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Puka kool pidas juubelit

Soojamajandusest
Otepääl
Alates juunikuust on Otepää kesklinnas toimunud katlamaja renoveerimistööd, mida
viib läbi AS Eviko. Oleme jõudnud niikaugele, et linn saab praegu sooja juba uuest
õlikatlast ning katlamaja ilme on põhjalikult
muutunud. Tööde valmimisega läheb veel
aega, kuid enamik töid on plaanis lõpetada
novembri lõpuks.
Kahjuks ei ole ehitus kulgenud päris
probleemideta. Loodetust mõnevõrra
aeglasem on olnud uute hakkpuidukatelde tarnimine. Ajutise katlamaja kasutamine ning uue õlikatla käivitamine on kaasa
toonud soojakatkestusi ning kohati ettenähtust madalama temperatuuriga sooja
vett torustikus.
Lepingu kohaselt peaks kõik uued katlad
oktoobri ja novembri kuu jooksul töösse
saama. Koos sellega peaks ka soojavarustusprobleemid lahenema. Edaspidiselt
tagame Otepää kesklinna soojavarustuse kahe uue ja ökonoomse, 1,5 ja 1 MW
võimsusega hakkpuidukatlaga. Tarbija
jaoks tähendab see soodsat keskkütte
hinda, kusjuures senine hind vähemalt
praegusel kütteperioodil ei tõuse, hoolimata hakkpuidu pea 30% kallinemisest
kõikjal Eestis.
Samal ajal on algamas tööd kaugküttepiirkonna laiendamiseks Tehvandi piirkonda ja keskväljaku ümbruses. Osa torustiku
paigaldamist, põhiliselt puurimise teel, on
võimalik teostada juba talvel. Osa kaevetöid jääb järgmise aasta kevad-suvesse.
Palume vabandust kõigi ebamugavuste
pärast, mida tööd kaasa on toonud ja veel
toovad. Koguinvesteeringute maht Otepää
soojamajandusse kahe aasta jooksul ulatub 1,7 miljoni euroni, sellest ligikaudu 0,7
miljonit eurot Ühtekuuluvusfondist. Kokkuvõtteks vähenevad oluliselt soojuskaod
torustikus ja katlamajas, paraneb soojaga
varustuskindlus, väheneb fossiilsete kütuste kasutamine kütmisel, ümbruskond on
puhtam ja ilusam. Ehk siis kasuks kogu
linnale.

Puka kool pidas 20. oktoobril oma
250. juubelisünnipäeva. Pidulised hakkasid koolimajja kogunema juba kella
15 paiku, et külastada kooli muuseumituba. Mõnelgi vanemal vilistlasel ja
endisel õpetajal olid kaasas fotod ja
esemed oma kooliajast, neist sai väärtuslik täiendus muuseumitoa eksponaatidele. Suur tänu mälestuste jagamise eest.
Samal ajal tehti ringkäik Puka surnuaial, et meenutada meie seast lahkunud õpetajaid-koolitöötajaid ja
asetada küünlad. Teiste seas puhkab
siin ka üks esimesi koolijuhte Mihkel
Neemeste ja legendaarne, oma elu
koolile elanud õpetaja Eliise Saar.
Et kõik ikka meeleolukalt sujuks,
võttis õhtu juhtimise enda hooleks 30.
lennu vilistlane Kristjan Moorast, kes
juba kooliajal oli silma paistnud näitlemishuvilise noormehena. Peo ametlikumas osas esines kooli mudilaskoor,
rahvatantsurühm, loeti luuletusi, üllatusena esines ka vilistlaste ja õpetajate ansambel ning koos mudilaskooriga moodustati ühendkoor, kus koos
laulmas emad tütarde ja poegadega.
Põlvkondade järjepidevus Puka koolis
ongi üks siinseid tugevusi, leidub veel
mitmeid peresid, kus lausa kolm põlvkonda samas koolis tarkust taga
nõudnud. Piduliku aktuse alguses tõid
koolilipu saali samuti kolme põlvkonna esindajad ühest perest.
Peeti kõnesid ja austati pikaaegseid

õpetajaid-koolitöötajaid. Esitleti uut
mälestusteraamat-almanahhi, mille ka
kõik kohalolijad endale said. Kooli oli
sünnipäeva puhul õnnitlema tulnud
Otepää valla haridusnõunik Janika
Laur ja hea naaber Rõngu Keskkool.
Õhtu jätkus vabas vormis, oli näha
südamlikke taaskohtumisi, lõbusaid
äratundmisi ja huvitavaid avastusi.
Juttu jätkus veel hiliste öötundideni. Tantsuks mängis Evald Raidma
ansambel. 12. klassi tüdrukud pidasid

koolikohvikut. Keskööl välkus-paukus Puka kohal Tõrvatule korraldatud
uhke ilutulestik, silmailuks ja kingituseks tervele kogukonnale.
Suurim tänu ja kummardus kõigile
kohalolnutele, abilistele, kaasamõtlejatele. Olge terved ja kohtumiseni
uutel juubelitel!
direktor MARGOT KERES
fotod: Eve Mäeorg

Piltidel hetked juubelipeolt.

Valgamaa delegatsiooni Adžaaria visiidiga jäid rahule
nii grusiinid kui eestlased
Läinud nädalal külastas Adžaaria autonoomse vabariigi (regioon
Gruusia lääneosas) Kobuleti rajooninõukogu esimehe Davit Mtchedlishvili kutsel piirkonda Valgamaa delegatsioon. Delegatsiooni kuulusid omavalitsuste esindajad (juhid, volikogude
liikmed, spetsialistid), omavalitsusliidu
ja arenguagentuuri spetsialistid ning
Valgamaa ettevõtjad. Otepäält osalesid volikogu esimees Jaanus Barkala,
aseesimees Jaanus Raidal, volikogu
liikmed Tatjana Laadi, Marika Viks
ja Irja Sõnum, Rein Pullerits, Andres
Arike ning vallavanem Kaido Tamberg
ja abivallavanem Kajar Lepik.
Visiit algas kohtumisega Gruusia
regionaalarengu ja infrastruktuuride
ministeeriumis, kus regionaalprojektide osakonna juht Nikoloz Rosebashvili andis ülevaate Eesti ja Gruusia
arengukoostööst. Gruusia arengueesmärkide toetamisel on Eesti poolse
arengukoostöö peamiseks vormiks

projektid võimekuse tõstmiseks,
millega antakse edasi teadmisi, mis
põhinevad Eesti sotsiaal-, valitsusja haldusreformidest ning Euroopa
Liiduga ühinemisest saadud kogemustel. Alates 2003. aastast on erinevad Eesti valitsus-, era- ja kolmanda
sektori organisatsioonid välisministeeriumi toel teostanud Gruusias sadu
arengukoostööprojekte, mis hõlmavad
pea kõiki eluvaldkondi.
Praegu valmistub Gruusia haldusreformiks ning reformi ettevalmistamisel keskendub valitsus inimressurssidele - reformi läbiviijate väljaõppele
ning reformi käigus vabanevate spetsialistide ümberõppele. Eesti äsjane
kogemus on seejuures grusiinidele
ülioluline.
Visiidi keskse sündmusena toimus
Kobuletis seminar "Gruusia haldusreformi ootel" Seminaril osalesid Adžaaria piirkonna kõigi omavalitsuste juhid
ja spetsialistid, Adžaaria parlamendi

ja valitsuse liikmed. Seminari peaettekande tegi OÜ Geomedia juht Rivo
Noorkõiv, Eesti üks tuntumaid haldusreformieksperte.
Grusiinide huvi teravik on suunatud
sellele, kuidas Eestis sündis haldusreformi kokkulepe nii parlamendi ja
valitsuse kui ka omavalitsuste tasandil,
kuidas toimusid ühinemisläbirääkimised ja millisel moel taandati omavalitsusjuhtide vastuseis reformile.
Mõistagi ollakse huvitatud ka sellest
kas oleme tehtud reformiga rahul ja
milliseid soovitusi anname võimalike
vigade vältimiseks.
Lisaks koostööseminaridele toimusid mitmed kohtumised erinevates
piirkonna haridusasutustes koolijuhtide ja haridusspetsialistidega. Valgamaal on kõige pikaajalisemad Gruusia
suhted Valgamaa Kutseõppekeskusel.
Kobuleti ja Valgamaa kutseõppekeskused sõbrustavad juba aastaid. Sealt
on meie kooli rahvusvahelisse rühma

Aado Altmets
AS Otepää Veevärk juhataja

TÄHELEPANU!

(inglisekeelne logistika eriala) läbi
aegade õppima asunud palju õpilasi,
vastastikku on tehtud õppepraktikat (nt. meie kokad seal praktikal).
Täna on koguni üks meie kooli õppejõud Kobuletist. Kutseõppekeskus on
vedanud ka seniseid Gruusia suunalisi
arengukoostööprojekte, mida rahastab välisministeerium.
Euroopa Liidu naabruspoliitika eesmärgiks on luua Euroopa Liidu ümber
sõbralike riikide ring. Eesti kohustus selle poliitika raames on hoida ja
arendada sõbralikke suhteid Gruusia,
Moldova, Ukraina, Afganistani ja Valgevenega.
Gruusia on olnud Eesti arengukoostöö partner alates aastast 2006 ning
"Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava" kohaselt jääb Gruusia
Eestile jätkuvalt arengukoostöö prioriteetseks sihtriigiks.
Rein Org

01. novembril ja 05. detsembril
kell 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.

Head ettevõtjad ja
ürituste korraldajad!
Talveürituste vaheleht ilmub 20. detsembril Otepää Teatajas.
Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste
korraldajatelt oma talviste ürituste kava
14. detsembriks 2018 e-posti aadressile: monika@otepaa.ee ja koopia teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada
oma talvistest üritustest või teenustest.
Vahelehes on tutvustava artikli avaldamine tasuta. Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Agar pagar ehk haridusreform
ei hüüa tulles

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
18.10.2018
n

Eesti vanasõna ütleb, et „Hea kokk teeb s…st
saia“. Aga on kindlasti pagareid ja teisigi, kes kerge
vaevaga vastupidisega hakkama saavad. Käisin
hiljuti Tšetšeenias ja sealmaal on nii, et moslemid
ei tohi kunstis kujutada ja maalida Allahit, sest
teda ei ole saanud ükski surelik oma elus näinud
olla, kuna jumala nägemine tapvat sureliku. Meie
mail on aga mõnes seltskonnas vägagi levinud
kunstiliik elavalt kujutada ja jagada asju, mida küll
otseselt nähtud pole, aga millest sellegipoolest teatakse juba kõike.
Hiljaaegu lahvatas sotsiaalmeedias ja ,,rahvaeetris“ kumu, et kohe-kohe paneb vald algklasside
lapsed sõitma Pühajärve kooli ja vanemad sealt
Otepääle jne. Nii olla juba uues arengukavaski kirjas! Päris nii need asjad ka ei ole. Selleks, et
takistada „rätiga raadio“ edasist paanikat külvavat
segadust, räägime asjad lahti.

Algatati Otepää valla üldplaneering ja keskkon-

namõju strateegiline hindamine.
n

Algatati Otepää valla üldplaneeringut muutev

Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala
detailplaneering.
n

Anti Otepää Vallavalitsusele luba korraldada riigi-

hange „Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel
ja tänavatel 2018 – 2021“.

Otepää Vallavalitsuse istungil
15.10.2018
n

Otsustati omandada Otepää vallasiseses linnas

Koolitare tn 3-2, Koolitare tn 3-4 ja Koolitare tn 3-6
asuvad korteriomandid.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu

mnt 14 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 365940,
katastritunnus 55601:003:0050, pindala 1980 m², sihtotstarve elamumaa) ja Tartu mnt 16 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 257940, katastritunnus 55601:003:0410,

Miks on vaja haridusreformi?

pindala 1511 m², sihtotstarve ärimaa) piiride muutmise

Haridusreform on vallas hädavajalik ja see tuleb
kindlasti. Meil on kokku üle 700 õpilase, 5 kooli,
(s.h. erakool Audentes), 5 direktorit. 25 aastat
tagasi oli ainuüksi Otepää Keskkoolis napilt alla
700 õpilase!
Järgneval aastal kulub hariduse töötasudeks,
muudeks kuludeks ja taristu ülalhoidmiseks ning
selle renoveerimiseks üle poole eelarvest, ehk ca 6
miljonit eurot.
Meil on vaja tõsta hariduse kvaliteeti ja selle
kättesaadavust. Meil on vaja, et võimalikult palju
meie lapsi tahaks õppida meil! Praegu on nii, et
rohkem kui pooled gümnaasiumiealised õpilased
sõidavad õppima mujale koolidesse väljaspool
valda. Osalt on see loomulik ja näiteks Nõos õppimine või Tartus kvaliteethariduse omandamine
annab tunnustust suurepärasest põhikooliharidusest. Teisalt on meil õpilasi, kes võiksid gümnaasiumi haridusteed jätkata Otepääl! Ehk siis – meil
peab olema midagi sellist, mis jätab siia või kutsub
siia väljastpoolt õppima. Julgen väita, et peame
suutma tuua Otepääle uut hingust ja uut atraktiivsust. Muidu läheb asi nii, et Tartu koolid viivad
meilt õpilased ja gümnaasium hääbub lõplikult.
Kõik algab aga põhihariduse kvaliteedist. Me
peame saama palgata korraliku palgaga täiskoormusega õpetajad praeguste kohtadel kohati juba
õpetaja-raamatukoguhoidja-aednik kombinatsioonide asemel, kus täiskoha täissaamiseks liidetakse
õpetaja ametile piltlikult pakett lisasid (mille vald
siis kinni maksab). Õpetaja on õppinud õpetama,
mitte kriidist hekikäärideni tööd tegema. Tegemist
on ressursi raiskamise ja enesepettusega. Et seda
saavutada, peab koolide personali ja materiaalse
ressursikasutuse viima ühtsesse süsteemi, et hoida
kokku raha õppekvaliteedi tõstmiseks.
Alguses kirjeldatud kiredraama väidetava arengukava sõnastuse ümber on natuke sarnane telliskivide virna kritiseerimisega selle eest , et tulevasel majal kõver korsten on. Arengukava eelnõu
projekt on pelgalt tellitud töö toorik, mida isegi
arutada polnud jõutud ei valitsuses ega vallavolikogus. Selleski oli juttu vaid ühest võimalikust
variandist − koolide juhtimise ümberkorraldamisest ja mitte õpilaste või klasside ümberviimisest.
Liikuma peaksid seejuures hakkama osaliselt õpetajad, mitte õpilased.

tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
n

Anti Priit Voolaidile projekteerimistingimused

Pedajamäe külas Vahtra kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Toomas Pähklamäele projekteerimistingimus-

ed Neeruti külas Mäe-Roni kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehi-

tisele (kunstmuru jalgpalliväljak) kasutusluba.
n

Anti Keeni külas Kooli tee 2 kinnistul asuvale ehiti-

sele (põhikooli õppehoone/koolieelne lasteasutus) kasutusluba.
n

Anti Tiidu külas Kolmimäe tee 23 kinnistul asuvale

ehitisele (loomakasvatushoone) kasutusluba.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus ühele isikule kogusummas 65

eurot.
n

Määrati neljale isikule toetus raske majandusliku

olukorra puhul.
n

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest

seitse isikut.
n

Kinnitati lihthanke „Otepää keskväljaku ja lipu-

väljaku rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“
tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks AS
Infragate Eesti (registrikood 10845129) pakkumus, OÜ
KESKKONNAPROJEKT (registrikood 10769210) ja
Kadarik Tüür Arhitektid OÜ (registrikood 12018716)
ühispakkumus ning ViaVelo Inseneribüroo OÜ (registrikood 11712139) ja Hepta Group Energy OÜ (registrikood 12502103) ühispakkumus. Tunnistati edukaks pakkumuseks ViaVelo Inseneribüroo OÜ ja Hepta Group
Energy OÜ ühispakkumus maksumusega 38 400 eurot
(käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n

Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 422

eksemplari raamatuid, summas 990,46 eurot.
n

Anti

osaühingule

Vahtre

25. oktoober 2018

VK

(registrikood

10254196, aadress Tööstuse 7 Tõrva linn) ilutulestiku
korraldamise luba 20. oktoobril 2018. a ajavahemikul kell
23:30 - 24:00 Puka alevikus Puka Keskkooli territooriumil
ilutulestiku korraldamiseks.

Otepää valla arengukava avalikku
väljapanekut pikendati
30. novembrini 2018.

Mis on kavandatava haridusreformi
alustõed, mis jäävad samaks iga valiku puhul?
ESITEKS: Ühtegi kooli kohtadel Pukas, Otepääl,
Pühajärvel ja Keenis ei suleta ega likvideerita!
TEISEKS: Õpilaste õpitingimused peavad paranema ja õppekvaliteet tõusma.
KOLMANDAKS: Direktorite arv peab vähenema
ja rohkem õpetajaid peab saama täiskoormuse.
NELJANDAKS: Gümnaasiumihariduse konkurentsivõime võrreldes naabritega peab tõusma, sest
see on Otepää Gümnaasiumi ellujäämise küsimus.

Kuidas seda saavutada?
I variant : Kõik valla koolid ühendatakse ühtse juhtimise alla, mille eesotsas on üks direktor ja igas
koolis omaette õppealajuhataja. Koolide majandustegevus ja õppetegevus ühtlustatakse ning
sünkroniseeritakse. Kohtadel jätkavad praegused
koolid niikaua, kui õppetööks vajalik kriitiline
mass õpilasi olemas on.
II variant: Puka ja Keeni PK ühendatakse ühe
juhtimise alla. Üks direktor ja üks õppealajuhataja.
Koolitamine kohtadel, kuni õpilasi selleks jätkub.
Puka saab uue kooli.
Otepää Gümnaasium ja Pühajärve põhikool
ühendatakse ühe juhtimise alla. Üks direktor ja
üks õppealajuhataja. Koolitus kohtadel praegustes
hoonetes jätkub seni, kuni kriitiline mass õpilasi
olemas. ( See on ka minu eelistus). Variandi eeliseks selge ja arusaadav lahend ja regionaalsuse säilimine. Miinuseks emotsionaalne paine Pühajärve
ja Otepää Gümnaasiumi vahel nn ,,Pühajärve kooli
sõjast“. Aga see on ju vaid ajalooline emotsioon ka.
III variant: Keeni ja Puka koolid ühendatakse
juhtimises nii, nagu variant II. Pühajärve kool jääb
Pühajärvele, aga selle vanem kooliaste allutatakse
Otepää Gümnaasiumi juhtimisele ning omakorda
Otepääl samas kohas jätkav algkooliaste allutatakse Pühajärve Põhikooli juhtimisele ilma lapsi ja
klasse reaalselt üle viimata. Variandi pluss on see,
et saab reaalselt ellu viima hakata Eestis suhteliselt
uudset progümnaasiumi ideed. Miinuseks raskesti
arusaadavus, et miks samas koolis kaks juhtimist.
Teisalt on paljudes kohtades gümnaasium ja põhikool samades ruumides, aga eri juhtimise all.
IV variant: Jätta kõik vanamoodi. See viib minu
meelest Otepää valla hariduse kvaliteedi varsti
kadumiseni ja eelarve miinusesse. Seda teha ei
tohiks.
Niisiis kallid kogukondlased … arengukava on
meie kõigi teha. Meie ei kavatse teha lõppotsust
ilma teilt arvamust küsimata. Olge ka ise aktiivsed
arvama! Seejuures emotsioonid ja populism on
enesepetmine, sest asjad on täpselt nii, nagu nad
tegelikult on. Arengukava läheb lukku alles peale
avalikku arutelu ja rahvalt tagasiside saamist.
Kutsun kõiki üles arengukava teemadel arvamust avaldama! Vaidlustes selgub tõde, isegi, kui
see on sinise silmaga ja lahinguhaavasid täis! Meil
on Teiega asju vaja lahendada, sest aeg ei oota. Kui
tahame Otepääle edulugu, siis peame esmalt alustama haridusest. Et saada arengukava paremini
rahvaga läbi arutatud, pikendasime avaliku arutelu
aega 30. novembrini. Kutsume kõiki usinalt arvamust avaldama ja variante välja pakkuma!
Vallavanem Kaido Tamberg

Head Otepää linna elanikud!
Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk viib
15. oktoobrist 30. novembrini ära koristatud lehed.
Palume koguda prügikottidesse AINULT puulehed ja asetada kotid puulehtedega oma maja aia
taha. Palume kasutada tugevamaid kotte!

Teadaanne
16.-30.10.2018 toimub Otepää valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava avalik väljapanek
valla veebilehel www.otepaa.ee.
Ettepaekuid saab saata kuni 31.10.2018 e-posti
aadressile: Kalev.Kepp@otepaa.ee.

Sangaste teenuskeskuses tööl
uus majandusspetsialist
1. oktoobrist on Sangaste teenuskeskuse
majandusspetsialist
Peeter Hansson.
Peeter Hansson
on pärit Põltsamaalt,
alates 2015. a on ta
Otepää valla kodanik.
Peeter on lõpetanud
1982. aastal Tallinna
Riikliku Merekooli. Ta
on töötanud tüürimehena ning erinevatest ettevõtetes Eestis ja Soomes ehituse valdkonnas.
Majandusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on piirkonna vallateede hooldus ning nende
remonttööde korraldamine, haljasalade hooldusja heakorratööd, teenuskeskuse halduspiirkonnas
omanikuta või hulkuvate koduloomadega seonduvate probleemide lahendamine, suhtlus varjupaikadega.
Peeter Hanssoni kontaktid: tel 5301 6488,
e-post: Peeter.Hansson@otepaa.ee

Otepää vallas tööl uus
lastekaitsespetsialist
2. oktoobrist on lastekaitsespetsialisti Kristel Ilvese asendajana
tööl Ene Tuisk.
Ene Tuisk on pärit Sangastest. 1989.
aastal lõpetas ta Eesti
Põllumajanduse Akadeemia ökonoomika
erialal. Ene on töötanud Sangaste kolhoosis raamatupidajana,
pidanud ostujuhi ja müügijuhi ametit. Ene on tegelenud ka vabatahtliku tööga, millest osa on olnud
ka lastega töötamine.
Ene Tuisu tegevuspiirkonnaks on Sangaste ja
Puka piirkond. Lastekaitsespetsialisti tööülesanneteks on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate
toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Vanemate ja teiste lapse kasvatamises
osalevate isikute vaheliste last puudutavate vaidluste lahendamine. Erivajadustega laste perede
nõustamine, teenustele suunamine ja teenuste
koordineerimine.
Ene Tuisu kontaktid: Tel. 5341 9003
e-post: Ene.Tuisk@otepaa.ee

Tähelepanu!

Arengukavaga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses ja Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee.
Ettepanekuid arengukavale ootame kuni
30.11.2018 e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.

Kui teie elukoht rahvastikuregistris ei ole täpne (puudu on küla või tänav, maja
või korterinumber), kuna olete kolinud ja eelmise kodu omanik on taotlenud
teie aadressi muutmist, jäävad 2019.aastal registris teie elukohaandmed
tühjaks. Nii võite ilma jääda avalikest teenustest: lasteaiakoht, juhiloa pikendamine, toetus, jms.
Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee

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

veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult,
posti kui e-posti teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus
oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.
Oma andmeid saate kontrollida ja täpseid andmeid esitada riigiportaalis eesti.
ee või elukohajärgses omavalitsuses.

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 8. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Põlva valla külavanemad tutvusid Otepää kogukondadega
12.-13. oktoobril külastasid Otepää valla kogukondi
Põlva valla külavanemad. Mõlemad päevad möödusid täis põnevaid kohtumisi, rohket infovahetust ja
uusi ideid. Oma erilise panuse andis ringsõidu kordaminekule suurepärane päikseline sügisilm ja mõnus
huumor.
Esimeseks peatuspaigaks sai Otepää Vallavalitsus,
kus vallapoolsed tervitussõnad ütles Valdur Sepp.
Ivika Nõgel tutvustas Otepää valla värsket külavanema statuuti ning kogukondade rahastamise korda.
Kuna Põlva vallas tegutseb külavanemate selts juba
aastast 2011, siis saime hea ülevaate ka nende tegevustest ja kindluse, et külavanemate valimine ja nendevaheline koostöö on ainuõige tee selleks, et külade
hääl rohkem valda jõuaks ja ka kuuldavaks saaks.
Põlvas on see ennast igati õigustanud ja nende statuudist ja rahastamise korrast võttis Otepää valla kogukondade komisjon oma dokumente ette valmistades
paljuski eeskuju.
Esimesel päeval külastasime Otepää piirkonna
külasid, kus külavanem on valitud ja toimub aktiivne ühistegevus. Vastuvõtjate rollis olid seekord Arula
küla, Kappermäe Selts, Vidrike kogukond ja Pedajamäe küla. Lisaks küladele tutvusid külalised ka Lemmikmees OÜ tegevusega ja nende omanäolise toodanguga.
Teisel päeval oli suund võetud esmalt Sangastesse.
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Otepää Vallavalitsus
kuulutas välja avatud
menetlusega riigihanke
talihooldustööde
teostamiseks Otepää valla
teedel ja tänavatel
perioodil 2018–2021.
Hanke alusdokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas aadressil
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201732
Teabevahetuses osalemiseks ja pakkumuste esitamiseks peavad huvitatud
isikud ennast registreerima riigihangete
keskkonnas.

Hange on jagatud 9 osaks:
Vallavalitsuses võttis Põlva külavanemaid vastu kultuurispetsialist Valdur Sepp.
Sealse kogukonna tegemistest saime ülevaate virgutaval jalutuskäigul Tammepargis ja lossiaias ning sügisesel taluturul. Seejärel ootas põlvakaid juba Puka,
kus samal päeval toimus ka Puka sügislaat ja perepäev. Kogukonna koostoimetamistest lõid Pukas pildi
MTÜ Puka kogukond ja MTÜ Pritsumehe Marid.

Suurim tänu kõigile võõrustajatele! Väikese pildikokkuvõtte külaskäigust leiab Valgamaa Partnerluskogu facebooki lehelt.
Aili Keldo
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu koordinaator
Foto: Monika Otrokova

DETAILPLANEERINGUD
Otepää valla üldplaneeringu ja KSH algatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 18. oktoobril otsusega nr 1-3/58 algatada Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 86
„Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, s.o 21.
oktoobril 2017. a, uus omavalitsusüksus Otepää vald. Valla territoorium on 520,21 km².
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 11 kohaselt haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu algatab moodustunud
kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning kehtestab üldplaneeringu kolme
aasta jooksul selle algatamisest arvates. Otepää valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla
territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning eelduste loomine
hea elukeskkonna kujundamiseks läbi 2013. a kehtestatud Otepää valla üldplaneeringus väljatöötatud ja hästi töötavate üldiste põhimõtete ja tingimuste neid kohandades kogu valla territooriumile sobivaks ning kaasajastades vastavalt kehtivale seadusandlusele ja kehtivatele õigusaktidele.
Üldplaneeringuga luuakse eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilimiseks ning esteetilise miljöö arenguks,
säilitades olemasolevaid väärtusi. Otepää valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Otepää Vallavolikogu, koostaja Otepää Vallavalitsus koostöös konsultandiga. Konsultant ja KSH
koostaja selgub peale hanketulemuste kinnitamist. Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja
on Otepää Vallavalitsus. Otsusega on võimalik tutvuda Otepää valla dokumendiregistris ja tööajal
Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Täiendav info: planeerimisteenistuse
juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820 või 53071297.

datud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut.
Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on PlanS § 142 lõike 1
punkti 2 sätestatud juhul, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine. Ptk
2.3 punkti 11 kohaselt võib detailplaneeringuga põhjendatud vajaduse korral ja omavalitsuse kaalutlusotsuse alusel üldplaneeringut muuta, viies detailplaneeringu koostamise raames läbi arhitektuurikonkursi, kontaktvööndi analüüsi ja sotsiaalsete mõjude hindamise. Ugandi Capital OÜ soov
on Valga mnt 1c ja 1e katastriüksused liita ning püstitada tekkivale krundile kõrgem kui 12 meetrine hoone, mistõttu algatatav detailplaneering ei ole kooskõlas 2013. a kehtestatud Otepää valla
üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine ning
liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine planeeritaval maa-alal. Aktsiaselts KOBRAS koostas
algatatavale detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu.
Keskkonnamõju eelhindamise koostaja hinnangul ei ole vajalik algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringule, kuna
kavandatava tegevuse elluviimisel ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale ning planeerimisprotsessi käigus on võimalik kavandada meetmeid, et vältida negatiivset mõju
inimese tervisele ja heaolule. Detailplaneeringut algatades on teada, et koostamise ajal tuleb teha
kontaktvööndi analüüs, sotsiaalsete mõjude hindamine ja insolatsioonianalüüs. Otepää Vallavalitsus ja Ugandi Capital OÜ sõlmisid 5. oktoobril 2018. a koostöökokkuleppe üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamise tellimiseks, koostamise korraldamiseks ja läbiviimiseks. Ugandi
Capital OÜ kannab kõik detailplaneeringu ja selle menetlusega seotud kulud. Otsuse ja otsuse
lisaga on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Otepää valla
veebilehel. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus ning koostaja selgub hankekorras. Täiendav info: planeerimisteenistuse
juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820 või 53071297.

Osa 1 Otepää vald ilma vallasisese linnata.
Osa 2 Mägiste küla, Ädu küla, Pringi
küla, Vaalu küla, Mäeküla küla Rehepapi
talu eratee, Keeni küla teed nr 7240107 ja
7240108 ning nende teedega ühenduses
olevad erateed.
Osa 3 Keeni küla, Sangaste alevik,
Mäeküla küla, Kurevere küla Võlsi talu eratee, Tuurna talu eratee ja Sangaste-Keeni
kergliiklustee, Sangaste kalmistu parkla,
Restu küla, Raudsepa talu eratee.
Osa 4
Tiidu küla, Kurevere küla, Lossiküla küla ning nendega ühenduses olevad
erateed.
Osa 5
Lauküla küla, Sarapuu küla, Restu
küla, Risttee küla, Palu talu eratee.
Osa 6
Kuigatsi piirkonna teed, parklad
ja platsid kuni Puka mõisani.
Osa 7 Arula, Meegaste ja Orumäe piirkonna teed, parklad ja platsid.
Osa 8 Komsi ja Kähri piirkonna teed,
parklad ja platsid.
Osa 9 Nõuni piirkonna teed, parklad ja
platsid (sh Päidla, Räbi, Neeruti, Lutike).
Pakkuja võib teha pakkumuse ühele või
enda poolt valitud mitmele hanke osale.
Pakkumuste esitamise tähtaeg:
05.11.2018 kell 11.00.
Täiendav informatsioon:
Kajar Lepik, abivallavanem, telefon 766
4806, e-post: Kajar.Lepik@otepaa.ee.

Teade
Alates 1.oktoobrist 2018 töötab
Kuigatsi raamatukogus Tiiu Treimuth.
Raamatukogu on avatud:
E,K,N,R 10-17
T, 13-20
E-post: Tiiu.Treimuth@otepaa.ee

Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e
katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 18. oktoobril otsusega nr 1-3/59 algatada Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava
alana käsitleda järgnevaid katastriüksuseid: Valga mnt 1a (katastritunnus 55601:004:1520, pindala
107 m², sihtotstarve 100% tootmismaa); Valga mnt 1c (katastritunnus 55601:004:1761, pindala 1235
m², sihtotstarve 100% ärimaa); Valga mnt 1d (katastritunnus 55601:004:1762, pindala 1040 m², sihtotstarve 75% elamumaa ja 25% ärimaa); Valga mnt 1e (katastritunnus 55601:004:1763, pindala
1174 m², sihtostarve 75% elamumaa ja 25% ärimaa); Lipuväljak T6 (katastritunnus 63601:001:0295,
pindala 279 m², sihtostarve 100% transpordimaa) ja 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2 (katastritunnus 55601:004:0016, pindala 1,77 ha, kuid planeeritava alana käsitletakse 1015 m²suurust maa-ala).
Planeeritava maa-ala pindala on 4850 m².
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus
veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega
alal või juhul. Planeeritaval alal kehtib Otepää Vallavolikogu 17. veebruari 2005. a otsusega nr 1-4-6
kehtestatud Tartu mnt-Lipuväljak-Valga mnt kvartali detailplaneering. PlanS § 140 lõike 7 kohaselt
tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering,
lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140
lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem
kehtestatud detailplaneering kehtetuks. PlanS § 142 lõike 1 kohaselt võib detailplaneering põhjen-

PILKUSE KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
Kutsume kõiki Pilkuse küla elanikke
ja seltsi liikmeid üldkoosolekule
"Külamajaga või külamajata".
Toimumise aeg: 4. november kell 15.00
Pilkuse külamajas.

Päevakorras on:
1.Külaseltsi aastaaruande ülevaade
2.Külaseltsi juhatuse liikme ümbervalimine
3.Pilkuse külamaja tuleviku arutelu
4.Külavanema rolli arutelu-külavanema
valimine
5.Kohapeal algatatud küsimused

Planeeringuala piir (tähistatud punasega).

Info telef. 51974916 Merike

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Mõisalaste mängud looduses 100 aastat tagasi
Otepää Vallavalitsuses
saab tööd

tugiisik
Töö kirjeldus:

Erivajadusega lapse abistamine Keeni Põhikooli lasteaiarühmas Kratila, juhendamine ning
toetamine õpi- ja arendusprotsessis. Töö on
osakoormusega.

Nõuded kandidaadile:

• vähemalt üldkeskharidus;
• omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge pingetaluvus;
• ema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb ette vangistuse, ja
teda ei ole karistatud tahtlikult toime pandud
kuriteo eest;
• lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest.

Kasuks tuleb:

• eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoogiline eriharidus;
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• täiendkoolituse võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg:
• esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 31.10.2018. a
oma sooviavaldus, haridust tõendava dokumendi
koopia ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili
aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

Eakate lauluansambel
LAULURÕÕM
kutsub laulma
nii mehi kui naisi.
Proovid toimuvad
teisipäeviti kl. 11.00
Otepää Kultuurikeskuses.

Puka Lasteaia Põngerjate rühma
lastele avanes käesoleval aastal taas
võimalus osaleda projektis, mida
rahastas KIK. Õppeprogramm „Mõisalaste mängud looduses“ viidi läbi
Luke mõisas.
Kuna eelmisel aastal tegime lastega
Luke mõisas õunamahla, siis seekord
oli mõisatee meile juba selge, õppeprogramm muidugi teine, aga ootasime suure põnevusega. Ja meidki
oodati – pargi serval lehvitasid tulijatele juhendajad.
Üksteisega tuttavaks saanud, kogunesime lehtlasse, kus toimus õppeprogrammi tutvustav vestlus, illustreeritud rohke pildimaterjaliga. Sealt
suundusime mõisa parki, aga mitte
lihtsalt kõndides või joostes, vaid juba
algasidki mängud. Esimene neist
oli väikese krutskiga „Ussimäng“,
kus muidugi ei tohtinud käest lahti
lasta. Kuna seda aga juhtus, ja juhtus
muidugi ka juba mõisalastel, siis järgmine mäng oli „Pandi lunastamine“.
Juhendajate eestvedamisel mõtlesid
lapsed välja lõbusaid, naljakaid tegevusi pandi lunastamiseks.
Edasi jalutasime läbi sügisrüüs
pargi trepile, mida valvavad uhked
lõvide kujud. Seekordse mängu nimi
oli „Mõisahärra käskis“. Tegevus oli
suunatud laste tähelepanu ja osavuse
arendamisele.
Kuigi ilm oli uduvihmane, tõmbasime kapuutsid pähe ja jalutasime
mööda pargirada edasi järgmiseks
mänguks valmistuma. See oli selline
mäng, mida pidi korralikult harjutama – karkudega käimine. Tuli päris
hästi välja ning osaleda said nii suured
kui väikesed.
Käimised käidud, suundusime kul-

tuuriaita. Seal tutvusime mänguga
nimeks
„Taevaredel“.
Seejärel
asusime meisterdama. Tüdrukute
nobedate näppude all valmisid raudosjadest linnukujud, kusjuures ühest
osjast sai terve kuju valmis „keerutada“. Poiste aeg kulus männikoorest
paadi meisterdamisele. Peale käelist
tegevust tutvusime varjuteatri tegemisega ning oma käte osavust said
lapsed ka ise harjutada.
Programmi viimaseks osaks jagunesime kahte gruppi, sest juhendajatel

olid lastele valmis pandud magusad
üllatused, mille pidime pargi teatud
piirkonnast üles otsima. Lapsed ei
olnud kehvad otsijad, vastupidi. Nii
saime suudki magusaks. Iga laps
võis
omavalmistatud meisterduse koju kaasa võtta. Kaasa saime ka
huvitavaid teadmisi nii vanaaegsete
mängude kui loodusliku materjali
kasutamise kohta, põnevaid kogemusi ning meeldivaid mälestusi.
Täname Luke mõisa tegusaid
juhendajaid ja seda õppeprogrammi

rahastanud KIK-i meile võimaldatud
toreda päeva eest!
Ene Haaboja
Põngerjate õpetaja

Info: Merle telef. 56626481.

Nael, veepudel, kohvitops – muusikainstrumendid?
Hei kudumishuvilised!
Karukäpa kudujad saavad kokku
vallamaja III korrusel ruumis 308
30. oktoobril; 13. ja 27.novembril kell 18.
Täiendav info tel 5153248

Sangaste Pensionäride
Ühenduse „Härmalõng“
liikmed!
Olete oodatud üldkoosolekule Sangaste
Seltsimajas 13.11.2018 a. kell 11.30.
Osalemine on kohustuslik, sest arutlusele tuleb ühingu tegevuse lõpetamine
liikmete vähesuse tõttu.

Otepää AMS-i mesinike
teabepäev toimub
28. oktoobril kell 10.00
J. Hurda tn 5.
Teemad:

1.Mesilane ökosüsteemi osana.
Lektor: Jorma Õigus
2.Mesilaste kaitsmine ärritajate eest.
Lektor Tõnu Hiiemäe
Õppepäev on tasuta.
Lugupeetud mesinikud – kõik tuleviku
heaks. Info telefonil 5226235

Rahvusvaheline muusikapäev oli esimesel
oktoobril. Lasteaias tähistasime tähtpäeva kaks
päeva hiljem. Põhjus oli lihtne – meie kutsutud
esineja graafik ei võimaldanud õigel päeval tulla.
Külalise tihe kontsertkava viitab juba sellele, et
tegemist oli kõrgelt hinnatud kontserdiga.
Külaliseks oli fantaasiamuusik ja trubaduur Silver
Sepp. Oma esitlust alustas ta ausa ülestunnistusega:
“Mul ei ole täna kaasas ühtegi pilli, aga annan teile
kontserti.” Tõsi, ühtegi tavamõistes muusikainstrumenti tal kaasas polnud. Ühes olid temaga hoopis
igapäevased esemed nagu veepudel, äsja tühjaks
joodud kohvitops, veetorud. Just neist hakkas mees
muusikat välja võluma. Nii kuulsid lapsed näiteks
pudeli- ja naelapilli. Kusjuures, neile, kellel plaanis
naelapilli ehitada: mida rohkem sissepoole nael

on löödud, seda kõrgemat heli ta teeb
ja vastupidi. Nii nagu perekonnaski:
pikem (tavaliselt mees) on madalama häälega, lühem (tavaliselt naine)
kõrgema häälega.
45minutiline kontsert pakkus nii
lastele kui täiskasvanutele hoopis
teistsugust muusikat kui oleme harjunud kuulama. Muusika on tegelikult
kõikjal meie ümber – see tuleb lihtsalt
üles leida!
Otepää lasteaia õppealajuhataja
MERIKE KASE

Fotol mängitakse naelapilli.

Ugandi Kohvik on Eesti parimate seas
Otepääl asuv suure südamega väike Ugandi Kohvik
on ainukese Lõuna-Eesti toidukohana gastronoomiakonkursi Silverspoon finalist. Toidukoht konkureerib hõbelusika auhinna nimel kategoorias
„parim kohvik“, mille nominentide hulka kuuluvad
veel Tallinnas asuv Gianni Cafe ja Haapsalus tegutsev Hapsal Dietrich.
Ugandi Kohvik asub Otepää südalinnas raekoja
vastas ning avati möödunud aasta jõulude eel.
Nii kohalikud elanikud kui ka linna külastavad turistid võtsid kohviku avamisest saadik kohe
omaks ning külastajatel jagub kohvikule vaid kiidusõnu.
„Pingutame igapäevaselt kogu tiimiga selle nimel,

et iga külaline tunneks end meie juures suurepäraselt. Teame, et ühele inimesele positiivse emotsioonilaengu andmine kandub omakorda edasi
veel viiele,“ selgitas kohviku perenaine Liis Kalda.
„Kõige parem tunnustus on meie jaoks alati kliendi
siiras tagasiside, kuid lisaks on meil suur au kuuluda
ka Silverspoon gastronoomiakonkursi finalistide
hulka, kus oleme Lõuna-Eesti toidukohtadest esindatud ainukesena. Tore on teada, et oleme kohe
algusest peale suutnud pakkuda väga head teenust,
mida hinnatakse kõrgelt üle Eesti.“
Ugandi Kohvik on väikeseks sõsaraks Otepää
südames asuvale Ugandi Restole, Eesti suurimale talvepargile Otepää Winterplace ja Eestis kõige

kauem tegutsenud ööklubile Comeback.
Silverspoon on Eesti gastronoomiakonkurss,
mille eesmärk on väärtustada ja arendada toidukultuuri Eestis. Silverspoon konkursil on hindajateks väga erinevate eluvaldkondade ja maitseeelistustega inimesed ehk läbilõige Eesti ühiskonnast.
Nemad hindavad just seda, mis on tavatarbijale
väljas söömisel oluline. Kogu Silverspoon konkursi protsess on läbipaistev ja seda jälgib sõltumatu
audiitor PwC. Silverspooni konkursi võitjad kuulutakse välja pidulikul auhinnagalal, mis toimub 9.
novembril Tallinna Lennusadamas.
MONIKA OTROKOVA
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Kultuurikalender

Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle
2. novembril kell 19.00 Vaikse muusika õhtu koos Kalle
ja Rene Raidsaluga / Otepää Kultuurimaja galeriis /
avatud kohvik / TASUTA
3. novemberil kell 19.00 Laudkondade vaheline meelelahutuslik mälumäng / Otepää Kultuurimajas / laudkonda kuulub 4-6 inimest / ühe inimese pilet 6 eurot /
laual kerge näks ja vein/ parimale laudkonnale
motivatsioonipakett! / eelregistreeri oma laudkond:
kultuurikeskused@otepaa.ee, sest kohtade arv on
piiratud! / avatud kohvik / sündmust toetavad Andre
juustufarm OÜ, Cardinis OÜ jt ning õhtut viivad läbi
Indrek Hitrov ja Merilin Kirbits. Lisainfo: Indrek Hitrov
+3725107312
4. novemberil kell 12.00 Otepää valla sünnikirjade
jagamine „Mäng“ / Otepää Kultuurimajas
9. novemberil kell 19.00 Plaadiesitluskontsert Lõõtsavägilased #Kolmaz / Otepää Kultuurimajas / täispilet
15 eurot ja sooduspilet 13 eurot / piletid müügil Piletilevis,
Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ning tund
enne algust koha peal/ Koha peal pilet 18 eurot ning 15
eurot / avatud kohvik
13. novemberil kell 13.30 Kuressaare Linnateatri
noortelavastus "Järgmine peatus: KOSMOS" /
Otepää Kultuurimajas / täispilet 12 eurot ja sooduspilet
8 eurot / klassiga tulev õpetaja tasuta / piletid müügil
Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses (sularaha/käsimüügipiletid) ning piletite broneerimine
+37256626481 Merle /
18. novemberil kell 16.00 KOMÖÖDIATEATRI lavastus
"Hotell California" / Otepää Kultuurimajas / täispilet 16
eurot ja sooduspilet 14 eurot / piletid müügil Piletimaailmas, Piletilevis, Otepää Turismiinfokeskuses ning
piletite broneerimine +37256626481 Merle / avatud
kohvik
24. novembril kell 20.00 Tantsuõhtu koos ansambliga
VANA KALLIM / Otepää Kultuurimajas/ pilet 5 eurot /
laudade broneerimine +37256626481 Merle / avatud
kohvik
28. november kell 19.00 Naisteõhtu teemal „Miks mu
laps käitub nii nagu ta käitub, kuidas olla hea lapsevanem“, õhtut viib läbi Rita Rätsepp/ Otepää Kultuurimajas/ osalustasu 10 eurot / eelregistreerimine aadressil: kultuurikeskused@otepaa.ee või +37256626481
Merle
		

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

26. oktoobril kell 19.00 Tsooru külateatri etendus “Mis
teil viga on?” / Puka Kultuurimajas / Pilet 5 eurot /
2. novembril kell 18.00 Hingemuusikakontsert / Puka
Kultuurimajas / TASUTA
10. novembril kell 17.00 Otepää valla isadepäeva kont
sert ja aasta isa tunnustamine / Puka Kultuurimajas

		

Sangaste Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

27. oktoobril kell 19.00 Heategevuslik peoõhtu /
Sangaste kultuurimajas / Pilet 5 eurot / Lisainfo: Ivo Pill
+3725168127
4. novembril kell 14.00 LENDTEATRI lavastus „Lõks“ /
Sangaste Kultuurimajas / Täispilet 5 eurot / Õpilane
2 eurot / Lisainfo +37256822022 Raili

Nõuni Kultuurimaja
31. oktoobril kell 19.00 Pärimuspesa kontsert Villu Talsi
ja noortebänd KERIS / Nõuni Kultuurimajas / Pääse:
5 eurot, õpilastele 2 eurot.

Laupäeval, 27. oktoobril kell 19.00 Sangaste
rahvamajas peoõhtu!
Peoõhtu nagu ennevanasti. Pileti hind 5 eurot, lauale saab kohvi, teed ja
võileibu soetada kohapealt. Keelatud pole ka kaasatoodud hea ja parem.
Õhtut sisustab ja tantsuks mängib allesjäänud osa ühest omaaegsest ansamblist. Puudujäävaid ansambliliikmeid kompenseerib tänapäeva tehnika.
Aga lood iseendast igati head ja sügisõhtusse kohased. Lood läbi mitmete
aastakümnete, peaksid äratundmisrõõmu pakkuma nii keskealisele kui
vanemale publikule. Ka noortele oleme suutnud seni peorõõmu valmistada – pole nemadki südamesopis niiväga tümaka ja müramasina sõbrad.
Ja mis peo juures peamine, kogu sissetulek läheb heategevaks otstarbeks – lasterohkete perede heaks. Nii piletiraha kui kohvist ja kohvikõrvasest saadu. Ansambelgi mängib tasuta. Mida suurem sissetulek on, seda
rohkemaid aidata saame. Pileteid saab osta koha peal enne ürituse algust
või küsida Sangaste rahvamaja juhataja käest. Tule ja too vaheldust oma
sügisõhtu hämarusse!

6. novembril kell 12.00
Pühajärve Raamatukogus
kirjandustuur 2018
Külas Maimu Berg, Kai Aareleid,
Piret Bristol, Janika Kronberg
Kõik huvilised on oodatud!
Otepäält on võimalik tulla 11.25 väljuva
bussiga, tagasisõiduks sobib Sihvalt
13.55 väljuv buss (mõlemad tasuta).
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SPORDikalender
25. oktoobril kell 17.00 JALGPALL U13 FC Otepää vs FC Santos, Kääriku
kunstmuruväljak.
25. oktoobril kell 18.00 JALGPALL FC Kääriku vs Eesti Jalgpalli Liit,
Kääriku kunstmuruväljak.
3. novembril kell 11.00 XV Kuigatsi Sügisturniir vene kabes. Kuigatsi
Külamaja. Korraldab Kuigatsi külaselts. Lisainfo: https://www.facebook.com/events/535861870210892/
3. novembril kell 13–17.00 Sügis-romantiline käimisretk ümber Otepää
Pühajärve. Lõkkekohtades mängib ilusmõtlikke, sügisõhtusse
sobivaid laule ja lugusid ansambli Valendik kitarrist Anti Lillak.
Eelregistreerumine kodulehel:https://www.loodusturism.ee/et/plaanilised-matkad/563-sugisromantiline-kaimisretk-umber-otepaa-puhajarve-3-11-2018-muusikamatk-romantikamatk-kepikond
3. novembril kell 17.00 SUUSAHULLUDE ÖÖJOOKS Käärikul. Osalejad
saavad valida ühe, kahe või kolme ringi läbimise vahel ehk distantsidest on valikus: 14km, 28km, 42km. Rajal on kaks toitlustuspunkti:
Harimäel ning stardi/finišipaigas (läbitakse uuele ringile minnes).
Kõiki osalejaid ootab finišis omapärane medal, maitsev kõhutäis ning
kosutav saun. Iga distantsi kiireimad saavad ka vääriliselt autasustatud. NB! Soodusregistreerimine kuni 28.10! Lisainfo ja registreerimine
www.suusahullud.ee/oojooks-2018/
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Otepääd ja Lõuna-Eestit väisas ukrainlaste
delegatsioon
16.-21. oktoobrini olid Otepääl ja Lõuna-Eestis külas delegatsioon Ukrainast.
Külalised tutvusid kohaliku eluga ja külastasid erinevaid ettevõtteid.
Delegatsiooni kooseisu kuulusid Ukraina
põllumajandusettevõtete ning kohalike omavalitsuste juhid. Rein Org, Valgamaa Areguagentuuri tegevjuht ütles, et Ukraina poolt
olid visiidi organiseerijateks Ukraina Põllumeeste Ühendus ja Ukraina Omavalitsuste
Liit. „Ukrainlasi huvitas eelkõige see, kuidas
meil on haldusreform läbi viidud, kuidas
meie asutused töötavad,“ selgitas Rein Org.
„Kuna ka neil on samalaadne reform kavas,
siis tuldi siia kogemusi omandama.“
Delegatsioon külastas Otepää ja Valga valdasid. Tutvuti Otepää Lihatööstuse Edgari
tööga, kus külalistele viidi läbi kohaliku toodangu degusteerimine. Edasi tutvuti Rõngus
põllumeeste ühenduse Kevili tööga.
Järgmisel päeval külastati Valgas militaarparki ning tutvuti Valga haigla tööga ja Eesti
tervishoiu rahastamise süsteemiga. Peale
seda suunduti Valgamaa Kutseõppekeskusesse ja räägiti Eesti kutsehariduse korral-

dusest. Järgmisel päeval tutvuti Põltsamaal
E-Piima tööstusega ja Tartus Eesti Maaülikooli inseneride ettevalmistamise programmi ja mehaanikabaasiga. Külastati ka Sangaste lossi.
„Ukraina kolleegid on avaldanud soovi

tulla meie valda ja maakonda nn töövarjuks,“
lisas Otepää vallavanem Kaido Tamberg.
„Usun, et see saab olema vastastikku huvitav
ja põnev ettevõtmine.“
Monika Otrokova

Algas konkurss “Eesti Aasta Spordivabatahtlikud 2018”
Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT kuulutas välja
konkursi “Eesti Aasta Spordivabatahtlikud 2018”. Kandidaate saavad kuues alljärgnevas kategoorias esitada nii eraisikud kui organisatsioonid.

Kandidaate saab esitada järgmistes kategooriates:
Aasta Spordivabatahtlik 2018 – peaauhind aasta parimale spordivabatahtlikule Eestis.
Aasta Spordivabatahtlik Noor 2018 – spordivabatahtlik vanuses
kuni 18 eluaastat.
Aasta Spordivabatahtlik Rändur 2018 – vabatahtlikuna kaasa löö-

nud väljaspool Eestit toimunud spordisündmustel.
Aasta Spordivabatahtlike Kaasaja 2018 – organisatsioon või eraisik,
kes on oma tegevusse (sündmus või klubi) vabatahtlikke eeskujulikult
kaasanud või vabatahtlike tööd koordineerinud.
Aasta Spordivabatahtlike Sõber 2018 – organisatsioon, ettevõte,
bränd või eraisik, kes on spordivabatahtlike tegevusele ja/või spordivaldkonnale laiemalt kaasa aidanud.
Aasta Spordivabatahtlike Innustaja Koolis 2018 – haridustöötaja
(õpetaja või koolijuht), kes on motiveerinud õpilasi või üliõpilasi
osalema vabatahtlikena spordivõistlustel ja spordiklubides.
Konkursi tähtaeg on 31.10.2018 ja kandidaate saab üles seada
siin: https://goo.gl/forms/Go6HqvO4LcpUFwrS2

Tähelepanu!
Lähenevad Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise tähtajad.
Tuletame meelde, et Otepää valla eelarvest eraldatakse spordiklubidele
järgmisi toetusi:
1) treeneri tööjõukulu lisatoetus;
2) noortespordi tegevustoetus;
3) koondislase lisatoetus.
Toetuse taotlus koos andmekaardiga esitatakse Otepää Vallavalitsusele iga aasta
1. novembriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.
Spordiklubile toetuse taotlemisel peab
toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud noorsportlane või alaealise
noorsportlase seaduslik esindaja kinnitama
noorsportlase osalust vastava spordiklubi
treeningutel.
Kinnitus koos spordiala märkimisega esitatakse vallavalitsusele isiklikult (täidetakse
vallavalitsuses kohapeal) või digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 1. detsembriks.
Enne taotluse täitmist tutvuge kindlasti
toetuse andmise korraga Otepää valla
veebilehel www.otepaa.ee rubriigis „Sport“.
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KUULUTUSED

Mapomets OÜ

Teostame elektritöid. 520 50 16

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

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee

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

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidipuud. Vedu tasuta.
T: 505 6107
Mobiilne liivaprits Otepääl ja
lähiümbruses. 5533 918 Urmas
Katuste pesu ja värvimine. Rennide puhastus. 5838 8994
Viin ära vanad raamatud, raadiod,
vinüülplaadid. Tel. 58 938 528
Otsin Otepääl võsa lõikajat oma
tehnikaga. Tasu 15eur/h, tel
5186503, Timo.
Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863
Müüa kuivad küttepuud,
tel 513 1968.
Otepääl üürile anda 3-toaline
möbleeritud korter. Müüa heas
seisukorras pianiino. Tel 5216 878
Boilerite paigaldus, puhastus,
sanitaar-tehnilised tööd. Ehitus-remonditööd, Vannitubade
remont. 5362 6227
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Metsakeskus.ee

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

SOstame virnastatud

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

OMANIKU JÄRELVALVE

Kontakt: transport@reinsaluauto.ee, 5128315.

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

võsa ja raiejäätmeid
üle Lõuna-Eesti.

ANNA ÄRA
toimub Puka alevis
postkontori juures
4. novembril kell 10-12.00.
Tuua võib kõike, mida sa
enam ei vaja, nt. riided,
jalanõud, nõud, tapeet,
mööbel, mänguasjad, kangad jne.
TASUTA: Tule ja võta!
Info: 5648 5327

Volvo sõiduautode diagnostika,
hooldus ja remont. Moodulite programmeerimine ja keele vahetus.
Uute rehvide müük. www.volv.ee
53432498.

Müüa lõhutud küttepuid.
Tel. 509 3453

Osta lehma, pulli, veise ja teiste sarviliste päid ja kolpasid. 58267780.

Ostan sõnnikut kohaletoomisega
Päidlas. 5058 368

EhitusEST OÜ

506 7848

Pärastlõuna peredele ja paaridele
Terved pered on ühiskonna alustala!
27.10.2018 kell 15.00 – 18.00
Pärna tänav 15, Otepää
Koolitus Karita ja Meelis Kibuspuuga.
Karita on psühholoog ja pereterapeut ning üheskoos abikaasa Meelisega viivad nad läbi pere- ja paarisuhte koolitusi.
Käsitleme perekonnapärandi teemat, mis aitab avastada peresüsteemist/suguvõsast pärit uskumusi.
Pereuskumused – teadvustame seda või mitte – mõjutavad
meid kõiki igapäevaselt.
Paralleelselt koolitusega on korraldatud mängutoas lastehoid
2-12aastastele lastele. Pärastlõuna sisaldab tee- ja suupistepausi ning on osalevatele paaridele ja peredele tasuta!

Ükskõik, millises punktis on teie suhe praegu või kui
vanad te olete – kunagi pole liiga vara või hilja, et
omandada uusi teadmisi!

PALVERÄNDURI
KASUTATUD KAUBAD
Pärna 15, Otepää
AVATUD:

N-R 12-16
L 10-13
UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut
kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud maagaasi 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.

Võtame tööle

VAHETUSE MEISTRI,
kes korraldab 40-liikmelise meeskonna tööd ning vastutab tootmisplaani
kvaliteetse ja efektiivse elluviimise eest.
Ootame Sind kandideerima, kui omad erialast haridust ja töökogemust,
oskad ning soovid juhtida inimesi, väärtustad tööohutust, tunned arvutit,
saad hakkama inglise keelega, oled kohuse- ja vastutustundlik ning Sul
on võimalik töötada 12-tunniste vahetustega (sh öövahetused).
Omalt poolt pakume vastutus- ja vaheldusrikast tööd, korralikke töö- ja
palgatingimusi, erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi ning võimalusi
enese arendamiseks rahvusvaheliselt edukas ettevõttes.
Meie tegemisi tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga
„WISA Otepää“
Kui tunned, et just see on Sinu võimalus, siis saada oma CV
ja motivatsioonikiri e-posti aadressil: reet.treial@upm.com
hiljemalt 05. novembril 2018. a.
Lisainfo: personalijuht Reet Treial, telefon +37253067645.

TULE LEIA OMALE
PÕNEVAID ASJU
SOODSA HINNAGA!
Iga päev lisame uut kaupa!

AS Otepää Veevärk müüb
avalikul kirjalikul enampakkumisel endise Keskuse katlamaja kinnistu Otepää tehnokeskuse juures.
Pakkumine teha kirjalikult
9. novembriks kl 15.00 aadressil: AS Otepää Veevärk,
Kastolatsi tee, Otepää linn,
67404 Valgamaa, märksõnaga “Keskuse katlamaja” või
digiallkirjastatud dokumendina aadressil: veevark@otepvesi.ee.
Täpsem info: www.otepvesi.ee või aado@otepvesi.ee,
+372 51 964 801
(Aado Altmets)

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

Südamlik kaastunne Üllele
perega kalli ema ja vanaema

VIRVE LEIUSE
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Merlele
kalli isa

Erbert Nimbachi

1.02.1933 - 25.09.2018

Marika ja Aivo

Sügav kaastunne Märdile ja
Saimale õe ja meheõe

Sügav kaastunne Svetale
kalli

VIRVE LEIUSE

AGO KÕIVU

kaotuse puhul.
Naabrid teisest trepikojast

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis.
Aeg seda kaotust ei kustuta eal,
süda sind ikka meeles peab.

KARIN LÕOSALU

Ema arm teid saadab üha,
ema palve palava.
Saadab läbi elumüha
kalli, kauge kajana

Kallid Eve, Ülle, Aade peredega
ja Kalju. Südamlik kaastunne Teile
kalli ema ja abikaasa

kaotuse puhul.

VIRVE LEIUS´e

Kolleegid vineeritehase
I vahetusest.

Kaja perega

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Kaima,
Kaja, Helve, Aire, Ruth, Inga.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

VIIVI TREIEL

4.04.1934 – 15.10.2018
Omaksed
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3. novembril algusega 18.00 Aakre rahvamajas

Segakoori U-Tuur 10. tegutsemisaasta
juubelikontsert
Külalistena esinevad muusikakollektiivid Tartu-, Viljandija Valgamaalt. Sissepääs tasuta.
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