
kooli- ja lasteaiakohti lastele.
Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem teadmine
Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakond
Eesti rahvastiku kohta. Eesti plaanib 2020. aastal

Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ

kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kinnis-

n

n

Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 3-1 asuv korter.

21.09.2018
n

AMETLIK INFO

5. septembril

Otepää Vallavolikogu otsustas 20. septembril 2018.a otsusega nr 1-3/54 tunnistada osaliselt kehtetuks Otepää vallasises linnas
asuva Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu. Pihlaka tn 7 kinnisasja omanik esitas 23.07.2018. a Otepää
Vallavalitusele avalduse tunnistada osaliselt kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuv Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneering, mis on kehtestatud Otepää Vallavalitsuse 14.06.2017. a korraldusega nr 2-4-283 „Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine“. Osaliselt soovitakse kehtetuks tunnistada Pihlaka tn 7 krundi osas, kuna
omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Pihlaka tn 7 krundile on planeeringuga määratud ehitusõigus abihoone ehitamiseks (kuni 80 m2 ehitisealuse pindalaga). Detailplaneeringu eesmärk oli olemasolevate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste jagamine, elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Käesolevaks ajaks on katastriüksused jagatud, rajatud
juurdepääsutee ning vee- ja kanalisatsioonitrass.
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: planeerimisspetsialist Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

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

Sangaste:

K 10.00-18.00; R 9.00-16.00.

Keeni:

E 9.00-16.00; N 10.00-18.00.

Nõuni raamatukogu
uued lahtiolekuajad: E-T kell 12.00 -17.00; K kell
12.00-18.00; N kell 12.00-16.00; R;L;P suletud.

Puka raamatukogu
suletud (töötaja haige, puhkusel).
Avatud alates 03.10.2018
E, T, N 8.30-16.30, lõuna 13.00-14.00,
K 11.00 - 17.30;
R 8.30-14.30

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 11. oktoobril.
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Otepää Naisselts ootab
kandidaate valla Aasta isa
nimetusele
Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale,
kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja
amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada kuni
22.10.2018. Aasta isa avalduse saab Otepää valla
kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Elanikule
-> Otepää tunnustab -> Aasta isa. (Otselink:
http://www.otepaa.ee/aasta-isa)
Avaldused palume saata e-posti aadressil:
vald@otepaa.ee või tuua Otepää Vallavalitsusse,
Lipuväljak 13.
Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust,
tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta
isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös
Otepää Vallavalitsusega.

Hea noor tööotsija vanuses 16-26! *
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST
„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta
ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus (16 tundi)
4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal(16 tundi)
5. Arvuti tööotsingul (8 tundi)
6. Tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta
nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine).

Infotund toimub 18.10.2018 kell 13:00. Vajalik etteregistreerimine.
Kontakt 51 187 93 või margit.tago@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee.
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond
		

*oodatud on noored, kes hetkel ei õpi ega ei tööta

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste
hooldajad lisapuhkepäevi

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta paiku
Talvepealinna keskväljakut ning pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul.
Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14
meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas. Jõulupuu
tuuakse linna esimeseks advendiks.
Esimesel advendil, 2. detsembril, süttivad
jõulukuusel tuled.
Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta
kuni 16.11.2018 e-posti aadressil: Jaak.Grynberg@otepaa.ee ja tel 502 2316 (Jaak Grünberg).
Fotol: jõulupuu 2017.aastal.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Teated
Puka postipunkt

on alates 3.10.2108 avatud
E;T;N;R: 9 - 13
K: 12 - 17.30

Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk
ei ole vallas
(so Sangastes või Pukas)
järgmistel kuupäevadel
Reede, 28.09.2018 (koolitus Valgas);
Esmaspäev, 1.10.2018;
Esmaspäev, 8.10.2018
Neljapäev, 11.10.2018 (koolitus Tõrvas);
Reede, 12.10.2018 (koolitus Tartus);
Kolmapäev, 17.10.2018 (koolitus Tartus);
Neljapäev, 18.10.2018 (koolitus Tartus);
Reede, 19.10.2018 (koolitus Valgas).
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Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad
PUKA TEENUSKESKUS
(ENDINE PUKA VALLAMAJA,
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)
Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00,
K 13.00-17.00, R 8.00 -14.00.
üldtelefon: 766 8443.
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov,
tel. 766 8443.
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.
Teenuskeskuse majandusspetsialist
Kalev Mekk, tel. 516 4931, e-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.
Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea
Treesi vastuvõtuajad: E-T: 8.00-16.00. tel.
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.

Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.

Monika Otrokova

Talvepealinn Otepää
otsib jõulukuuske

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

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma
tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja,
kes hooldab oma sügava puudega lähedast. Sügava
puudega inimese lähedane on tema õde, vend, poolõde,
poolvend, ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või
registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses.
Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega
täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse
määratud ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva
korraga või ka päevade kaupa ja seda saab kasutada
kalendriaasta jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles
tööandjaga kokku leppima ja selle kohta avalduse

esitama. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks
võib olla näiteks:
- kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise
otsus hooldatava kohta;
- väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et
puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest
alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot
päevas. Puhkusetasu maksab töötajale välja tööandja,
kes saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse
kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.
Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.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.

Otepää Avatud Noortekeskuses on tööl uus juhataja
17. septembrist
on Otepää Avatud
Noortekeskuse juhataja Kätlin Nukka
asendajana tööl Helen Uibo.
Noortekeskuse
juhataja tööülesanneteks on juhtida
Otepää valla noortekeskuse tööd ja koordineerida noorte
tegemisi.
Helen Uibo on pärit Elva vallast, Valguta
külast. 2013. a lõpetas ta Rõngu Keskkooli
ja õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorralduse erialal. Varem
on Helen töötanud Rõngu rahvamajas ürituste korraldajana. Ta on osalenud USA-s
Southwestern ukselt-uksele raamatumüügi
programmis. Helen Uibo on olnud aktiivne ka noorsootöös – 2010. aastal oli ta
üks Rõngu noortevolikogu asutaja, praegu kuulub Elva noortevolikogu juhatusse.
„Noortekeskuses peab noortel olema
hea ja turvaline olla,“ leidis Helen Uibo. „Tal
peab olema võimalus ennast arendada ja
olla tema ise.“ Helen Uibo ütles ka, et on
valmis Otepää vallas noortevolikogu käivitama. „Kui noortel vähegi asja vastu huvi
on, siis saab nõu ja jõuga noortevolikogu
loomisele kaasa aidata,“ lisas ta.
Helen Uibo kontaktid: tel. 530 02915
e-post: Helen.Uibo@otepaa.ee
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Otepää valla koolide
1. klasside õpilased
Keeni Põhikool
1. Markus Jablonski
2. Georg Jepišov
3. Ronald Kõiv
4. Mirtel Laaneväli
5. Laura Lisette Makke
6. Daniel Oja
7. Keidy Šamarin
8. Karina Zimbrot
9. Sandra Zoludev
10. Maiko Vendelin
Klassijuhataja Kadri Hillak

Otepää Gümnaasium
1.a klass
1. Ander Aland
2. Sebastian Ani
3. Romet Eespere
4. Miia Jäär
5. Lisette Kampus
6. Mattias Kiiver
7. Kaspar Kukk
8. Karolin Kõivisto
9. Kristina Länik
10. Pippa Margusson
11. Henry Petolai
12. Oskar Ruukel
13. Joosep Sakkis
14. Linda Marie Zlobin
15. Pireta Täär
16. Simon Uibo
17. Liisbet Värva
Klassijuhataja Triin Rehk
1.b klass
1. Grettel Arulaan
2. Gerti Haavel
3. Merelle Haavel
4. Ken Ilves
5. Oliver Ilves
6. Reinhold Kalda
7. Katarina Kamla
8. Lisette Kukk
9. Andreas Kõiv
10. Anete Kõiv
11. Katariina Käis
12. Lote Kümmel
13. Kristjan Ladva
14. Liisbet Ladva
15. Liisalinda Merekivi
16. Ann-Marii Mets
17. Mette Marii Orussaar
18. Simo Paalo
19. Randar Pauskar
20. Robert Raak
21. Andorres Veerpalu
Klassijuhataja Tiie Jaaniste

Puka Keskkool
1. Kevin Ivask
2. Indrek Kattel
3. Hannes Kurisoo
4. Kertu-Ly Mõtsar
5. Kädi Nõmme
6. Joosep Possul
7. Jan-Marten Priidik
8. Lisette Anette Tensing
9. Johannes Teorein
10. Angelika Kahro
11. Berit Uibopuu
Klassijuhataja Eva Kosk

Pühajärve Põhikool
1. Rauno Almar
2. Anna Arike
3. Victoria Desiree Elvet
4. Madli Jussila
5. Raimo Künnapuu
6. Sandra Mikson
7. Mirtel Liis Mitt
8. Margo Pulver
9. Astrid Tammjärv
10. Alexander Toom
Klassijuhataja Aili Mägi

O T E P Ä Ä

27. september 2018

Hea turismirahvas!
Nüüd on selline lugu, et paneme 27. septembri oma
tähtsate asjade kaustikusse kirja! Kes veel ei tea, siis
see on Rahvusvaheline Turismipäev! See võiks olla
kõikidele turismitöötajatele täiesti töövaba päev,
visata lihtsalt tööriided nagisse ja minna ise turistiks, kuhu iganes hing soovib. Kõlab ju hästi? Õnnitleme tänase tähtpäeva puhul kõiki tublisid turismitöötajaid, turismiettevõtteid ja vahvaid reisihuvilisi!
Rahvusvahelise Turismipäeva tähistamist alustati
1980. aastal, päeva eesmärgiks on turismi propageerimine, selle tähtsuse rõhutamine nii maailma
majandusele, kui ka erinevate rahvaste ja ülemaailmse kogukonna vahelistes suhetes.
Tsiteerides Valgamaa turismiinfo töötajat: „Turist
on kõige parem klient! Ta on sõbralik ja viisakas,
talle meeldib vahetult jagada oma läbikogetud seiklusi ja külastatud kohti. Ta on alati rahul külastusega
Eestimaale ning võimaluse korral tuleb siia tagasi!“
Valgamaa turismiinfopunktides oli tänavu rohkelt külastajaid. Eks ikka küsitakse kõike, sest arvatakse, et turismitöötaja teab vastust kõikidele küsimustele. Siinkohal on hea välja tuua mõned huvitavamad soovid, mida turismitöötajatelt küsitakse.

„Valga on paljudele turistidele, kes sisenevad
Eestisse, Lõunavärava Läti kaudu, esimene peatuspaik. Seetõttu on neil palju faktilisi küsimusi
Eesti kohta just meilt küsida. Uuritakse piirkonna
ajalugu, põnevaid ja erilisi paiku, millised toitumusharjumused on meil ja muud sellist huvitavat.
Näiteks üks Prantsusmaalt pärit turist soovis aga
esimese asjana Eestisse saabudes teada saada, millises metsas kohtab põtra või karu. Eks ikka loomaaias, sest seal näeb peale põdra ja karu teisigi loomi,
kuid tema soov oli näha neid looduses vabalt ringi
liikumas. Mingi hetk muutus vestlus väga veidraks,
kuna prantslane, jäljendades põdra sarvi ja karu
kõnnakut, oli ise ka juba segaduses. Enesele mõistmata suhtlesime juba kehakeeles, sest kumbki ei
saanud enam aru, kas oleme teineteist ikka õigesti
mõistnud. Turist jäi enesele siiski kindlaks, et
soovib näha looduses vabalt ringi liikuvaid põtru ja
karusid.“ (See küsimus on olnud läbi aegade paljudes turismiinfodes TOP 5 hulka kuuluv küsimus).
„Otepäält aga otsitakse Suurt Munamäge ning
otsijateks on nii eestlased kui lätlased. Tuldud on
Võrust siia või siis teel Tartust Võrru, põigatud

Otepäält läbi, et näha Suurt Munamäge.“
„Aasia turistidel on harjumus kõike ja kõiki
fotografeerida või videole jäädvustada. Alati peab
valmis olema selleks, et nad soovivad sinuga pilti
teha või et räägiksid kaamerasse mõne huvitava
turismiloo. Mõni turist on lausa nii meelitatud Valgamaa turismitöötajatest, et kutsub enda juurde
külla. Neid naljaga pooleks lugusid võikski rääkima
jäädagi…
Meeleolukat pidupäeva soovivad:
Signe Hunt (Valgamaa turismiarendusjuht)
Alice Konsberg (Valga Külastuskeskus)
Lea Ilp ja Külliki Pikk (Otepää
Turismiinfokeskus)
Tiiu Voitk (Tõrva infopunkt)

Õnnitleme Otepää valla turismiettevõtjaid rahvusvahelise turismitöötajate päeva puhul ja soovime
lennukaid ideid ning nende teostumist! Palju häid
kliente!
Kõik turismiarenduslikud ettepanekud ja ideed
on oodatud: turismikomisjon@otepaa.ee.
Otepää vallavolikogu turismikomisjon

Ämblikud on väga head loomad
Otepää lasteaia laste ja täiskasvanute esimene ühiskogunemine
pärast teadmistepäeva oli 18. septembril. Kogunejaid oli rohkem
kui tavaliselt. Palju rohkem.
Lisaks lastele ja täiskasvanutele olid saalis ka erinevad ämblikud, keda tutvustas nende omanik Toomas Pranstibel. Mees
näitas kõiki oma lemmikuid lähemalt ja jutustas
lugusid nende elukommetest, kehaehitusest ja
paljust muust. Huvitav oli
kuulda, et ämblikul polegi
pead. Pea asemel on tal
hoopis pearindmik.
Selgus, et kõik ämblikud on mürgised, ka need,
kes meie kodudes ringi
sibavad. Küll aga ei tasu
neid sellepärast karta – inimesele meie kodude ämblikud mürgised pole. Mürk
on neile vajalik saagi ehk
putukate püüdmiseks.
Teame, et kõigil putukatel on kuus jalga, ämblikul aga kaheksa.
Jääb üle küsida, kes on ämblik, kui ta pole putukas? Vastamisel
tundub asjakohane lähtuda laulureast, mille järgi on ämblikud

väga head loomad. Toomas Pranstibeli ja tema lemmikute külaskäik kinnitas, et just nii see on.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE
Fotod: Kirli Keemu

Tarkust pole iial hilja koolikotis koju viia!
Valga Kaugõppegümnaasium viib aastatel 20182020 ellu meetme „Täiskasvanud elanikkonna
kompetentside arendamine“ tegevus „Madala
haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine
tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“
Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine
tasemeõppesse II“. Projekti maksumus on 182
048,84 eurot ning abikõlblikkuse perioodiks on
15.08.2018 – 14.08.2020. Eesmärgiks on toetada
haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist
põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu
langust mittestatsionaarses õppes.
Projekti tegevused ja teenused pakuvad pikemalt
õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli
naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks. Õppimine kaugõppegümnaasiumis on
paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud riiklik
ravikindlustus. Õppetöö toimub kaks korda nädalas
ning õpilaste vastuvõtt toimub kogu õppeaas-

ta vältel. Lisaks avatakse 10. klassis e-õppe klass,
õppetöö toimub Moodle keskkonnas (tundides
kohal ei pea käima).

ee. Projektijuht Piret Kõvask 5650 3619, piret.
kovask@vkog.edu.ee

Selleks, et pooleliolevat haridusteed
oleks lihtsam jätkata, pakume:
√ paindlikke tasanduskursusi ja konsultatsioone;
√ psühholoogia ja kodanikuõpetuse kursust;
√ mitte-eestlastele eesti keele õpet ja individuaalseid konsultatsioone;
√ õppereise;
√ psühholoogi konsultatsioone;
√ sotsiaalpedagoogi ja õppenõustaja teenust;
√ lastehoiuteenust.
Kui tahad olla tööturul konkurentsivõimeline või
soovid jätkata õpinguid kutseõppekeskuses või ülikoolis, siis tule lõpeta poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiaste ja sulle avanevad uued võimalused.
Küsi lisainformatsiooni telefonil 764 1594,
53411896 või e-posti aadressil kool@vkog.edu.

4. oktoobril alustab EELKOOL
Pühajärve Põhikoolis.
Lastevanemate koosolek toimub
26. septembril kell 18.00.
Eelkooli õpetaja on Krista Sumberg.

27. september 2018
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja
28. septembril kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos
Merle, Margiti ja Heidiga / Otepää Kultuurimajas /
Avatud kohvik / TASUTA
30. septembril kell 14.00 Eakate päevale pühendatud
kontsert – Meelis Punder, Kanepi segatantsurühm
„Päripidi“ / Otepää Kultuurimajas / TASUTA
8. oktoobril kell 11.00 Teater Must Kast lastelavastus
„ÕHUPALLID“ / alates 5. eluaastast / Otepää Kultuurimajas / Kõigile pilet 2 eurot / Piletid müügil Otepää
Turismiinfokeskuses ja tund enne algust koha peal,
piletite broneerimine +37256626481 Merle
9. oktoobril kell 11.00 Otepää valla eakate terviseseminar / Otepää Kultuurimajas / Külas on füsioterapeut Krista Anton, toitumisspetsialist Katrin Karus,
optometrist Merle Puusepp. “Südamesõprade”
ansambel hellitab kõrvu jne. Kohale tulevad erinevad
abivahendi esitlejad ja müüjad. Kaetud on suupistelaud tervislike sügisandidega. Transpordi korraldamiseks väljaspoolt Otepääd palun võtta ühendust oma
piirkonna sotsiaaltöö spetsialistiga. Korraldavad
Valgamaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Arenguagentuur, Otepää vald, Otepää Invaühing. Lisainfo:
+37255544371 Marika (Valgamaa Puuetega Inimeste
Koda)
10. oktoobril Naisteõhtu „Lähisuhted määravad meie
elukvaliteedi” – õhtut viib läbi Sille Jõgeva / Otepää
Kultuurimajas/ osalustasu 10 eurot / registreerimine
kultuurikeskused@otepaa.ee või +37256626481 Merle
12. oktoobril kell 14.00 VAT Teatri noortelavastus
„PAL-TÄNAVA POISID“ / alates 12.eluaastast / Otepää
Kultuurimajas / täispilet 12 eurot ning sooduspilet 10
eurot / Piletid müügil Piletilevis, Otepää Turismiinfokeskuses ja tund enne algust koha peal, piletite broneerimine +37256626481 Merle
18. oktoobril kell 19.00 Kuressaare Linnateatri lavastus
„PALJASJALGNE DEBORA“ /Otepää Kultuurimajas /
täispilet 14 eurot, sooduspilet 12 eurot, grupisoodustust (alates 10 inimest) -20% täispiletist / Piletid müügil
Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ning tund
enne algust koha peal, piletite broneerimine
+37256626481 Merle / Avatud kohvik
		

Puka Kultuurimaja

13. oktoobril kell 9.00-14.00 PUKA PEREPÄEVSÜGISLAAT/ Puka Kultuurimaja pargis/ Laadal Müügil
taimed, käsitöö, mesi, tarbekaup jne. Lisainfo:
+3725274812 Helgi
Perepäeva korradavad PUKA NOORED:
kell 10.00 Näomaalingud, karussell, tordioksjon, meisterdamine
kell 11.00 laulu- ja tantsulaste esinemine
kell 12.00 Maagiliste seebimullide show
kell 13.00-14.00 DISKO DJ Märt
Nagu ikka perepildi tegemise võimalus ja mängud!
		

Nõuni Kultuurimaja

3. oktoobril kell 19.00 LendTeater „SADAM“ / Nõuni
Kultuurimajas / Laval Kristiina Lõhmus ja Maie Jõgi.
Pääse: 4 eurot ning õpilane 1 euro. Lisainfo:
+37253465648 Marika

Hei kudumishuvilised!
Alustame uut hooaega 2.oktoobril 2018 kell 18 vallamaja III korrusel Karukäpa ruumis.
Sel hooajal on kavas lisaks sokkide kudumisele
õppida ka kihnu kinda kudumist.
Täiendav info tel.5153248

Tasuta õigusabi osutamisest erivajadustega inimestele
Selle aasta aprillis täitus Eesti Puuetega Inimeste
Kojal ja SA Õigusteenuste Bürool esimene tegevusaasta, kus üle Eesti on jagatud erivajadustega
inimestele tasuta õigusabi. Tänu Justiitsministeeriumi rahastusele saame osutada sihtgrupikeskselt disainitud teenust, mis on kavandatud
lahendama keskmise, raske ja sügava puudega
isikute õigusmuresid.
Õigusmurede ring on ulatuslik
Juristid on valmis juhendama ja abistama peresuhetest tekkinud probleemide, näiteks laste ülalpidamis- või hoolduskohustuse mittetäitmisega seotud murede lahendamisel, elatise väljanõudmisel.
2017. a rakendus täitemenetluseaegne elatisabi
nõudmise võimalus. Sõltuvalt elatise suurusest
kohtuotsuses, maksab riik kuni 100 eurot kuus

(kui kohtuotsuses on elatis väiksem, siis kohtu
poolt otsustatu). Oma last abistada on iga vanema kohustus.
Juristi poole pöördutakse võlgade, lepingute,
tööalaste, eluaset ja sotsiaalteenuseid puudutavate küsimustega. 2018. a algus on olnud täitemenetlusasjade rohke. Muudatused täitemenetluse seadustikus on toonud kaasa täiturite uusi
praktikaid ja sellega seoses asjaajamismuresid
väga viletsas sissetulekuolukorras erivajadustega
isikutele. Täitemenetlus ei tähenda, et kohustusi
ei tuleks täita. Seaduses on alles ka põhimõte,
millisele sissetulekule ei saa sissenõuet pöörata.
Kuid juurde on loodud 20% sissetuleku arestimise
erand ja klausel, et sissetulekut ei arestita, kui see
jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri (140 eurot).

Muudatus on põhjustanud alates veebruarist võlglastele ootamatuid 140 eurot kasutada jätmise
sissenõudmisi. Täituri tegevuse kohta „protesteerimise“ tähtajad on väga lühikesed, kuna avaldus
tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul.
Esimene õigusabiaasta möödus töörohkelt
Üle Eesti pöördus õigusteenusele 874 puudega
isikut. Piirkondade esikolmikusse ja planeeritust
aktiivsemad olid Harjumaa, Tartumaa ja Pärnumaa
erivajadustega isikud. ÕTB kliendiportfelli analüüsist nähtub, et enim oli klientide seas keskmise
puudega isikud (52%), raske puudega kliente oli
38% ja sügava puudega abistatuid 10%.
Juristid panevad südamele, et muredele tuleb
asuda lahendusi otsima esimesel võimalusel!
Erivajadustega isikud on oodatud õigusnõusta-

misteenust saama 15-s tõmbekeskuses, kus juristid on valmis vastu võtma keskmiselt üks kord
kuus- seda ei ole liiga palju, kuid telefonid töötavad ÕTB-s kõikidel tööpäevadel, helistada ja asja
joonelhoidmist saab alustada ikka.
Ja veel, alati nimetage, kui teile tundub, et teil
on oma murega kiire, eriti kui tegevused on seotud kohtasjadega ja tähtajad on väga lühikesed!
Soovime, et hädasolija teaks, et abi on helistamise kaugusel! ÕTB telefonid on 53850005 ja
6015122, www.epikoda.ee/oigusnoustamine,
www.otb.ee.
Hille Raud
SA Õigusteenuste Büroo juhataja
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

O T E P Ä Ä

Tartu Rattamaraton tõi radadele üle 8300 rattasõbra

SPORDikalender
14. oktoobril Tehvandil
orienteerumises.

27. september 2018

Otepää lahtised meistrivõistlused

Otepää matkad
20. oktoobril on jalgrattamatk ümber Otepää. Siis laulame
erinevates kohtades Otepää ja Pühajärve laule.

Suuruselt kolmandal maastikurattamaratonil maailmas, 21. Tartu Rattamaratonil, oli
esialgsetel andmetel 8312 osalejat.
Rattapidu algas juba varem ühistreeningu
ja 3. Tartu Teate Rattamaratoniga, mis tõid
kohale vastavalt 422 ja 159 rattasõpra.
15. septembril oli Tähtvere spordipark
Tartus tulevikutegijate päralt. Veel lõplikult
kinnitamata andmetel tuli lasteüritustele
koguni 2704 TILLUsõitjat ja MINImara-

PÕHJAKOTKAS OTEPÄÄ
KUTSUB TRENNI
Tegeleme suusahüpete
ja kahevõistlusega
Treeningud toimuvad
Apteekrimäel
T,K,R 14:30
L 10:00
P 10.00
Varustus on klubi poolt ja treeningud
on tasuta.
Kontaktid:

Silver Eljand: +3725534172
Raimo Peerna: +3725573406
Karl-August Tiirmaa: +37256487767

toonarit.
Selleaastasele Tartu Rattamaratonile
tõmmati joon alla põhisõitudega, mille võit
läks Leetu. 89, 40 ja 21 km distantsidel nautis
spordimõnusid kokku 5027 inimest. Võrdluses eelmise aastaga on seda 328 võrra enam.
Kuuest osavõistlusest koosneva Kuubiku
sarja seis sai rattamaratoniga oluliselt selgemaks. Sarja liidriks tõusis tiitlikaitsja Sander
Linnus, kellele järgnevad Rait Pallo ja Ivo

Suur. Naistest juhib Kuubikut Mare Ulp,
teisel kohal on mullune parim Sille Puhu
ning kolmandat kohta hoiab Reeda Tuula-Fjodorov.
Järgmine ja ühtlasi viimane Tartu Maratoni Kuubiku etapp ehk 7. Tartu Linnamaraton
toimub 6. oktoobril.
Tanel Rungi
Foto: Ardo Säks

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).

KUULUTUSED
Teostame elektritöid. 520 50 16
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee
Müüa kruusa, liiva mulda ja septiku kive. Tel. 50 64 084
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidipuud. Vedu tasuta.
T: 505 6107
Mobiilne liivaprits Otepääl ja
lähiümbruses. 5533 918 Urmas
Võtan üürile või ostan korraliku keskküttega 3-toalise korteri
Otepääl suusastaadioni lähedal.
Tel 5053095
Katuste pesu ja värvimine. Rennide puhastus. 5838 8994
Müüa kuivi küttepuid (segapuu)
50cm 6,5 rm. Tel. 5024327
Müüa lõhutud küttepuid. Info tel.
509 3453
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana. Tel:
5291256
Viin ära vanad raamatud, raadiod,
vinüülplaadid. Tel. 58 938 528
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Otsime
tootmistöötajaid

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Töö: Puidutootmises laudade
vastuvõtmine höövli või kiletusmasina taga ja kvaliteedi
jälgimine. Talvisel perioodil
ka briketi pressimine.
Nõuded: kohusetundlik.
Oskad töötada meeskonnas.
Suudad iga päev tööle tulla.
Ettevõte pakub: Lihtsat ja
püsivat tööd − väljaõpe kohapeal, erilist haridust ja eelnevat töökogemust pole vaja.
Tööaeg: E-R, 8-tunnised
päevad. Ööd ja nädalavahetus vaba.
Transport
Valga-Sangaste-Valga.
Kontakt: tel 5620 3348,
email: finlaid@finlaid.ee.

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

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

SOstame virnastatud

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Lisaks oleme huvitatud
saetööstuse jääkidest
(pinnad, saepuru, höövlilaast, puukoor, klotsid).

OMANIKU JÄRELVALVE

võsa ja raiejäätmeid
üle Lõuna-Eesti.

Kontakt: transport@reinsaluauto.ee, 5128315.

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Kaevan ja
puhastan tiike.

Metsakeskus.ee

Erinevad kaeveja pinnasetööd.

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

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

Müün toidukartulit "Laura" Nõunis.
Maret, 56 457 495

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

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

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

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

Mapomets OÜ

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

1.1 1 lk 		
1.2 ½ lk 		
1.3 1/3 lk 		
1.4 ¼ lk 		
1.5 1/8 lk 		
1.6 1/12 lk 		
1.7 1/24 lk 		
1.8 1/48 lk 		

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

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

Südamlik kaastunne
Vaikele ja Evelinile
isa ja vanaisa

NIKOLAI VAHA
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Jaanus Raidalile

ema
lahkumise puhul.

SILVIA JÜRGENSON
07.03.1923-14.09.2018

Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Sangaste
Kultuurimaja perenaisele
Raili Mandlile kalli

Mälestame endist Pühajärve
vallavanemat

Mälestame meie kooli vilistlast

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää vallavalitsuse ja allasutuste kuulutused
avaldatakse tasuta.

On kustunud küünal,
kuid valgus sellest jääb...

Tõnis Kauri

Vello Linnamäge

EEVI TIIDEBERG

lahkumise puhul.

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Siiras kaastunne Merle perele
kallilähedase kaotuse puhul.

Otepää Kultuurikeskused
kollektiiv

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Pühajärve koolipere

Töökaaslased Otepää Postist

venna
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Soovime osta
suurema
kinnistu Otepää vallas
alates 30 hektarist

Kinnistu või vana talukoht suurema
kinnistuga alates 30 hektarist
(põllumaa/metsamaa võib
ka osaliselt raiutud olla).
Kontakt:
marko@LPL.ee
või telefonil 5014732

Füsioterapeut Krista Anton
Toitumisspetsialist Katrin Karus
Optometrist Merle Puusepp

