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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää valla uued ilmakodanikud 
said sünnikirjad ja kingitused

4. novembril oli Otepää Kultuurimaja 
pisikeste ilmakodanike päralt. Lapsi ja 
nende vanemaid tervitasid ja andsid 
sünnikirjad üle Otepää vallavanem 
Kaido Tamberg ja lastekaitsespetsia-
list Kristin Leht. Sünnikirja said ajava-
hemikul 01.04.-30.09.2018 sündinud 
33 last − 15 poissi ja 18 tüdrukut. 

Käärikul tärkas tänavu muru sügisel
Enne loodetavasti lumist talve „istu-
tati“ Kääriku Spordikeskuse suusas-
taadionile eelnevale alale 8300 ruut-
meetrit muru. Kui ümbritsevad puud 
juba kolletasid, peegeldas prožektori-
te valgusest pinnalt tagasi heleroheline 
valgus. Spordikeskuse väljaehitamise 
teise etapi ühe osana valmis kunstmu-
rukattega jalgpalliväljak. 

Eelmisel aastal valmis Käärikul 
uus sportlasmajutushoone ja nagu 
paljud ehk juba teavad, on eelne-
valt korda saanud keskuse südames 
asuvad väliväljakud. Praegu on kohati 
tunne nagu elaksime ehitusobjektil. 
Seda ehitusobjetil elu peavad sport-
lased ja Kääriku keskuse lummava 
looduse nautlejad „kannatama“ veel 
nii mõnedki lähemad aastad.  

Kunstmuruväljaku valmimine oli 
esimene täiesti uus objekt keskuse 
territooriumil. Arusaadavalt ei oleks 
Fred Kudu osanud sellisele lähene-
misele mõeldagi nüüd juba enam kui 
70 aastat tagasi. Sarnaselt ei oleks 
suutnud ehk toona keegi arvestada, et 
jalgpall sellise populaarsuse saavutab. 
Spordiregistri andmetel on harrasta-
jate arv suurem võimlejate seas, aga  
väljaspool spordiregistrit on jalg- palli 
harrastavaid noori ja täiskasvanuid 
kindlasti oluliselt rohkem.

Kuna järgmisel aastal liigub keskus 
oma arendutegevustega olemasole-
va staadioni kallale, siis ei saanud 
Kääriku lasta juhtuda sellel, et jalgpal-
luritele aasta jooksul midagi pakkuda 
ei ole. 

Lisaks sünnikirjale said lapsed las-
teraamatu „Pisike puu“, MTÜ Karu-
käpa kootud papud ning MTÜ Pritsu-
mehe Marid valmistatud lapitekid.

Lasteaiaõpetajad teavad, et iseseis-
va mängu eelduseks on vanema järje-
kindel töö lapse sünnist saati. Mäng 
ei tule aga lapsel iseenesest. Lapse 

arenguks parimad mängud on need, 
kus päris mänguasju ei kasutatagi, sest 
mida täiuslikum lelu, seda vähem saab 
laps ise oma fantaasiat kasutada. 

Seda, kuidas mängida, näitasid 
pantomiimteatri vahendusel lastele 
ja vanematele Otepää Gümnaasiumi 
noored. Kaetud oli ka kohvilaud.

Kunstmuru kannab 
endas ka muid eeliseid. 
Tavamurukattega väljak 
vajab heade tingimu-
se tagamiseks puhke-
hetki ning väetamist ja 
hoolitsemist. Eelnevad 
aastad on näidanud, 
et nii Kääriku kui ka 
lähedal asuvate Piiri, 
Marguse ja Madsa laa-
griliste kasutus väljakul 
on niivõrd intensiivne, 
et sügiseks on muru 
seisukord kaugel per-
fektsusest. Kuigi Eesti 
klubid ei eelista suvel 
kunstmurustaadionit, 
annab see võimaluse harrastada jal-
gpalli välitingimustes sisuliselt aasta-
ringselt. Olgu see siis meie oma FC 
Otepää või teised laagrilised. Huvitav 
on ka asjaolu, et paljud idanaabrite 
klubid pigem eelistavadki kunstmuru 
treeninguteks.  

Arvestades eelnevat, kannab väljak 
endas sporditurismi mõttes veel ühte 
olulist aspekti – Otepää piirkonda 
juba aastakümneid kiusava madal-
hooaja vähendamine. Nagu Kääriku 
keskuse töötaja Arne tabavalt nentis, 
on see staadion ikka väga hea, kuna ei 
pea pidevalt muru niitma ja jooni väl-
jakule joonistama. Vihmaseid sügiseid 
ja kevadeid vaid sombustel liikumisra-
dadel veeta piirab oluliselt laagriliste 
põhjuseid meie valda külastada.  

Kunstmurustaadioni kuppelkat-
tele kahjuks veel loota ei saa, ehk on 
see järgnevate arenguetappide teema 
kunagi tulevikus! Madalahooajaga 
võitleme ka kindlasti märtsiks valmiva 
spordihoonega. 

Keskus korraldas 25. oktoobril 
koostöös FC Otepääga mõnusa 
mängude õhtu avamaks uut välja-
kut. Toimus 2006. aastal sündinud FC 
Otepää ja FC Santose noorte sõprus-
kohtumine ning õhtu pärliks oli jalg- 
palliliidu legendide kohtumine FC  
Käärikuga (jah, selline võitkond osales 
Eesti meistrivõistlustel enam kui 10 
aastat tagasi). Õhtupimeduses sai ära 
katsetatud staadioni valgustus ja FC 
Kääriku mängijad olid varustatud 
Kääriku keskuse Polari seadmetega. 

See pakkus elevust nii pealtvaatajate-
le kui ka mängijatele, sest jooksvalt oli 
võimalik näha kui „punases“ mängijad 
oma koormusega on. Novembris pai-
galdatakse ka kaamerate süsteem, mis 
lubab teha otseülekandeid ja on abiva-
hendiks treeneritele ja juhendajatele.   

Tänaseks on staadion avatud nii 
laagrilistele kui ka treeninguteks. 
Mängima võib ka tulla sõpradega või 
vanematega, kuna üksikpileti ostu või-
malus on hotelli vastuvõtust kenasti 
olemas. Seni kuni meie kliendid nau-
divad uusi spordirajatisi, töötab keskus 
edasi, et Eesti sport areneks ja sellega 
koos ka Otepää vald.  

Kristjan Karis
sa tehvandi spordikeskus 

Otepää Vallavalitsus kuulutas selle aas-
ta suvel välja sümbolikavandite konkursi, 
mille eesmärk on leida ühinenud Otepää 
valla sümbolid − vapp ja lipp. Konkurss 
lõppes 1. augustil 2018, laekus kokku 18 
tööd. Otepää Vallavalitsuse moodustatud 
komisjon saatis kõik laekunud tööd Riigi-
kantselei heraldikakomisjonile ülevaatami-
seks, kuna esitatud vapi ja lipu kavandid 
peavad vastama heraldika reeglitele.

23. oktoobril kogunes vallavalitsuse 
komisjon taas ning tutvus Riigikantselei 
heraldikakomisjoni arvamusega. Heral-
dikakomisjon tunnistas osaliselt heraldi-
kanõuetele vastavaks kuus tööd. 

Vallavalitsuse komisjon otsustas, et 
enne kõikide konkursitööde avalikusta-
mist Otepää valla kodulehel täpsustatakse 
Riigikantselei heraldikakomisjoniga nende 
poolt esitatud heraldikanõudeid. 

Pärast seda on vallaelanikel võimalik 
anda oma lemmikule hääl. Otsuse teeb 
komisjon Riigikantselei poolt heaks kii-
detud kavandite hulgast, valitud vapi ja 
lipu kavandi kinnitab Otepää Vallavolikogu. 

Konkursi auhinnafondiks on 2500
eurot: I koht 2000 eurot, vallaelanike lem-
mik 500 eurot.

Lisainfo: konkursi korraldaja kontaktisik 
haridus- ja noorsootööspetsialist Janika 
Laur janika.laur@otepaa.ee, 523 9139.

MoniKa otroKova

Otepää valla 
sümbolikavanditega 
minnakse edasi

Palju infomüra ja kuumi kuulujutte on liik-
vel seoses kavandatava haridusreformiga. 
Et võtta maha kõikvõimalike isetekkeliste 
teooriate põhjustatud pinged ja kired koo-
liteemade ümber, teatame järgmist:

Otepää Volikogu ja vallavalitsus ei ole 
kavandanud ega plaani kavandada ühegi 
valla praeguse kooli sulgemist ega üm-
berkorraldamist algkooliks. 

Kavandatavas valla Arengukavas jätka-
vad oma tegevust kõik valla põhikoolid ja 
ka Otepää Gümnaasium praegustes asu-
kohtades ja praeguses staatuses seni, kuni 
õpilasi neis piisab kooli pidamiseks.

Kavandatav haridusreform on mõeldud 
eelkõige koolide juhtimise ja majandamise 
tõhustamiseks ning koolihoonete ja -va-
rustuse kaasajastamiseks.

Vabandame Teie ees, kui kättesaada-
vast informatsioonist on teisiti aru saadud 
või on seda meie poolt segadusttekitavas 
vormis esitatud!

Lugupidamisega 
vallavolikogu esimees jaanus Barkala, 

vallavanem Kaido tamberg

Hea lapsevanem 
ja vallakodanik!

TÄHELEPANU!
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.

Piduliku sünnikirjade üleandmise 
„Mäng“ korraldas Otepää Kultuuri-
keskused, toetas Otepää Vallavalitsus. 
Pantomiimlavastuse seadis ja noori 
juhendas Otepää Kultuurikeskuste 
loomejuht Merili Kirbits. 

MoniKa otroKova
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav 
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

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

Otepää Vallavalitsuse istungil

29.10.2018
n	 Anti Katre Tammele projekteerimistingimused 

Meegaste külas Piiripõllu kinnistul elamu ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Anti Ülo Hagele projekteerimistingimused Vidrike 

külas Suur-Karupea kinnistul kuni kahe abihoone ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Smartecon OÜ-le ehitusluba Ruuna külas 

Ruuna laut kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 24 kin-

nistul asuvale ehitisele (kauplus) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 

96,38 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

neljale isikule.
n	 Kinnitati Jaanika Mölderi hajaasustuse programmi 

lõpparuanne summas 10 680 eurot.
n	 Kinnitati Hilja Kuke hajaasustuse programmi lõp-

paruanne summas 2580 eurot.
n	 Kinnitati Hilja Kuke hajaasustuse programmi lõp-

paruanne summas 1200 eurot.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 27. augusti 2018. a 

korraldust nr 2-3/407 “Mart Kaasi hajaasustuse program-

mi taotluse rahuldamine”.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kolm isikut.
n	 Pikendati osaühinguga Tilts Eesti filiaal 27. augustil 

2018. a sõlmitud eluruumi üürilepingut Pühajärve külas 

Kannistiku vkt 4-8 asuva korteri kasutamiseks kuni 30. 

novembrini 2018. a.
n	 Lõpetati Rait Elvetiga Keeni külas Keeni tee 1-9 

asuva korteri üürileandmiseks sõlmitud eluruumi üürile-

ping poolte kokkuleppel 24. novembri 2018. a seisuga.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22. oktoobri 2018. a 

korraldust nr 2-3/505 “Otepää Gümnaasiumi spordihoo-

ne teenuste eest tasumisest vabastamine”.
n	 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha 10 ühikut vähe-

väärtuslikku vara, summas 3097,48 eurot.
n	 Algatati Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe 

katastriüksuste detailplaneering.

26.10.2018
n	 Anti Car Rental Gateway Limited Eesti filiaalile 

(registrikood 14055507, aadress Lai tn 11 Tartu linn) ilu-

tulestiku korraldamise luba 26. oktoobril 2018. a ajavahe-

mikul kell 20:30 - 21:00 Kääriku külas Kääriku Spordikes-

kuse kergejõustiku staadioni territooriumil ilutulestiku 

korraldamiseks.

22.10.2018
n	 Anti Sihva külas Aaraini kinnistul asuvale ehitisele 

(laohall) kasutusluba.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 30. detsembri 2013. 

a korraldust nr 2-4-740 „Töövõimetusest tekkinud kahju 

hüvitise määramine“.
n	 Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 

131,39 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule.
n	 Keelduti toetuse määramisest.
n	 Anti Ivo Lippingule sotsiaaleluruumina üürile Puka 

alevikus Ääre tn 6-5 asuva korteri üks tuba ja pool ühis-

kasutuses olevatest ruumidest, suurusega 27,06 m².
n	 Anti Marina Maksimovale sotsiaaleluruumina 

üürile Keeni külas Keeni tee 18-7 asuv korter, suurusega 

44,20 m².
n	 Anti Neeme Jõele sotsiaaleluruumina üürile Tiidu 

külas Vingi elamus asuva korteri nr 2 üks tuba ja pool 

ühiskasutuses olevatest ruumidest, suurusega 28,40 m².
n	 Anti Rein Jäärale sotsiaaleluruumina üürile Puka 

AMETLIK INFO

Selle sügise hakul avanes mul võimalus külastada 
Tšetšeeni Vabariiki. Nähtu jättis väga hea mulje ja 
soovin oma elamusi ka Sinuga, hea vallakodanik, 
jagada. 

Üks tuntud mõtleja olla öelnud: „Paljud väike-
sed asjad võivad muuta suuri asju, aga on palju 
suuri asju, mis ei suuda muuta väikseid asju“.

Tšetšeenia on rahvaste pingereas väikene 
maa. Väiksem, kui Eesti. Aga tema rahva hing 
on suur. Juba sadu aastaid tagasi nägi tsaaririik 
kurja vaeva Kaukaasia rahvaste alistamisega. 
Alles kümnend tagasi lõppes suur sõda ka selle 
väikese rahva jaoks. See tõi kaasa sadu tuhandeid 
hukkunuid ja üle 500 000 orvu. Groznõi linn oli 
maatasa ja majandus hävinud. Praeguseks on nii, 
et tšetšeeni peredes kasvab keskeltläbi 7-8 last ja 
rahvas taastub mühinal. Sõja jäljed on koristatud 
ja Groznõi linn paneb suu lahti tegema oma ultra-
moodsate majade ja taristuga, sarnanedes mõneti 
Dubaiga. Õhkkond on turvaline, siin põimunud 
Euroopa ja Aasia.

Tšetšeenid peavad end ise Noa järeltulijateks, 
kuna nende ja inguššide keelele sarnast ilmas leida 
pole. Seda rahvast iseloomustab alistamatu loomus 
ja võimas ühtekuuluvushoid. Juba ajaloost on 
teada, et nende kuulsad sõjatornid mägedes olid 
ehitatud nii, et vähesed kaitsjad võisid tagasi hoida 
sadu ründajaid, aga allaandmise ja põgenemise või-
malust need ette ei näinud. Võitlema pidi lõpuni. 
See pani loobuma nii mõnegi vaenlase juba ette 
teada suurte kaotustega rünnakust. Praeguseks on 
need iidsed tornid suguvõsadele kooskäimise koh-
tadeks ja märgilisteks identiteedihoidjateks.

Tšetšeenidele on küsimus aust auküsimus. 
Tšetšeen oli alaliselt valmis kaheks asjaks oma 
majas: vastu võtma külalist või võitlema vaenlasega.

Kuidas elab Tšetšeenia?

Külaline oli püha ja puutumatu. Tema eest seisti 
otsesõnu surmani. Võitluses võis teine osapool 
alati keerata selja ja lahkuda. Selga rünnata oli 
tabu. Samas oli aga sellega läinud ka lahkuja au ja 
hävinud reputatsioon, kuigi hing jäi sisse. Sest mis 
on sealkandis hing ilma auta?

Paljukuuldud veritasu on asi, mis toimib siiani ja 
omab oma kindlat tähendust tšetšeenide omavahe-
lises suhtluses. Kui keegi kedagi tapab, tapetakse 
ka tema kindlasti. Suguvõsad said kokku leppides 
ära hoida tapmiste jada, aga konkreetne asja alus-
taja oli kadunud mees. Kui tapeti aga naine, oli 
kahel mehel vastaspoolelt surmamärk küljes. Ehk 
siis veritasu on omamoodi aatompomm, mis hoiab 
tagasi kergekäelise käitumise. Asi pole ju vaid 
tapjas, vaid vastutas kogu suguvõsa. Ehk siis ker-
gekäeline tegu tõi häda kaela tuhandetele. Ainuke 
asi, mis selle pidama pani, oli suguvõsade vaheline 
kahetsuskokkulepe. Ehk siis tuhanded suguvõsa 
liikmed käisid personaalselt vabandamas kanna-
tanu suguvõsa esindajate ees juhtunu pärast. See 
protsess hõlmas palju inimesi, aega ja rääkimist 
selle nimel, et peatada vereratas. Selline reeglistik 
hoiab aga isegi käredad mägilased vaos, sest kes 
sooviks omadele halba puhul, kui kõik sõltuvad 
üksteisest oma elus ja toimetamistes.

Suguvõsade nõukogudes arutatakse kõikide 
oma liikmete probleeme ja vajadusi. Kui on vaja 
edukal lapsel edasi õppimiseks raha, siis see kogu-
takse ühiselt. Kui on kellelgi vaja kallist ravi või on 
tal mingi muu probleem, otsustatakse ja aidatakse 
ühiselt võimaluste piires. Samuti kehtib see abi-
võrgustik igas mõttes oma pereliikmete sõpradeks 
nimetatute puhul. Ehk siis tšetšeeni solvates tabab 
sind tuhandete reaktsioon ja tšetšeeni sõbraks olles 
ootab sind siiras sõprus. Nii on see olnud sajandeid.

Näiteks ei ole sellel maal praktiliselt vanadeko-
dusid ega lastekodusid. 500 000 orbu peale sõda 

alevikus Ääre tn 6-5 asuva korteri üks tuba ja pool ühis-

kasutuses olevatest ruumidest, suurusega 20,88 m².
n	 Kehtestati Otepää valla eelarvest kogukondlikuks 

arendustegevuseks toetuse taotlemiseks ja toetuse kasuta-

mise aruande esitamiseks järgmised vormid: 1.1 tegevus-

toetuse taotlusvorm; 1.2 kaasfinantseerimise toetuse taot-

lusvorm; 1.3 ürituse korraldamise toetuse taotlusvorm; 1.4 

kogukondliku arendustegevuse toetuse aruandevorm.
n	 Eraldati MTÜ-le Sportlik Eesti 1430 eurot 14. - 17. 

juunil 2018. a toimunud spordiürituse „SIS IRONMAN 

70.3 OTEPÄÄ“ korraldamise kulude (Otepää Gümnaa-

siumi õpilaskodu üür) katmiseks.
n	 Vabastati 2018/2019 õppeaastaks Otepää Gümnaa-

siumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone 

kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks vasta-

valt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone 

kasutamisaegade graafikule alljärgnevad spordiklubid ja 

Otepää Avatud Noortekeskuse spordigrupid: 1.1 Jalgpal-

liklubi FC Otepää; 1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MU-

NAMÄGI; 1.3 Võimlemisklubi “Rütmika”; 1.4 Tartu Spor-

diselts “Kalev” (kergejõustik); 1.5 SPORDIKLUBI “DO”; 

1.6 Otepää Avatud Noortekeskus (jumping, laste jooga 

grupid); 1.7 Võru Sulgpalliklubi; 1.8 mittetulundusühing 

Urban Style (JJ-Street Tantsukool). 
n	 Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Revo Falkenberg (vilistlaste esindaja); 1.2 Kalle 

Kaart (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.3 Kärt Kooser 

(kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Ly Käärik (kooli 

õpilaste vanemate esindaja); 1.5 Tatjana Laadi (Otepää 

Vallavolikogu esindaja); 1.6 Katrin Liive (kooli õpilaste 

vanemate esindaja); 1.7 Kadri Luik (kooli õpilaste vane-

mate esindaja); 1.8 Lauri Oja (kooli õpilaste vanemate 

esindaja); 1.9 Larina Pikulova (õpilasesinduse esindaja); 

1.10 Anneli Puksov (kooli õpilaste vanemate esindaja); 

1.11 Marge Roio (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.12 

Kristina Saar (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.13 Egle 

Sisask (lasteaia õpetajate esindaja); 1.14 Maili Zimbrot 

(kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.15 Marina Varjun 

(kooli õpetajate esindaja); 1.16 Algis Väärmaa (kooli õpi-

laste vanemate esindaja). 
n	 Kinnitati Puka Lasteaia hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Ene Haaboja (õpetajate esindaja); 1.2 Agnes 

Ilja (õpetajate esindaja); 1.3 Viktoria Rusina (Põngerjate 

rühma vanemate esindaja); 1.4 Kadri Veider (Sipsikute 

rühma vanemate esindaja); 1.5 Marika Viks (Otepää Val-

lavolikogu esindaja).
n	 Muudeti Puka Vallavalitsuse 18. oktoobri 2017. a 

korraldust nr 274 „Vaba põllumaa erastamine”.

AMETLIK INFO

Otepää Vallavalitsus 

saab tööd 

planeerimisspetsialist 

Töö kirjeldus:
• detailplaneeringute menetlemise korraldamine ja 
keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute 
teostamine;
• detailplaneeringutega seotud algatatavate õigusak-
tide eelnõude koostamine;
• registrite haldamine ja arendamine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus (arhitektuuri, maastikuar-
hitektuuri, linnaplaneerimise või maakorralduse 
erialal); 
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt ühe 
võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõime;
• iseseisvus ja algatusvõime;
• teadmised planeeringute menetlemisprotsessist ja 
vastavast seadusandlusest;
• varasem erialane töökogemus; 
• laitmatu renomee.

Kasuks tuleb:
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse 
ametiasutuses;
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea 
suhtlemisoskus;
• hea pingetaluvus.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Töökoha asukoht: Otepää, täiskohaga tööaeg.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 14. novembriks 
2018 oma sooviavaldus, CV, palgasoov ja motivat-
sioonikiri aadressile: Otepää Vallavalitsus, e-post: 
vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4806; 5662 7688 (abivallavanem 
Kajar Lepik).

Teated 

Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk on puhkusel 
28.11.2018 – 14.12.2018 (kaasa arvatud). 

Sotsiaaltööküsimustes asendab Kersti Tamm 
Otepääl (tel 76 64 827) ning elukoha registreerimi-
se ja perekonnaseisuküsimustes Kristi Mitt (tel 76 
64 804) ja Kristina Reigo (tel 76 64 805) Otepääl.

Pille Sikk on 22.11.2018 Võrus Sotsiaalministee-
riumi infopäeval ja ei ole seetõttu kogu päeva 
jooksul vallas kättesaadav. 

Head ettevõtjad ja 
ürituste korraldajad!

Talveürituste vaheleht ilmub 20. detsembril 
Otepää Teatajas. 

Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korral-
dajatelt oma talviste ürituste kava 14. detsemb- 
riks 2018 e-posti aadressile: monika@otepaa.
ee ja koopia teataja@otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma tal-
vistest üritustest või teenustest. Vahelehes on 
tutvustava artikli avaldamine tasuta. Laekunud 
talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee.

OTEPÄÄ TALVETURG 
KUTSUB!

22. detsembril kell 11.00-14.00 toimub 
traditsiooniline talveturg Otepää keskväljakul. 
Turul pakutakse kaupa, mis valminud hoole 
ja armastusega tublidelt tegijatelt. Müügil 
soolast ja magusat suupoolist; puutööd, ke-
raamikat, Nuustaku seebid ja palju muud. 

Talveturu külastajaid ootab Otepää Nais-
seltsi poolt valmistatud kuum supp. Kavas 
mitmed üllatused!

NB! Kaupleja – ehi ennast ja oma telk jõu-
lupäraselt! Parimatele kostüümidele ja telki-
dele auhinnad!

Kingi endale ja oma perele mõnus lau-
päev: tule lustima, ostma või müüma. 

Registreeri ennast: tel. 5615 3357 (Ene 
Raudsepp).

ilusat jõuluootust soovides
otepää naisselts

järgneb lk.3

vallavanem Kaido taMBerg

SÜNNID

norman all                   26. septembril
arthur nukka                 1. oktoobril
sädeli taros               17. oktoobril

Head Otepää linna 
elanikud! 

Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk 
viib 30. novembrini ära koristatud lehed. 

Palume koguda prügikottidesse AINULT puu- 
lehed ja asetada kotid puulehtedega oma maja 
aia taha. Palume kasutada tugevamaid kotte!
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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 vastu-
võtuajad: K: 09.00-13.00. Tel. 52 47 930, 
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

SANGASTE TEENUSKESKUS 

(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, 
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)

Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi 
vastuvõtuajad: K-N: 9.00-16.00. 
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766 
8040.

Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastu-
võtuajad K: 10.00-16.00. E-post: Peeter.
Aunapu@otepaa.ee, tel. 5811 5200.

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vas-
tuvõtuajad 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.

Teenuskeskuse majandusspetsialist Pee-
ter Hansson, tel. 5301 6488, e-post: Peeter.
Hansson@otepaa.ee .

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Teenuskeskuse majandusspetsialist Kalev 
Lõhmus, tel. 513 9071, e-post: Kalev.Loh-
mus@otepaa.ee.

Kuidas elab Tšetšeenia?

lapsendati hõimudes aasta jooksul ja vanade eest 
kehtib ühishoolde kord.

Tšetšeenia tänavapildis domineerivad väga heas 
kehalises vormis mehed. Maadluse ja võitluskunsti-
dega tegeletakse lapsest peale. Alkoholi pruugitakse 
väga vähe. Naised on Tšetšeenias riietatud allapoole 
põlvi seelikutesse ja õlgu katvatesse riietesse. Peas on 
kas juukseid kattev rätt või siis midagi vähemat. Taljes 
kleidid on siin lubatud ja seetõttu on naised visuaalselt 
kaunid, väga ilusti riides ja samas mitte tõsimoslem-
likult kottriietes ja peakatetes, nagu araabia maades. 
Ehk siis tänavapilt on hea.

Alkoholi müüakse kogu riigis vaid ühes poekeses 
kahe tunni jooksul hommikul. Saba on, aga mitte väga 
suur. Kohalikel on avalikus kohas joobununa viibida 
keelatud ja purjutajaid pole. Karistuseks on ööpäev 

kartsas, loeng alkoholi kahjulikkusest ja 4 tundi 
luuaga tänaval ühiskondlikku tööd tegemine. Alkohol 
kodus otseselt keelatud pole, aga tänaval ära kakerda. 
Autojuhtimine napsusena viib kohe pikalt vanglasse.

Ehk siis oli tore kogeda selle maa võrratut küla-
lislahkust ja värsket väljanägemist, maitsvaid toite ja 
väga sõbralikku suhtumist eestlastesse ja Eestisse. See 
rahvas kosub ja kasvab ning ehitab oma tulevikku. 

Meie asi on näha ja õppida kõike, mis võib aidata 
meie endi heaolule ja omariikluse arengule ja kaitsele 
kaasa. Tark vaatab ja õpib, rumal arvustab ja märgis-
tab! Elu on selleks piisavalt mitmekesine, et siin vaid 
ühtede mõõdupuudega hakkama saada.

Jõudu sellele vaprale rahvale ja nende maale!

Edu ja tarkust meile kuulates ja vaadates!

Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 29. oktoobril 2018. a korraldusega nr 2-3/524 algatada Sihva külas 
asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu. Järveranna (katastritunnus 
63601:002:1460) ja Mäe (katastritunnus 63601:002:1383) katastriüksused asuvad Sihva külas.

Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha. Planeeritav ala asub Juusa järve kontaktalal. Katastriüksu-
sele ulatub Juusa järve ehituskeeluvöönd 50 m. Planeeritava ala lääneosa on hoonestatud. Detailpla-
neeringu eesmärgiks on katastriüksuste jagamine ja ehitusõiguse määramine elamuehituseks. 
Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asuvad katastriüksused tihedamalt asustatud küla alal. PlanS 
§ 125 lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailpla-
neeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu alusel on Juusa järve 
idapoolne ala määratud tihedamalt asustatud küla alaks, kus üksiku eluasemekoha rajamist luba-
takse olemasolevale või moodustatavale hoonestamata katastriüksusele, mille suurus on vähemalt 1 
ha. Maaüksuse kruntimisel elamuehituse eesmärgil koostatakse detailplaneering. Parema lahenduse 
saavutamiseks tuleb arvestada piirkonnas väljakujunenud üldmiljöö ja struktuuriga ning võimalu-
sel algatatakse ühine, mitut kinnistut või kogu tihedamalt asustatud küla ala hõlmav detailplanee-
ring. Üldised põhimõtted ja tingimused elamuehituseks hajaasustuses on määratud üldplaneeringu 
ptk 2.2.1. Üldplaneering toetab üksikelamute rajamist. Algatatav detailplaneering ei ole vastuolus 
üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. 

Käesoleva  korraldusega tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 1. oktoobri 2018. a korraldus 
nr 2-3/471 „Sihva külas asuva Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneeringu algataja, koostamise korral-
daja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostaja on 
mimikri stuudio OÜ (Tähtvere tn 33-4, 51007 Tartu). Korralduse ja korralduse lisadega on võimalik 
tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Otepää valla veebilehel. Täiendav 
info: planeerimisspetsialist Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

DETAILPLANEERINGUD

Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Otepää Vallavalitsus jättis 29. oktoobril 2018. a korraldusega nr 2-3/524 algatamata Järveranna 
ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu KSH. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste 
jagamine ja ehitusõiguse määramine elamuehituseks. Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha. Kesk-
konnaamet on oma 25. oktoobri 2018. a kirjas nr 6-5/18/15085-5 seisukohal, et lähtudes esitatud 
materjalidest ja teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt kesk-
konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 22 mõistes olulist keskkonnamõju 
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingi-
mustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplanee-
ringu menetluse käigus. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää 
Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostaja on mimikri stuudio OÜ (Tähtve-
re tn 33-4, 51007 Tartu). 

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus doku-
mendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Otepää valla veebilehel. Täiendav info: planeerimisspet-
sialist Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

Planeeringuala piir (tähistatud punasega).

Maaeluminister külastas 
Otepää Lihatööstust

Otepää lihatööstust külastas 26. oktoobril 
maaeluminister Tarmo Tamm. Üheskoos 
tegevjuhiga räägiti nii probleemidest ette-
võtlusmaastikul kui ka ettevõtte senisest 
arengust ning tulevikuvisioonist. Lisaks 
näidati ministrile, kuidas valmivad legen-
daarsed Otepää lihatööstuse tooted. Loo-
mulikult degusteeriti nii klassikalisi kui ka 
uhiuusi tooteid. 

Tammel jagus kiidusõnu nii tehasele kui 
selle töötajatele. Sotsiaalmeedias jagatud 
postituses jäi kõlama ministrile põnev fakt: 
suitsutamine toimub Otepää lihatööstuses 
ainult lepapuudega. 

otepää Lihatööstus edgar

Tasuta lumetõrjet teostatakse eraoma-
niku loal erateedel, mis viivad aasta-
ringselt alalise elukohana kasutatavate 
majapidamisteni. Kinnistul peab olema 
kehtiv prügiveoleping.

Tasuta lumetõrje alustamine ja teos-
tamine on korraldatud Otepää Vallava-
litsuse poolt.

Tasuta lumetõrjet ei teostata:
- erateel, mis viib kinnistule, kus alali-
selt ei elata;
- erateel, mille omanik ei ole rahvasti-
kuregistri andmetel valla elanik;
- õuemaal;
- kui see ei ole tehniliselt võimalik;
- kui see seab ohtu teeomaniku või kol-
mandate isikute vara või rikub muul 
viisil puudutatud isikute õigusi.

Tasuta lumetõrjet võidakse erandina 
teostada mittekvalifitseeruvate eratee-
de osas, kui selleks on mõjuvad põh-
jused. Vastavate mõjuvate põhjuste all 
peetakse eelkõige silmas taotleja või 
tema leibkonna tervislikku seisundit, 
kõrget iga, sotsiaalset olukorda või 
muid sarnaseid olukordi.

Erateele esitatavad nõuded:
Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, 
mis vastavad järgmistele tingimustele:
- eratee servad peavad olema takis-
tustest puhastatud ja eratee servades 
olevad takistused (nt ilupõõsad, puuis-
tikud, truubiotsad, kivid) peavad ole-
ma märgistatud viisil, mis tagab nen-
de nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi 
paksusest hoolimata. Tähistuseks on 
soovituslik kasutada puidust, vähemalt
1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurri-
baga tähisposte;
- eratee kohalt peavad olema eemalda-
tud puude oksad minimaalselt 4 meetri 

kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähe-
malt 1 meetri ulatuses mõlemal poolt 
teed;
- tee kõrval peab olema koht, kuhu lund 
lükata. Lume äravedu ega ladustamist 
ei teostata;
- tee laius ja kurvikõverad peavad või-
maldama lumetõrjetehnika liikumist ja 
lumetõrje teostamist.

Eratee tasuta lumetõrje teostamise 
võimalikkuse üle otsustab vajadusel 
vallavalitsus.

Eratee vastavuse eest käesolevas 
nimistus sätestatud nõuetele vastutab 
tee omanik, nõuetele mittevastavusest 
tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

Eratee osalise mittevastavuse kor-
ral sätestatud nõuetele teostatakse lu-
metõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu 
sas kui see on tehniliselt võimalik.

NB! Vallakodanikel, kes soovivad tal-
vist teehooldust (lumetõrjet) tuleb kas 
vallavalitsusse kirjalik avaldus esitada 
või võtta ühendust teenuskeskuste juh-
tidega. Kes kirjutab avaldust, palume 
kirja panna oma kodune aadress ja 
kontaktandmed (nimi, telefon). Aval-
dus palume saata: vald@otepaa.ee. 

Kes soovib teenuskeskuste juhtidele 
helistada: 

Sangaste ja Puka piirkond: Lea Madis-
sov 766 8443; 518 7285

Nõuni piirkond: Kalev Lõhmus 
513 9071

Otepää piirkond: Jaak Grünberg 
766 4810; 502 2316

MoniKa otroKova

Lumetõrjest Otepää vallas

Sepa katastriüksuse eskiislahendust tutvustav avalik arutelu 

Otepää Vallavalitsus kutsub asjast huvitatud isikuid osalema Sepa katastriüksuse detailplaneeringu 
lahendust tutvustaval avalikul arutelul, mis toimub 15. novembril 2018.a algusega kell 16.00 Otepää 

Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, II korrus). Detailplaneeringu eesmärk on kehtiva 
detailplaneeringu muutmine Sepa katastriüksusel. Soov on määrata ehitusõigus hotell-spa ehitami-
seks ja lahendada tehnovõrgud. 

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel. Täiendav info: 
planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820 või 53071297.

algus lk.2

Otepää Vallavalitsus kuulutas 
18.10.2018 välja avatud 
menetlusega riigihanke 
talihooldustööde teostamiseks 
Otepää valla teedel ja tänavatel
perioodil 2018–2021. 

31.10.2018 muutis Hankija hanke hindamiskritee-
riume ja hinnatavaid näitajaid. 

Hankes soovida osalevatel pakkujatel tuleb pak-
kumuse maksumus esitada alljärgnevalt:
Osa 1, osa 9 – lumetõrjetööde 1 (ühe) kilomeetri 
maksumusena.
Osa 2, osa 3, osa 4, osa 5, osa 6, osa 7, osa 8 - 
lumetõrjetehnika 1 (ühe) töötunni maksumusena 
pakkumuses märgitud piirkonnas tööde teostamisel.

Seoses ülaltoodud muudatusega muutus ka 
pakkumuste esitamise tähtaeg:
12.11.2018 11:00.
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Hei kudumishuvilised!

Karukäpa kudujad saavad kokku 
vallamaja III korrusel ruumis 308 
13. ja 27.novembril kell 18.
Täiendav info tel 5153248

Selle aasta kevadel algasid Keeni 
Põhikoolis ehitustööd, mille käigus 
ehitati osa varem kooli kasutada 
olnud ruume lasteaia ruumideks. 
Need on nüüdseks valmis saanud. 

Keeni Põhikooli lasteaed „Kratila“ 
tegutses Sangaste alevikus. Nüüd on 
lasteaia kaks rühma, kokku 32 last, 
kolitud Keeni Põhikooli ruumidesse. 
Sangastesse jääb esialgu veel üks las-
teaiarühm, kus nimekirjas 19 last.

„Kui valmistasime lasteaia ruumide 
ümberehitust ette, siis oli meil las-
teaias kahe rühma jagu lapsi. Ühel 
hetkel tuli aga avaldusi niipalju, et 
pidime avama ühe rühma lisaks, “ sel-
gitas Keeni Põhikooli direktor Maire 
Murumaa. „Neile püüame edaspidi 
leida samuti renoveeritud ruume.“ 

Lasteaiaruumideks on ümber ehi-
tatud kaks klassiruumi I korrusel, 
vasakpoolses tiivas. Juurde on ehi-
tatud WCd ja pesemisruumid. Las-
teaia osale on ka eraldi sissekäik ning 
aiaga piiratud õueala, kuhu õuemän-

Keeni Põhikooli lasteaed kolis põhikooli ruumidesse

Sangaste Pensionäride 
Ühenduse „Härmalõng“ 

liikmed! 

Olete oodatud üldkoosolekule Sangaste 
Seltsimajas 13.11.2018 a. kell 11.30.  

Osalemine on kohustuslik, sest arutlu-
sele tuleb ühingu tegevuse lõpetamine 
liikmete vähesuse tõttu.

Hea Restu, Risttee 
ja Mäeküla elanik!

Saame kokku 14. novembril kell 18 
Kunstimäe Turismitalus.

Räägime võimalikust koostööst, 
külavanemate valimistest 

ja suhtlusest vallaga.
Kõik on oodatud!

Täpsem info 5058231,
Andres Salum

Maru-Mürad käisid SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskuse projekti 
raames Ähijärve ääres. Õppepro-
gramm “Vahva retk Ähijärve lastera-
jal” koosnes meie laste jaoks kolmest 
osast: sõit, ait, retk.

Bussiaknast nägid lapsed Tossu-
maad (Restu järv ja selle kohal olnud 
udu), rongirada (raudteed), kiles 
ja paljaid heinapalle. Peaaegu ühe 
tunni pikkune bussisõit võimaldas 
nii mõnelgi mõelda oma mõtteid ja 
neid ka teistega jagada. Nii esitas üks 
Maru-Müra õpetajale küsimuse: “Kas 
sellel bussil on konks ka?”. Kui olime 
kohale jõudnud, kuulsime aidast huvi-
tavaid hääli. Lapsed arvasid kohe, et 
hoones elavad kummitused. Veendu-
maks, et see nii pole, kiikasime sisse. 
Nägime käsikivi, millega varem jahu 
jahvatati. Lapsed said ise proovida, 
kui raskelt liigub käsikivi. Õigevanasti 
olid pannkoogid hoopis väärtusliku-
mad kui praegu! Kummitusi me ei 

leidnud – hääled olid hoopis salves-
tised, mis imiteerisid aidas tehtavaid 
toimetusi. Kui ka suitsusaun oli üle 
vaadatud, teatud huvides ainult väl-
jastpoolt, asuti matkarajale. 

Retkel mängiti erinevaid mänge, 
vaadeldi binokliga Ähijärve. Kuna 
reis toimus oktoobri keskpaigas, 
siis olid fookuses loomulikult lehed. 
Arutleti, et mitte kõik puud ei 
langeta sügisel lehti – okaspuud ei ole 
ju talvel paljad. Ja ongi nii, et ka okas-
puudel on lehed, lihtsalt teistsugus-
teks arenenud kui lehtpuudel. Leht-
edest ja muust käepärasest valmis 
rühma lapitekk. 

Tagasiteel loendasime üle Antsla 
peatänava ääres olevad rohelised 
majad. Loendamise tulemusel jäi sel-
gusetuks, kas rohelisi maju on seal 4, 
13, 21 või... . Lasteaias und oodates 
midagi loendama ei pidanud – uni tuli 
iseenesest.

SA Keskkonnainvesteeringute 

Maru-Mürade vahva retk Ähijärve lasterajal

gu vahendi peaksid jõudma hiljemalt 
novembri lõpuks.

Ehitustööde maksumuseks kujunes 

ca 150 000 eurot, töid finantseeris 
Otepää vald suuremas osas vabataht-
liku ühinemistoetuse arvel. Ehitus-

tööd teostas riigihanke tulemusel Oja 
Ehitus OÜ. 

MoniKa otroKova

Inimesed on need, kes annavad kogu-
konnale iseloomu ja ruumidele elu. 

Tahes olla keegi, tahes öelda kaasa 
oma sõna, on selle kogukonna ini-
mesed, nii väikesed kui suured, kõige 
otsesemalt selle kohaga seotud ja 
sõltuvad sellest, mida ja kui kiires-
ti suudab kogukonna köök just neile 
pakkuda. 

Ammu juba ei ole köök ainult 
söögi tegemise koht, pottide, pannide 
hoidla. Üha enam on see sotsiali-
seerumise ja ühise koostöö sidumis-
punkt. Juba sellesse sügisesse on pla-
neeritud erinevad töötoad, kursused, 
pere- ja meelelahutusüritused, koos-
tööprojektid kogukondade vahel, 
ühised kokkamised. 

Otepää vald andis kasutada 
ruumid, paigaldas küttesüsteemi ja 
toetas projektide omaosalustega. 
LEADER meetme kaudu taotlesi-

Puka kogukonna köök on valmis

SPÜ „Härmalõng“ kutsub 
kõiki huvilisi 

JÕULUPEOLE

pühapäeval, 09.12.2018 
algusega kell 12.00 

Sangaste Seltsimajas.
Pileti hind 15 eurot.

Tähelepanu Otepää 
Naisseltsi liikmed!

Otepää Naisseltsi aruandekoosolek 
toimub 14.11.2018 kell 17.00 

Otepää vallamaja III korrusel 
tuba nr 320.
Osavõtt kindlasti vajalik! 

Otepää Naisseltsi juhatus

Keskuse rahastusel toimus oktoobri-
kuus veel väljasõite: Pähklipurejad 
külastasid Jääaja Keskust, Lepatrii-
nud ja Sajajalgsed Järvemuuseumi. 
Kevadel saavad projekti raames Elist- 

vere loomaparki minna Mürakarud. 

otepää lasteaia õppealajuhataja 
MeriKe Kase

raske töö käsikiviga püüdis pildile 
Maarja raud

X Euroopa Saunamaraton stardib 2. veebrua-
ril 2019. a algusega kell 12.00 Otepää Kesk-
väljakult. Piletid saabuvad müüki Piletilevisse 
jaanuarikuus.

Head saunaomanikud, palun teatage enda 
valmisolekust saunamaratonil osaleda hilje-
malt 3. detsembril 2018! Iga saunaomanik 
saab osalemistoetuse, rahva lemmiksaun 
saab rahalise preemia.

Lisainfo:
Merle Soonberg, tel 5662 6481,
e-post: saun@otepaa.ee.

Tulekul on X Euroopa 
Saunamaraton Otepääl

me toetust elektrisüsteemi uuenda-
miseks ja köögitehnika soetamiseks. 
Kohaliku Omaalgatuse Program-
mi toel saime projektori, ekraani, 
kõlarid ja moodsa kohvimasina. Eesti 
külaliikumine Kodukant EV100 
taotlusvoorust saime uue õppeköö-
gi ajaloolise põranda. Kõik vajalikud 
remonttööd ja põrandale maalimine 

tehti vabatahtlikkuse alusel imeliste 
inimeste poolt.

Puka kogukonna köögi avamisel 
käisid kohal ka vallavolikogu esimees 
Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido 
Tamberg.

MTÜ Puka Kogukond on EV100 

juubeliaastal saanud väärika täiendu-
se oma tegevuse edasiseks edukaks 
arendamiseks. See on kingitus meie 
kogukonnale ja kogu Eestile. 

Olete väga oodatud osalema!

MtÜ Puka Kogukond
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle

  9. novemberil kell 19.00 Plaadiesitluskontsert Lõõtsa-
    vägilased #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 noorte-
    lavastus "Järgmine peatus: KOSMOS" / Otepää 
    Kultuurimajas / täispilet 12 eurot ja sooduspilet 
    8 eurot / klassiga tulev õpetaja tasuta / piletid müügil 
    Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses (sularaha/
    käsimüügipiletid) ning pileteid saab broneerida 
    +37256626481 Merle / 
18. novemberil kell 16.00 KOMÖÖDIATEATRI lavastus 
    "Hotell California" / Otepää Kultuurimajas / täispilet 16 
    eurot ja sooduspilet 14 eurot / piletid müügil Piletimaail-
    mas, 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 lapse-
    vanem“, õhtut viib läbi Rita Rätsepp/ Otepää Kultuuri-
    majas/ osalustasu 10 eurot / eelregistreerimine aad-
    ressil: kultuurikeskused@otepaa.ee või +37256626481 
    Merle
  6. detsembril kell 19.00 Inga ja Toomas Lunge kontsert 
    “Kingitus”/ Otepää Kultuurimajas/ täispilet 15 eurot ja 
    sooduspilet 12 eurot/ piletid müügil Piletilevis, Otepää 
    Turismiinfokeskuses ning tund enne algust koha peal/ 
    avatud kohvik

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

10. novembril kell 17.00 Otepää valla isadepäeva kont-
    sert ja aasta isa tunnustamine / Puka Kultuurimajas 
   2. detsember kell 13.00 Advendiküünla süütamine/ 
    Puka Kultuurimajas 

          Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

17. novembril kell 20.00 tantsuõhtu ansambliga Lihtsad 
    Poisid/ Sangaste Kultuurimajas/ pilet 5 eurot/ lisainfo ja 
    laudade broneerimine +37256822022 Raili/ Avatud 
    kohvik Kairi Tordid! 
  8. detsembril kell 11.00-14.00 JÕULULAAT/ Sangaste 
    Kultuurimajas/ kell 12-13 on kohal ka Jõuluvana / tule 
    ja naudi jõuluaja algust ning alusta juba kingituste
    ostmisega/ müüjate registreerimine ja info: 
    +37256648555 Rait, raitelvet@gmail.com
  8. detsembril kell 19:00 KOMÖÖDIATEATRI lavastus 
    ELU ON PARIM MEELELAHUTUS ehk pärast surma 
    jõuab mossitada küll/ Sangaste Kultuurimajas/ 
    täispilet 15 eurot ja sooduspilet 13 eurot / piletid müü- 
    gil: Piletimaailmas, Sangaste Kultuurimajas (sularaha/
    käsimüügipiletid), Otepää turismiinfokeskusest saab 
    Piletilevi pileteid/ lisainfo ja piletite broneerimine: 
    +37256822022 Raili/ Avatud kohvik Kairi Tordid!

         Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika

16. novembril kell 19.00 Kasepää ja Otepää näitetrupi 
    etendus "LOLLID" / Nõuni Kultuurimajas / tasuta, koha-
    peal võimalik toetada vabatahtliku annetusega.
17. novembril kell 20.00 SÜGISPIDU / Nõuni Kultuurimajas 
    / ansambel KOOSOLEK / pilet 5 eurot.

27. oktoobri õhtul sai see siis ära peetud. 
Kahju muidugi, et rahvast oli vähe, aga 
samas – pole vist ühelgi õhtul selliseid 
teeolusid olnud nii meie mail kui kogu 
Eestis, kui sel õhtul. Ometi olid kohal kõi-
ge kaugemad tulijad Tallinnast – tublid iga-
tahes! Ja meiegi vallast olid kohal need, 
kes vaevusid pimedust ja teeolusid trot-
sima ning tulema. Rahva vähesust korvas 
see, et tulnutel olid südamed valla ja lisaks 
piletirahale laekus oluliselt ka annetusi. 

Nii et selles mõttes sai ürituse plaan 
täidetud – üks pere saab omale vajaliku 
köögimasina, teisele ootan iga päev laeku-

Heategevuslik peoõhtu Sangastes

vat õpilase jaoks kirjutuslauda. Ja kui jääb 
veidi üle – panen pisut juurde ja toeta-
me ka seda toredat Tõlliste valla poissi, 
kes Laste kokaraamatut tahab välja anda 
“omma Kullo ja Kirjadega”... nagu Eesti 
mehed muiste, papa Jannseni ja Emajõe 
ööbiku, Hurda ja Jakobsoni aegu. 

Tänud kõigile headele abilistele: rahva-
maja juhatajale Railile kaasabi ja ruumide 
eest, kohvikeetjatele ja võileivategijate-
le, väikestele meestele, kes tassisid ja 
rahmeldasid tehnikat üles pannes, meie 
mitmekordsetele helimeestele Risto ja 
Markus Põdrale Tsirguliinast ja vanale 

heale ansamblikaaslasele Raulile Järva-
maalt. Nagu ütlesin – viimase rivispüsijad 
kunagisest ansamblist, mille kadumaläi-
nud liikmeid jätkub praegu igale poole 
– Ameerika mandrist Torma kalmistuni. 

Tänud abi ja toetuse eest Sangaste ko-
guduse heale sõbrale Tajo Kadajasele, kes 
nõu ja abiga toeks oli. Kui keegi meelest 
ära läks, siis kindlasti temale ka. Kas sellist 
ettevõtmist korrata või mitte – see sõl-
tub juba sellest, millised on järelkajad. Ja 
kindlasti veel – tänu kõigile annetajatele!

ivo PiLL
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Shell Helix Rally Estonia 2019 
toimumisaeg on kinnitatud
Baltikumi suurim autospordisündmuse 
Shell Helix Rally Estonia korraldajad kin-
nitasid 2019. aasta ralli toimumise kuu-
päevad. 12.-14. juulil sõidetakse Tartu, 
Otepää, Elva ja Kanepi teedel Shell Helix 
Rally Estonia 2019.

Tänavu juulis korraldatud võistlusest sai 
tõeline rallipidu, mis tipnes Toyota Gazoo 
Racing WRT meeskonna sõitjate Ott 
Tänaku ja Martin Järveoja (Toyota Yaris 
WRC) võiduga. Kümnete tuhandete fännide 
silme all alistasid nad maailma tippu kuu-
luvad Hyundai Motorsport sõitjad Hayden 
Paddoni ja Seb Marshalli (Hyundai i20 
Coupe WRC) ning Citroen Total Abu Dhabi 
WRT sõitjad Craig Breeni ja Scott Martini 
(Citroen C3 WRC). Lisaks kolmele WRC 
sarja tehasemeeskonnale oli stardis veel kaks 
WRC autot. Eelmiste põlvkondade masinad 
tõid starti Georg Gross ja Raigo Mõlder 
(Ford Fiesta WRC) ja Valeri Gorban ning 
Sergei Larens (Mini Cooper WRC). Pärast 
põnevat duelli väljusid sellest võitjana Gross 
ja Mõlder. Uuel aastal loodavad korralda-
jad Georg Grossi ja Raigo Mõlderit stardis 
näha juba uue põlvkonna Ford Fiesta WRC 

autoga, millega nad näitasid head kiirust 
tänavusel Saaremaa rallil. R5 klassi autosid 
oli stardis kaheksa, nende seas esimest korda 
Eestis startinud Hyundai i20 R5, kokku oli 
stardinimekirjas üle 100 võistlusauto.

Märkimisväärne on see, et Shell Helix 
Rally Estonial startinud sõitjad olid edukad 
kaks nädalat hiljem sõidetud Soome 
MM-rallil. Ott Tänak ja Martin Järveo-
ja võitsid WRC etapi üldarvestuses, Eestis 
WRC 2 klassis kiireimad olnud Eerik Pieta-
rinen ja Juhana Raitanen (Skoda Fabia R5) 
tõusid ka Soomes WRC 2 klassi kõrgeimale 
poodiumiastmele ning Estonian R2 Chal-
lenge klassi võitnud Ken Torn koos Kuldar 
Sikuga (Ford Fiesta R2) olid võidukad 
Soomes Junior WRC klassis.

Toyota Gazoo Racing WRT jaoks oli see 
esimene kord, kui Toyota Yaris WRC startis 
väljaspool WRC sarja. Kõik kolm osalenud 
WRC tehasemeeskonda jäid Shell Helix 
Rally Estonia katsete ja korraldusega rahule 
ning avaldasid soovi tagasi tulla.

Shell Helix Rally Estonia 2018 unikaal-
sete pealtvaatajate arv üle 36 000. Korral-
dajate hinnangul oli tegu senise suurima ja 

parima Rally Estoniaga alates aastast 2010, 
kui toimus esimene võistlus. Samas leiab ralli 
direktor Urmo Aava, et arenguruumi on, ja 
see on ka üks järgmise aasta eesmärkidest.

“2018. aasta Shell Helix Rally Estonia 
oli meile korralik väljakutse. Me suutsime 
pärast aastast pausi saada meeskonna tööle 
täpselt nii kui soovisime ning täitsime endale 
seatud eesmärgid. Võrreldes varasemate 
aastatega tegime suure kasvu nii võistluse 
mastaabi kui tiimi osas ja õppisime palju. 
WRC tiimide osalemine, Oti ja Martini võit, 
suurepärane ilm ja fännide suur toetus raja 
ääres tegid sellest nädalavahetusest tõelise 
rahvapeo. Väga positiivne on, et uuendu-
sed, nagu näiteks LHV autolaen AutoExpo, 
võeti hästi vastu. Samuti õigustas ennast 
panustamine spetsiaalsetesse pealtvaatajate 
aladesse. Uuel aastal jääb formaat samaks, 
teeme tööd detailidega, et olla veelgi parem 
sündmus võistlejaile ja publikule. Jätkame 
tihedat koostööd WRC promootori, Rah-
vusvahelise Autoliidu FIA’ga, WRC tehase-
tiimidega ning auto maaletoojatega Eestis,” 
räägib Urmo Aava.

Margus Kiiver

4. novembril kogunes seltskond huvi-
lisi, et avada Pühajärve maalijale 
Johannes Uigale pühendatud mäles-
tuspink. Sel aastal möödub kunstniku 
sünnist 100 aastat ning lisaks mäles-

Pühajärve kaldal avati mälestuspink Johannes Uigale

Otepää neiud olid 
iluvõimlemises edukad

3. novembril 2018 toimusid Tallinnas Kalevi Spordihallis aset Eesti 
meistrivõistlused iluvõimlemise rühmakavades. Otepää neiudel 
õnnestus lasteklassi arvestuses teenida kuld- ja hõbemedal.

Kuldmedali ja Eesti meistritiitli lasteklassis võitis Saskia Treufeldt 
iluvõimlemise rühmakavaga La La Land. Saskia õpib Pühajärve 
Põhikooli 4. klassis. Hõbedase medali sai kaela Otepää Gümnaa-
siumi 4. klassi õpilane Eliise Greete Keemu kavaga Arriba. Rühmi 
treenivad Monica Kiisler, Maarja Jaanovits ja Birgitta Nõmmsalu.

Lasteklassi rühmade vahendiks oli sellel aastal rõngas. Mõlemad 
tüdrukud treenivad Tartus Võimlemisklubis Rütmika. Lasteklassis 
(2008-2010. a sünd) osales Eesti meistrivõistlustel sellel aastal 
kokku 10 rühma.

MoniKa otroKova

Kuldmedaliga pärjatud 
Saskia Treufeldt treener 
Monica Kiisleriga.

Hõbemedalist Eliise 
Greete Keemu treener 
Brigita Nõmmsaluga.

tuspingile on soovijad saanud muu-
hulgas külastada Uiga suurnäitust 
Tartu Kunstimajas, võtta osa maali-
kursusest Otepääl või soetada Tartu 
Kunstimuuseumi poolt väljaantud 
Uiga Pühajärve-teemalist postkaarti 
ühest 1982. aasta maalist. 

Mälestuspingi rajamise ideele 
tuli kohalik kunstnik Reet Ohna. 
Keskkonnaameti ja RMK koostöös 
valiti pingi asukoht järve idakaldal 
Majakolgal ning valmis nii pink kui 
ka mälestusplaat kuulsa kunstniku 
mälestuseks. Jüri Ketneri ja Sven 
Kochi käe all meisterdatud pingil on 
kasutatud kolme puuliiki: siberi lehist, 
saart ja haaba. Iga külastaja saab ise 
arvata, millised pingiosad millisest 
puidust on.

Avamine pühapäeva õhtupoolikul 
oli kaunilt päikeseline. Mälestuspingi 
avamisel meenutasid Uigat kunstiaja-
loolane Enriko Talvistu ja kohalikud 
Otepää kandi elanikud, meeleolu lõi 
Külli Teearu klarnetipalade ja Lea 
Ventsel luuleridadega.

Pühajärv on olnud inspiratsiooni- 
allikaks paljudele loomeinimestele 
ja teadlastele. Tasub mõelda, kuidas 
järve ümber kulgeval rajal seda tule-
vikus paremini esile tõsta.

Lõpetuseks suur tänu Reet Ohnale 
Johannes Uiga mälestuse elavdamise 
eest Otepääl!

Margit turB
Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

spetsialist
Foto: eiKe tasa erakogust

20. oktoobril toimus Värska sana-
tooriumis konverents. Teemadeks 
„Vanemaealiste kaasamine ühiskon-
naellu, probleemid ja vastused“ ning 
„Haldusreformi mõju KOV-i sotsiaal-
hoolekandele“.

Konverentsi organiseeris Viljandi 
Pensionäride Liit aktiivse liikme Jaak 
Värnikuga eesotsas, kes ka juhtis 
konverentsi.

Programm oli väga huvitav. Esi-
mesena esines Rõuge valla sotsiaal- 
osakonna juhataja Tiit Melts. Tema 
rääkis sotsiaalhoolekandest Rõuge 
vallas enne ja pärast haldusreformi. 
Nagu selgus, on nüüd paljud problee-
mid paremini lahendatavad.

Teiseks päevakorra punktiks oli 
„Eaka abi ja hooldusvõimalused“. 
Selleks oli kohale tulnud sotsiaal-
minister Kaia Iva. Minister selgitas, 
mis on ette võetud selleks, et abi 
paraneks. 

Kolmandana esines meile SA Vil-
jandimaa Hoolekandekeskuse juhata-
ja Marge Tammesalu. Tema juhatuse 

all tegutseb Tammiste hooldekodu, 
kus on 68 hoolealust. Ta rääkis põhi-
liselt hooldekodu rõõmudest ja mure-
dest. Samas pakkus ta ka huvitavaid 
lahendusi.

Väga sisukas oli Riigikogu sotsi-
aalkomisjoni esimees Helmen Küti 
esinemine. Tema teema „Pensionist 
ausalt ja avalikult“ tegi meid kõiki 
murelikuks, sest midagi rõõmustavat 
meie lapsi ees ei oota.

Pärast lõunapausi rääkis Võru Lin-
navalitsuse Sotsiaalosakonna juhataja 
Eve Ilisson väga tõsisest probleemist 
meie ühiskonnas. See oli „Kuidas 
lahendada dementsuse sündroomi 
all kannatavate eakate ja nende lähe-
daste probleeme“.  On selgunud, et 
dementsete inimeste arv pidevalt 
suureneb, seega peaksid kõik omava-
litsuse juhid koos sotsiaaltöötajatega 
mõtlema, kuidas neid abistada.

Punkti konverentsile pani Viljan-
di Linnavalitsuse esindaja kõiki väga 
huvitava teemaga – „Eakate tehingud 
kinnisvaraga“. Probleeme oli palju, 

samuti ka küsimusi esinejale. Esineja 
pidas kõige tähtsamaks, et enne kui 
otsustada oma kinnisvara kellelegi 
kinkida või pärandada, tuleb minna 
vastava ala spetsialisti juurde nõu ja 
abi küsima, et vigu vältida.

Ja nii oligi huvitav konverents 
lõppenud. Osavõtjaid oli üle saja 
inimese, meil käisid Värskas Otepää 
valla sotsiaaltööspetsialist Kersti 
Tamm, pensionärid Eha Pensa, Ene 
Pruus ja Lembit Pruus.

eha Pensa

Sotsiaaltöö konverents Värskas

Otepää valla arengukava 
avalikku väljapanekut 

pikendati 30. novembrini 2018

Arengukavaga saab tutvuda 
Otepää Vallavalitsuses ja 
Otepää valla veebilehel 
www.otepaa.ee.

Ettepanekuid arengukavale 
ootame kuni 30.11.2018 
e-postile: vald@otepaa.ee.
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www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
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Elu on laul, habras ta viis,
heliseb hetk ja katkeb siis.

Mälestame kallist klassivenda

RAIMO SAART

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Otepää Keskkooli 38. lend

VIIVI TREIAL 
04.04.1934 - 15.10.2018

ANTS VALDSON
07.03.1935 - 04.11.2018

Armsad Aili ja Merle perega!
Aeg annab elu, aeg loob eluloo,

aeg võtab loodu−
ja meile jäävad mälestused,

mida aeg võtta ei saa...
Südamlik kaastunne 

kalli abikaasa, isa ja vanaisa 

ERBERT NIMBACH`i
kaotuse puhul.

Hiie ja Arno

Teostame elektritöid. 520 50 16

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

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

Mobiilne liivaprits Otepääl ja 
lähiümbruses. 5533 918 Urmas

Katuste pesu ja värvimine. Ren-
nide 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.

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

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

Mis tulema peab,see tuleb.
Kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule

ja süütab taevasse tähe.

Siiras kaastunne Eve perele 
kalli õe

AINO OJA
lahkumise puhul.

KÜ Sangaste Nooruse 1 elanikud

Südamlik kaastunne Tormile kalli

EMA

kaotuse puhul. 

Lilli, Kaisa ja Priidu

Südamlik kaastunne lähedastele 
endise Keeni ja Sangaste 
raamatukogude juhataja 

AINO OJA 
27.01.1961 - 31.10.2018

lahkumise puhul.

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

ERBERT NIMBACH 
23.09.1934 - 20.10.2018

SOstame virnastatud 
võsa ja raiejäätmeid 

üle Lõuna-Eesti.

Lisaks oleme huvitatud 
saetööstuse jääkidest 

(pinnad, saepuru, höövli-
laast, puukoor, klotsid).
Kontakt: transport@rein- 

saluauto.ee, 5128315.

Meie siiras kaastunne Arnole 
perega kalli õe 

AIME KÕIV´u

surma puhul.

Karin, Tiiu ja Leida

Südamlik kaastunne 
Kalev Arnole kalli õe

AIME KÕIV
surma puhul.

Hilja, Eha, Vello, Mihkel, Hiie, 
Heljo, Jaan ja Mareta.

Südamlik kaastunne omastele

AIME KÕIV`u
lahkumise puhul.

Mälestavad Eha, Ellen, Lea, Mar-
ju ja perekonnad Rebane, Roose, 

Peetsman, Teearu, Kongot.

Südamlik kaastunne 
Rihole perega venna 

RAIMO SAAR`e

surma puhul.

Leida lastega

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

Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

ERBERT NIMBACH

Siiras kaastunne abikaasa Ailile 
ja tütar Merlele perega.

Niina ja Sass

Mis tulema peab − see tuleb.
Kellel otsa saab aeg − see läheb.

Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele

 abikaasa, isa, vanaisa, äia

ERBERT NIMBACH`i
kaotuse puhul.

Tiiu, Alli, Kaarel

Elu on laul, on lihtne ta viis,
heliseb korra ja vaikib siis...

Südamlik kaastunne Ailile ja 
Merlele perega armsa abikaasa, 

isa, äia ja vanaisa

ERBERT NIMBACH
kaotuse puhul.

Kaie, Valve, Ingrid, Kimmo, Heli, 
Helmuth, Helmi, Viktor ja Hilda.

Avaldan kaastunnet Rihole 
perega venna

RAIMO SAAR

kaotuse puhul.

Tartu mnt 6 majarahvas

Südamlik kaastunne Ailile ja 
kogu perele ning lähedastele kalli

ERBERT NIMBACHI
surma puhul.

Otepää Maarja kogudus 
ja õpetaja

Palju õnne!
70

Õnnitleme 70. sünnipäeval 

ESTER OTROKOVAT 
(sünd. Sarapuu)

Mare, Ants ja Maie peredega

Kinnisvara ostmine-müümine, selle 
rentimine, pärimine ja kinkelepingud 
on meie elus tihti teema, kus kõikidel 
on palju küsimusi. Kõik tegevused ja 
tehingud on erinevad ja personaalsed. 

Tahaksin julgustada inimesi pöördu-
ma minu poole, kui on plaanis teha 
suuremaid muutusi selles vallas. Olen 
läbinud värskelt maakleri koolituse 
ja asunud tegutsema kinnisvaraga 
seotud tehingutega.  

Edaspidi tahaksin tuua ajalehe kaudu meie inimesteni värs-
keid ja enim vajaminevaid seadusemuudatusi kinnisvara val-
las.  Ning anda ka nõu.   Ehk siis rubriik: Ise küsin Ise vastan. 

Kas pärimine on maksustatav? Pärandi vastuvõtmine ei ole 
tulumaksuga maksustatav, küll aga selle edasimüümine, kui 
tegu ei ole enda eluasemega.

Parimate soovide ja mõtetega
jana Mae, kinnisvara nõustaja

Jana.mae@ober-haus.ee
Tel. 5016082

Otepää valla avalikud 
saunad on: 

Puka saun 
Avatud reedeti kell 15.00-21.00 
(meestele ja naistele on sama aeg, 
sest saunaruumid on erinevad). 
Pileti hind 2,5 eurot, sooduspilet 
(pensionärid, lapsed) 2 eurot. 

Otepää spordihoone saun 
Neljapäeviti kell 15.00–20.00 nai-
sed; 
reedeti kell 15.00–20.00 mehed. 
Pilet 3 eurot. 

Täht, sütti üle laua,
lill, kasva kalmule

ERBERT NIMBACH
23.09.1934 - 20.10.2018

Südamlik kaastunne Ailile ja 
Merlele perega abikaasa, isa, äia 

ja vanaisa surma puhul.

Endised töökaaslased 
Otepää Piimaühistust.

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,

- erametsade haldamine ja järelvalve,
 - metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
Teostan sise-elektritöid.
5353 6160

Ehitus ja remonttööd, 5353 6160

Otsin usaldusväärset ja kohuse-
tundlikku koduabilist vastavalt 
vajadusele. 56695952.

Otepää kesklinnas üürile anda 
1-toaline mugavustega korter.
5650 3356

Ehitus ja remonttööd. 53471269

Kodulehtede ja e-poodide valmis-
tamine. Tel. 58 043 046
www.veebilahendused.ee 

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused). Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. tel. 56628835

  9. novembril kell 21 novembrikuu 
       tantsu- ja karaokeõhtu.
16. ja 17. novembril kell 22.00  16+ pidu.
23. novembril kell 20.00 tantsuõhtu 
      Toomas Anniga.
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UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse ehituses, 
transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu 260 
töötajaga tehas tegutseb alates 2000. aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis 
ühe maailma juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele. 

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel.

Töö sobib hästi nii naistele kui meestele!

Uutele töötajatele pakume
√      väljaõpet kohapeal,
√      koolitusi ning mitmekesist tööd – võimalust töötada erinevatel töölõikudel,
√      korralikke töötingimusi,
√      erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi,
√      stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas ettevõttes,
√      töötasu alates 970 EUR bruto, millele pärast katseaega lisandub tulemustasu.

Ootame Sind kandideerima, kui
√      oled töökas ja kohusetundlik,
√      soovid õppida ja areneda,
√      hindad meeskonnatööd,
√      Sul on valmisolek töötada 12-tunniste vahetustega (sh öövahetused).

Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga „WISA Otepää“

Kandideerida saab läbi CV Keskuse ja Töötukassa portaali või saates CV e-posti aadressile: 
reet.treial@upm.com. Lisainfo telefonil 53067645.

Kui teil soovi hästi 
süüa,
võime seda teile 
müüa!
Sooja lõunat, külma 
rooga
TRAHTERIST võid 
ikka saada!
Katame ka peolaua,
kurval juhul peielaua!

Soojad singid, värske 
vorst ja liha
aitab kinnitada keha!
Saia, pirukat ja kooki
mahub kõhtu veelgi!

Info: 

karnivoor@hot.ee
telef: 56624430

Kohapeal võimalik toetada vabatahtliku annetusega.


