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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Valgamaa kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad 
pidasid Valgas ühiselt sünnipäeva
Kaitseliidu Valgamaa malev ja Naisko-
dukaitse Valga ringkond tähistasid 16. 
novembril suurejooneliselt oma sünni-
päeva Valga spordihallis. 

Valgamaa maleval täitus tegutsemi-
sest 100 ja Naiskodukaitse Valga ring-
konnal taasloomisest 24 aastat. Peole 
olid kutsutud kõik liikmed ja koostöö-
partnerid, tunnustust jagati ka palju-
dele Otepää piirkonna kodanikele.

Kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate 
ühisel peol peeti kõnesid ja tunnus-
tati parimaid. Kingitusi jagati ka peo 
võõrutajale. Nii tunnustasid omava-
litsused Kaitseliitu kui suurepärast 
koostööpartnerit ja Valgamaa Omava-
litsuste Liit kinkis kaitseliitlastele lipu 
koos lipuvardaga.

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik 
Kaido Lusik nentis oma kõnes, et 
tunneb uhkust tehtu üle. „Ma olen 
hämmelduses, kui suure pühendumi-
sega te asju teete. Malev on loodud 
tugevatele alustele ja seda on au 
juhtida. Mõned päevad tagasi ütles 
Vabariigi President, et kaitseliitlased 
on inimesed meie keskelt – arstid, 
autojuhid, õpetajad, traktoristid, talu-
mehed. See kõik on õige, kuid lisak-
sin, et te olete ka erilised inimesed,“ 
märkis maleva pealik Kaido Lusik. 

„Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis 
Kiili on öelnud, et Eesti riigis saab 
vabadus olla ainult nendel tingimustel, 
mida meie oleme kehtestanud. Täius-
taksin seda ja lisan, et selle vaba riigi 
üheks oluliseks tunnuseks on Kaitse-
liit ja tema liikmeskond. Meie oleme 
vabatahtlikud, kuid oluline märksõna 
vaba riigi jätkusuutlikul arengul.“

Naiskodukaitse Valga ringkon-
na esinaine Mari Mõttus rääkis oma 
sõnavõtus märkamise ja hoolimi-
se tähtsusest. „Olen saanud aru, et 
andmisrõõm on suurem kui saamis-
rõõm. Meie töös piisab tunnusta-
vast sõnast, õlale patsutamisest või 
komplimendist. See kõik annab jõudu 
edasi minna,“ sõnas Mari Mõttus. 
„Tänusõnad ja tunnustus on headuse 
eeldus, mitte tagajärg. Maailmas, kus 
meid sunnitakse pidevalt võrdlema ja 
rõhutakse individuaalsusele, on väga 
suur puudus märkamisest, soojusest, 
armastused ja headusest. Kutsun üles 
kõiki oma kaasteelisi märkama, kuna 
me kõik oleme märkamist väärt.“

18. novembril tähistas Kaitseliidu 
Valgamaa malev Valga linnapargis 100. 
aastapäeva. Toimus pidulik rivistus 
vabadussamba juures koos sõnavõttu-
dega, välijumalateenistus ning asetati 

pärjad samba jalamile. Üles olid rivis-
tatud Kaitseliidu koondrühm (Otepää, 
Helme ja Valga üksikkompaniide-
ga), Naiskodukaitse, Noored Kotkad 
ja Kodutütred. Lisaks olid esindatud 
Politsei, Päästeamet ning Eesti Punase 
Risti. Samas õnnistati sisse ka Valga 
malevkonna lipp. Pärast seda toimus 
pidulik jalutuskäik läbi linna maleva 
staapi, kus oli maleva pealiku vastu-
võtt, mida austas oma kohalolekuga ka 
Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis 
Kiili. Anti üle ergutused ning söödi 
ühiselt lõunat. Ergutuste saajatel oli 
ainulaadne võimalus suruda ka Kaitse-
liidu ülema kindralmajor Meelis Kiili 
kätt, kes oma tervituses tõstis esile Val-
gamaa maleva aktiivset ja silmapaistvat 
tegevust. Kindral sai maleva pealikult 
100. aastapäevaks valminud meene-
medali.

Kaitseliidu Valgamaa malev ergutas 
järgmisi Otepää piirkonna liikmeid:

Kaitseliidu ülema tänukiri: Andres 
Hermaste, Paul Salumaa, Maive Vill.

Kaitseliidu Valgamaa maleva teene-
terist II klass: Randel Uibopuu, Henry 
Anton, Rivo Kopli.

Hinnaline kingitus (maleva eduka 
esindamise eest): Aili Popp.

Meenemedal (malevale osutatud 
teenete eest): 

Kuldne meenemedal: Jaanus 
Barkala, Harri Tromp, Aleksander 
Mõttus, Adam Alliksaar, Voldemar 
Tasa.

Hõbedane meenemedal: Tõnis Org, 
Indrek Sild. 

Pronksine medal: Ain Nurmla, 
Katrin Karuse, Jaanis Veskimets, Anti 
Altement, Tiiu Kannes, Ülar Lehiste, 

Madis Mõistus, Ken Areng, Silver Naruski, 
Mati Loog, Eerik Kütt, Andrus Sumberg, 
Ragnar Lessing, Vello Zujev, Inga Kotka-
mäe, Saamuel Stepanov, Hannes Park.

 
Naiskodukaitse Valga ringkond 
tunnustas oma liikmeid:

Naiskodukaitse Liiliaristi V klass: 
Ene Prants. 

Naiskodukaitse Liiliaristi hõberist:  
Mati Loog. 

Naiskodukaitse keskjuhatuse tänukiri: 
Urve-Viktooria Tiimann, Jana Nurmetu.

Naiskodukaitse Valga ringkonna tänu-
kiri:  Maive Vill, Maire Brett-Pavel, Riina 
Kukk, Auli Kütt, Tuuli Merimaa, Kristel 
Daniel, Eve Mahhov. 

Meene: Tiiu Kannes, Katrin Karus, Ove 
Liis Mahhov.

Aasta 2018 Valgamaa maleva kaitse-
liitlaseks sai Otepää üksikkompanii liige 
otepäälane Esmar Naruski.

Kodutütarde Valgamaa ringkond 
tunnustas oma liikmeid:

Meene: Hannes Vanatoa.

Noorte Kotkaste Valgamaa malev 
tunnustas oma liikmeid:

Meene: Nadezda Alliksaar, Karel Sarv.

Jaanus Barkala (paremal) sai 
kuldse medali. 

2. detsembril, esimesel advendil, süttisid 
Otepää jõulupuul advendituled.

Advendist rääkis otepäälastele EELK  
Otepää Maarja koguduse vaimulik Mar-
ko Tiirmaa, vallakodanikke tervitas Otepää 
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. 
Marko Tiirmaa ja Jaanus Barkala süütasid 
jõulupuu all ka advendiküünla, millest said 
oma küünlad süüdata hiljem kõik soovijad.

Jõuluootuse tõid kohale Helen Kirsi ja 
tema laululapsed ning tantsurühm Tant-
surõõm. Esimese advendi tähistamine jät-
kus Otepää Kultuurimajas Andre Maakeri 
ja Piret Pääri advendikontserdiga. 

Selle aasta talvepealinna jõulupuu on 
pärit Otepää vallast Sihvalt Veski-Ruusa 
talust, Aivar Virro kinnistult. Jõulupuu on 
15 meetrit pikk. 

Sündmuse korraldasid Otepää Kultuurikes-
kused koostöös Otepää Muusikaühinguga. 

Monika otrokova

Otepää jõulupuul 
süüdati advendituled
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 20. detsembril.

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 Vallavolikogu istungil

22.11.2018
n	 Otsustati ümber korraldada Otepää Vallavalitsuse 

hallatavate raamatukogude töö.
n	 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange 

„Elektrienergia ostmine aastaks 2019“.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2018. 

a määrust nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise 

kord“.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. märtsi 2017. a 

määrust nr 2 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse 

andmise kord“.
n	 Kehtestati Otepää Raamatukogu põhimäärus.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. 

a määrust nr 13 „Raamatukogu kasutamise eeskiri“. 

Otepää Vallavalitsuse istungil

19.11.2018
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
n	 Kooskõlastati osaühingu Puka Vesi veeteenuse 

hinnataotlus Puka aleviku ja Komsi küla ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas veeteenuse hinna 

määramiseks järgmiselt: 1.1 tasu võetud vee eest 0,927 

eurot/m³ (ilma käibemaksuta);1.2 tasu reovee ärajuhtimi-

se ja puhastamise eest 1,607 eurot/m³ (ilma käibemaksu-

ta).
n	 Kinnitati riigihanke „Talihooldustööde teostamine 

Otepää valla teedel ja tänavatel 2018 - 2021“ tulemused. 

Kvalifitseeriti riigihanke „Talihooldustööde teostamine 

Otepää valla teedel ja tänavatel 2018 - 2021“ pakkujad 

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362), Berger-

master OÜ (registrikood 10983564), JK MOTO OÜ 

(registrikood 11753493), KESA-AGRO OÜ (registri-

kood 10151740), Tasemix OÜ (registrikood 10667917) 

ja OÜ HEIZUNG (registrikood 11174252). Tunnistati 

pakkujate AS TREV-2 Grupp, Bergermaster OÜ, JK 

MOTO OÜ, KESA-AGRO OÜ, Tasemix OÜ ja OÜ 

HEIZUNG poolt  esitatud pakkumused vastavaks, kuna 

need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esi-

tatud tingimustele. Lähtudes riigihanke alusdokumenti-

des esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks 

pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast 

madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 3.1 hanke osas 

1 AS TREV-2 Grupp poolt esitatud pakkumus summas 

22,56  eurot/km koos käibemaksuga; 3.2 hanke osas 2 JK 

MOTO OÜ poolt esitatud pakkumus summas 54 eurot/h 

koos käibemaksuga; 3.3 hanke osas 4  KESA-AGRO OÜ 

poolt esitatud pakkumus summas 72 eurot/h koos käibe-

maksuga; 3.4 hanke osas 5 AS TREV-2 Grupp poolt esita-

tud pakkumus summas 64,68 eurot/h koos käibemaksuga; 

3.5 hanke osas 6 JK MOTO OÜ poolt esitatud pakku-

mus summas 51 eurot/h koos käibemaksuga; 3.6 hanke 

osas 7 JK MOTO OÜ poolt esitatud pakkumus summas 

53,88 eurot/h koos käibemaksuga; 3.7 hanke osas 9 OÜ 

HEIZUNG poolt esitatud pakkumus summas 19,20 eurot/

km koos käibemaksuga.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis 

isikut.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kolmele isikule.

26.11.2018
n	 Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg aja-

vahemikuks 26. – 28. november 2018. a välislähetusse 

Moldova Vabariiki seoses Sihtasutuse Valgamaa Aren-

guagentuur poolt läbi viidava projektiga “Nisporeni 

rajooni maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osa-

tähtsuse suurendamine ettevõtluses”.
n	 Asendati Otepää Vallavalitsuse 12. septembri 2016. 

a korralduse nr 2-4-414 „Otepää vallasiseses linnas Tehase 

AMETLIK INFO

Vahel tundub, et justkui mingi mustas särgis luu-
painaja käiks Puka vanade vastuolude sängis 
lamava kogukonna kooliprojekti rinnal istumas ja 
hinge matmas. See, et ühele toona ei meeldinud, 
mida teine tegi ja vastupidi, mõjutab  ka praegu 
peaaegu kõiki asjaajamisi. Kui tahad asja lahenda-
da ühte moodi, siis teised tahavad teistmoodi jne. 
Nokk kinni ja saba kinni. 

Tänaseks on siis kooliprojekti rahastaja 
INNOVE saanud turmtuld kummagi koolivariandi 
pooldajatelt. Kaebusi  tuli ja tuleb nii salajasi kui ka 
nimelisi. Üks sealne anonüümseks jääda soovinud 
töötaja ütles, et pole kunagi varem näinud sellist 
projekti, millest on saanud ühe kogukonna eriar-
vamuste sõjatander kõigile olulises asjas. Ometi 
peaks uus kool olema suur rõõm kogu kogukonna-
le ja selle nimel võiks ju kokkuleppele jõuda. Pure-
lemine võib viia projekti katkemiseni ja see oht on 
jälle olemas.

Viimati saatsid viis Puka kogukonna liiget 
INNOVEle ja ka valda jälle ühe pöördumise 
Puka kogukonna nimel. Allakirjutanud on: Ana 
Vink, Merike Koslov, Rannus Prii, Jane Everst, 
Karin-Kaja Liigand, Age Suun. Kui üks osa arvab 
nii, siis on kindlasti ka hulk teisiti arvajaid. Häda 
on vaid selles, et selline tegevus külvab segadust ka 
rahastaja jaoks, kes samuti enam aru ei saa, mis see 
soov siis on. 

Kirjas soovitakse järjekordset avalikku arvamist 
jne. See on küll tore, aga kas meil ikka aega on? 

Puka kooli painaja

Pukast on tulnud aastaid selles asjas erinevaid kirg-
likke arvamusi ja projekt oli eelmisel aastal aren-
gute puudumise (vaidluste) tõttu surmaseisus. Uus 
võim nägi hulga vaeva ja saavutas projekti piken-
damise ehk siis äratas kadunukese taas ellu. Olime 
teel koolimaja ehituse poole, aga … järjekord-
ne avaldus kogu kogukonna nimel ja jälle ,,masin 
stopp!“ 

Mul on ettepanek  rivaalitsevatele pooltele:

Kui Puka soovib uut kooli, siis tuleb teha kodurahu 
ja lasta vallal valitud teed edasi minna. On selge, 
et esialgne  ja pöördumises taotletav uue kooli 
projekt pole samuti vormiliselt uue kooli projekt 
(kuigi sisult on), vaid juurde ehitamine vana võimla 
ümber. Valla pakutud põhjalik ümberehitus on aga 
samuti sisuliselt uus kool, kuigi vormiliselt REK.

Esialgset varianti ei saa kasutada väga lihtsal 
põhjusel: 4 miljonit maksvat kooli Otepää uus 
vald ei suuda teha ega pea ka mõistlikuks. Kui 
sellele rõhuda, jääb kool tegemata. Kui peaks 
peale jääma see arvamus, siis projekt lõpetatakse. 
Kui projekt lõpetatakse, tuleb Puka rivaalitsevatel 
seltskondadel vaadata peeglisse (et kes siis tappis 
Ferdinandi?). 

Pisut koolirahu ja mõistlikku asjatamist soovides

vallavanem kaido taMberg

tn 6 asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega nõustumi-

ne” punktis 2 lauseosa “elamumaa (001;E)“ lauseosaga 

„sihtotstarbeta maa (012;S)”.
n	 Määrati Kaurutootsi külas asuva Suure-Oriku 

katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:1502) jagamisel 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadres-

sid ja kasutamise sihtotstarbed.
n	 Määrati Märdi külas asuva Soosaare katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:002:2594) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.
n	 Anti Siim Sisaskile projekteerimistingimused 

Pilkuse külas Kadastiku kinnistul elamu ja kuni kolme 

abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Toomas Pähklimäele ehitusluba Neeruti külas 

Mäe-Roni kinnistul saunamaja püstitamiseks.
n	 Anti OÜ-le PASILA ehitusluba Nüpli külas Varblase 

kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Korraldati lihthange „Elektrienergia ostmine 

aastaks 2019“ järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise 

tähtaeg – 13. detsember 2018. a kell 10:00; 1.2 riigihanke 

eest vastutav isik – Kalev Kepp.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 

155 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 140 eurot.
n	 Lõpetati ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping 

poolte kokkuleppel.
n	 Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping. 
n	 Sõlmiti Alstern OÜ-ga (registrikood 11701786, 

aadress Tammela, Saareküla küla, Saaremaa vald) Otepää 

vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III 

korruse ruumi nr 303 (kogupindala 11,1 m2) kasutusse 

andmiseks alates 1. jaanuarist 2019. a kuni 31. detsembrini 

2019. a tasuline äriruumi üürileping.
n	 Pikendati Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptisti-

de Koguduste Liidu Puka Vabakogudusega 3. märtsil 2014. 

a sõlmitud rendilepingut Puka alevikus Kooli tn 6 asuvate 

ruumide kasutamiseks ajavahemikuks 1. jaanuar 2019. a 

kuni 30. aprill 2019. a.
n	 Võõrandati Kris Rohtlale otsustuskorras Komsi 

külas Sinilille elamus asuv korteriomand.
n	 Sõlmiti osaühinguga PALU-TEENUS (registrikood 

10352579) sisetehing Otepää vallasisese linna tänavate 

lumekoristuse ja libeduse tõrje teostamiseks perioodiks 27. 

november - 31. detsember 2018. a.
n	 Anti Allain Karuse’le luba paigaldada ajavahemi-

kuks 26. november 2018. a – 22. jaanuar 2019. a valimis-

reklaamiga reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas Tartu 

mnt 1 kinnistule.
n	 Kanti Otepää Linnaraamatukogus maha 978 

eksemplari raamatuid, summas 1827,09 eurot.
n	 Kehtestati Otepää Muusikakooli õppetasu määrad 

järgmiselt: 1.1 põhiõppel 5% Vabariigi Valitsuse poolt keh-

testatud töötasu alammäärast kuus; 1.2 üldõppel 4% Vaba-

riigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 

1.3 huviõppel 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 

töötasu alammäärast kuus; 1.4 muusikalise eelkooli õppes: 

1.4.1 rühmatund (1 tund nädalas) 2% Vabariigi Valitsuse 

poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.4.2 rühma-

tund ja 1 tund pilliõpetust nädalas 4% Vabariigi Valitsuse 

poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.5 üks tund 

täiskasvanute instrumendiõpetust 3% Vabariigi Valitsuse 

poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Kehtestati Otepää 

Muusikakooli pillirendi tasuks 0,6% Vabariigi Valitsuse 

poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

AMETLIK INFO

Teade 

Otepää vallavalitsus otsib puudega inimesele 
isiklikku abistajat.

Sooviavaldus saata hiljemalt 31. detsebriks 2018 
e-postile: Angelika.Armolik@otepaa.ee.

Lisainfo: tel 5303 3032

SÜNNID

karoliina kuusik  14. novembril
daniel Pastak  21. novembril
kristofer kotkamäe  23. novembril

Meeldetuletus toiduabist 

EL toiduabi saab kätte Toidupangast (Lembitu tn 2, 
Valga linn, Valga vald) veel 11.12.2018 kell 12.00 
– 15.00 (NB! Tegemist on teisipäevadega, mitte 
neljapäevadega, nagu varem). 

Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kaks 
tugevat kotti.  

Kui toiduabile õigustatud isikul ei ole võimalik 
ise pakile järgi minna, siis palun pöörduge sot-
siaalteenistuse poole abi saamiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium
SA Innove
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus 

14.11.2018

PÖÖRDUMINE

Vabariigi Valitsus kinnitas 2. märtsil 2017 investee-
ringute kava põhikoolide õppehoonete vastavusse 
viimiseks muutunud õpilaste arvuga ning muuda-
tustega koolivõrgus. Koolivõrgu korrastamise pro-
grammist sai 2017. aastal rahastatud „Puka hari-
dusvõrgu ümberkorraldamise ja Puka Keskkooli 
rekonstrueerimise" projekt.

Projekti eesmärgiks oli ehitada Puka lagunenud 
ja 700 õpilasele ehitatud õppekorpuse asemele uus 
ja kaasaegne õppehoone ning senine 1981. a val-
minud õppekorpus lammutada. Taotluse juurde 
oli koostatud uue koolihoone eskiisprojekt, mille 
koostasid arhitektibüroo TEMPT OÜ arhitektid. 
Taotluse menetluse käigus hinnati valikukomis-
jonis Puka Vallavalitsuse taotlust koos uue kooli-
hoone eskiisprojektiga (selles esitatud ruumipro-
grammiga). Valikukomisjoni hindepunktide alusel 
sai projekt hindepunktid, mis tõid positiivse rahas-
tusotsuse.

Peale uue koolihoone eskiislahenduse valmimist 
tutvustati seda ka kogukonnale. Enne taotluse esi-
tamist SAle Innove käisid Puka vallas tõsised aru-
telud teemal, kas ehitada uus koolihoone nii nagu 
TEMPT OÜ arhitektide poolt koostatud eskiispro-
jekt ette nägi või muuta eeltaotlust ja esitada põhi-
taotlus olemasoleva hoone remontimiseks.

Uue koolihoone ehitamise poolt kogus kogu-
kond petitsioon.ee keskkonnas ja paberkandjal üle 
kolmesaja toetusallkirja. Kogukonna liikmed osale-
sid volikogu istungitel. Puka Vallavolikogu otsustas 
mitte muuta eeltaotlust ning taotleda toetust uue 
koolihoone ehitamiseks arhitektibüroo TEMPT 

OÜ eskiisprojektis esitatud kooli ruumiprogrammi 
ellu viimiseks.

Haldusreformi tulemusena on Puka vald liidetud 
Otepää vallaga. Täna soovib Otepää Vallavalitsus 
rekonstrueerida olemasolevat nõukogudeaegset 
koolihoonet. Symptom Arhitekt OÜ arhitektide 
poolt on koostatud joonised ja vaated. Olemasole-
vat koolihoonet ei lammutata täielikult vaid osali-
selt. Klassiruumide vahele on projekteeritud kitsad 
koridorid, osad klassiruumid on planeeritud hoone 
0 (osaliselt maa all) korrusele. Kitsad ja ohtlikud 
koridorid ning klassiruumid keldris, kas selline 
ongi nüüdisaegne ja nõuetekohane Puka kool? 
Kas  Symptom Arhitekt OÜ poolt koostatud ruu-
miprogramm vastab tänastele tervisekaitse nõuete-
le? Symptom Arhitekt OÜ poolt koostatud eskiisi 
ei ole avalikult kogukonnas tutvustatud.

Otepää valla uus arengukava projekt 
(11.10.2018) näeb ette Puka kooli ja Keeni kooli 
ühendamise Keeni-Puka 6-klassiliseks kooliks. 

Puka kogukond taotleb, et põhikool Pukas 
säiliks 9-klassilise iseseisva juhtimisega õppeasutu-
sena ja Pukka ehitatakse uus kaasaegne, energia-
säästlik ning innovaatiline kool, nii nagu projekti 
taotluses oli kirjas. Kui raha taotleti uue kooli-
hoone ehitamiseks, siis tuleb ehitada ka uus kool. 
Palume kaasata kogukonna liikmed kõigi Puka 
kooli ehitamisega seotud nõupidamistele.

Taotleme Symptom Arhitekt OÜ koostatud 
ja oluliselt muudetud versiooni läbi vaatama-
ta jätmist ning uue koolihoone ehitamist ümber 
võimlahoone.

Viie Puka kogukonna liikme pöördumine
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Otepää vald ootab uusi vallakodanikke

Otepää vald viib 26. novembrist 31. detsembrini 
2018 läbi vallaelanikuks registreerimise kampaaniat. 
Kampaania raames loositakse sel perioodil sissekir-
jutanute vahel välja 1000 eurot ning valla ettevõtjate 
poolt välja pandud eriauhindu. 

Omavalitsuse suurimaks tuluallikaks on üksiki-
siku tulumaks, sellest pakutakse teenuseid kõigile 
vallaelanikele. Suurem maksulaekumine aitab vallal 
teha rohkem investeeringuid elukeskkonna paran-
damiseks, seda kasutatakse teede ja tänavate korras-
hoiuks, haridusasutuste ja koolide ülevalpidamiseks, 
lumetõrjeks, jne. 

Kampaania keskendub eelkõige neile inimestele, 
kes elavad Otepääl, kuid pole veel vallakodanikud. 
Sissekirjutus on oluline, kuna täpne ülevaade elani-
kest aitab omavalitsusel paremini elukorraldust pla-
neerida.

Loosimisel osalevad vaid need kampaania vältel 
(26.11-31.12.2018) registreerunud, kes on 31. det-
sembri 2018 seisuga Otepää valla kodanikud. Ühise-
lukohateate esitanud inimeste puhul osaleb iga pere-
liige kampaanias eraldi. Kampaanias ei saa osaleda 
inimesed, kes Otepää valla elanike hulgast viimase 
kahe kuu jooksul lahkuvad ja siis uuesti Otepää 
valda sisse registreeruvad. Loosimine toimub uue 
aasta jaanuarikuus. Kõik, kes sel perioodil sisse 
registreerivad, saavad tasuta otepäälase kaardi. 

15. novembri 2018 seisuga oli Otepää vallas 6554 
elanikku. 

Lisainfo sisseregistreerimise kohta:
Kristina Reigo: 7664 805, www.otepaa.ee 

Valla ettevõtjate poolt välja pandud 
loosiauhinnad

Sangaste loss – ööbimine kahele koos hommi-

kusöögi ja ajalootuuriga,

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.Lohmus@otepaa.ee.

Heleni Helbed – 5 Heleni Helveste kinkekohvrit, 

AS Sanwood – mööbliese,

Silva Agro – kinkekaart, 25 eurot,

Kuutsemäe ja Munamäe mäesuusakeskused – 

mäepilet kahele,

Vidrike külamaja – õhtusöök kahele väärtuses 

50 eurot,

Otepää Winterplace – perepilet 4-le, väärtusega 

68 eurot,

Ugandi Resto – kinkekaart, 55 eurot,

Ugandi Kohvik – kinkekaart, 55 eurot,

Coop – kinkekaart, 20 eurot,

Monster Music – rahvusvaheline muusikafestival 

Retrobest – kahepäevane festivalipass ühele, 

AS Alexela – 100 tasuta kohvikupongi,

AS Techne – 10 liitrit tasuta kütust,

Tehvandi Spordikeskus – 2 tundi Käärikul, Kek-

kose saunas, 

ORT Techno – tasuta mootorsõiduki ülevaatus,

SA Otepää Tervisekeskus – 3 hammaste hoolduse 

paketti (pakett sisaldab hammaste profülaktilist 

läbivaatust ja pärlpesu) komplekti hind 50 eurot.

Monika otrokova

Hoolduskoordinaator 

Üle-Eesti on mitmes piirkonnas katsetamisel riiklik 
pilootprojekt, mille raames palgatakse piirkonda 
hoolduskoordinaatori nimeline ametnik. Valgamaa 
on projektiga ühinenud Tõrva valla eestvõtmisel, 
kus on palgal hoolduskoordinaator Kristi Napast. 
Tõrva vald on projektijuht, kuid Kristi võib külasta-
da isikuid ja asutusi ka Otepää ja Valga vallas. 

Hoolduskoordinaator on spetsialist, kes hindab 
teiste inimeste abi vajava isiku hakkamasaamist 
ning aitab talle korraldada erievate sotsiaal – ja ter-
vishoiuteenuste pakkumist. Seejuures tegeleb tema 
just keerukamate olukordadega – kui isikule on 
vaja lihtsalt kord-kaks nädalas puud ja vesi tuppa 
tuua, siis koordinaatorit ei kaasata, aga kui isikul 
on keerulisem olukord ja talle on vaja mitu korda 
nädalas koduõde, koduhooldustöötajat, taastusravi, 
sotsiaaltransporti, isiklikku abistajat haiglasse jne, 
siis on tema just see isik, kes paneb inimese jaoks 
„paketi“ kokku ja jälgib, et inimene saaks just talle 
vajalikku teenust õiges ulatuses (nagu nimigi vihjab, 
siis ta koordineerib erinevaid teenuseid; ise ta neid 
ei osuta). 

Hoolduskoordinaatori poole ei saa pöörduda 
inimene ise – sooviavalduse peab esitama sotsiaal-
töötaja, perearst või mõni asutus (haigla, hooldeko-
du, rehabilitatsiooniasutus). Näiteks sotsiaaltöötaja 
leiab, et ainult koduabilisest jääb väheks ning vaja on 
mitut tervishoiuteenust; perearsti arvates on oluline 
saada inimesele mõni oluline sotsiaalteenus, haigla 
võib koordinaatori välja kutsuda siis, kui arsti arvates 
ei saaks inimest üksinda koju tagasi saata, sest ta ei 
saaks enam üksi kodus hakkama. Aga tema poole 
võib pöörduda ka hooldekodu, kui seal leitakse, et 
isiku seisund on paranenud ja ta võiks koju tagasi 
minna teatud teenuste saamisel. 

Kui hoolduskoordinaator on saanud teate isikust, 
siis ta tuleb kohale, sõlmib inimesega kokkuleppe 
ning küsitleb inimest ja arste selleks, et täita rahvus-
vaheline geriaatrilise hindamise „kontakthindamise“ 
ankeet (eakatega tegelevate teadlaste poolt välja 

töötatud küsimustik). Kui selle ankeedi tulemused 
sisestada Tartu Ülikooli Kliinikumi vastavasse arvu-
tiprogrammi, siis on võimalik saada ülevaade kõiki-
dest meditsiini-  ja sotsiaalhoolekande teenustest, 
uuringutest jms, mida isik vajaks. 

Hoolduskoordinaator aitab seejärel isikul suhelda 
erinevate teenusepakkujatega, vallaga, arstidega jne 
selleks, et isik edaspidi tõesti saaks kõiki neid teenus-
eid, mida ta vajab. 

Sissekirjutusest ehk Eesti Rahvastikuregistris 
registreeritud elukohast 

Kõiki Eesti elanikke puudutab see, et registris 
registreeritud elukoht (nö. sissekirjutus) muutub 
järjest olulisemaks ning riik ei lepi enam sellega, 
et elukoha vahetusel inimene „unustab“ oma uue 
elukoha määratlemise 10 aastaks või kauemakski. 

Alates 01.01.2019 PEAB IGA INIMENE 
ELUKOHA VAHETUSE PUHUL PÖÖRDUMA 
14 PÄEVA JOOKSUL UUE VALLA/LINNAVA-
LITSUSE POOLE JA REGISTREERIMA OMA 
UUE ELUKOHA. 

Juhul, kui kolitakse püsivalt välismaale, siis tuleb 
minna oma senisesse vallavalitsusse ja seal teada 
anda, kuhu riiki, linna, tänavale ja majja kolida 
kavatsetakse (välismaa maja/korteriomaniku luba 
selleks „sissekirjutuseks“ Eesti registris vaja ei 
ole) ning loomulikult – püsivalt naastes tuleb enda 
elukoht uuesti ka Eestis registreerida. 

Uute sätetega loodab riik saavutada seda, et 
uue rahvaloenduse korral piisab vaid registriand-
mete vaatamisest, rahvaloendajad ei pea enam 
ukselt-uksele igas peres kohal käima ja küsima, 
kes kellega elab ja kui palju on lapsi, mis koolid on 
lõpetatud jne. 

Üks oluline info, mida ministeerium veel rõhutab, 
on see, et kõik need isikud, keda korteriomanikud 
või majade uued omanikud aastate jooksul on „välja 
kirjutanud“ ja kes ei ole oma uut elukohta registris 
registreerinud, on praegu valla või küla täpsusega 

Hoolduskoordinaatorist ja sissekirjutusest
isikud. 01.01.2019 a kantakse kõikide nende isikute 
andmed registri arhiivi ja nad nö. lähevad riigi jaoks 
kaotsi. KUI ISIKUL EI OLE 1.01.2019 A. SEISUGA 
TALU/KORTERI TÄPSUSEGA KEHTIVAT 
ELUKOHTA, SIIS EI SAA TA ENAM ÜHTEGI 
VALLA TOETUST (NT SÜNNITOETUST) VÕI 
RIIKLIKKU TEENUST (NT JUHILUBA VAHE-
TADA) seni, kuni ta on oma uue elukoha valla/linna-
valitsuse poole pöördunud ja kirjaliku elukohateate 
esitanud. 

Riik teab, kellega on tegemist, nimekirjad on 
tehtud. Ja kui riik teab ka isiku e-posti aadressi (nt 
ütles inimene selle 2 aasta eest passi vahetades PPA-
le), siis saatis riik juba aprillis inimesele teavituse, et 
too peaks oma elukoha andmed korda tegema. Uus 
kiri saadeti oktoobris. Koolitusel rõhutati, et sellegi-
poolest on jaanuaris probleemid kümnetel tuhandetel 
isikutel, eriti palju on neid Tallinnas, Tartus ja Valgas. 
Peale koolitust oleme ka meie Otepääl püüdnud 
leida nende isikute aadresse, telefoninumbreid vms 
ja ühendust võtta, aga kõigi kontaktandmeid meil 
ikkagi ei ole. Ja loomulikult, Tartu linna täpsusega aga 
Otepääl elavatest isikutest ei tea meie ka midagi… 

Ja seetõttu ongi suur palve kõigile: kui Te saite eel-
miste valimiste ajal valijakaardi ja seal oli kirjas Teie 
aadress ainult valla/küla täpsusega, siis pöörduge 
kiiresti, enne jõule, vallavalitsuse poole. Vald on teist 
kõigist tõesti huvitatud, sest ka meie riiklik „pearaha“ 
sõltub ju elanike arvust.

Alates 1.01.2019 tekib ka uus võimalus aadressi-
de märkimiseks registris. Praegu on nii, et kui isik 
kolib hooldekodusse, siis tema sissekirjutus ei muutu, 
sest hooldekodudesse ei saa elukohta registreerida. 
Sama on näiteks vanglas viibivate isikutega, pikaaja-
lisel haiglaravil olijatega jne. Uuest aastast alates aga 
annavad asutused oma elanike nimekirjad otse riigile, 
kes registreerib nende inimeste tegeliku elukoha tema 
„viibimiskohana“. Sellisel juhul isiku sissekirjutus ei 
muutu, aga ametikirjad saadetakse isiku õigele aad-
ressile. 

Pille Sikk

Otepää valla lapsed saavad 
tasuta lasteaiatoitu

Otepää Vallavolikogu võttis oma 22. no-
vembri istungil vastu sotsiaalhoolekande-
lise abi andmise korra muudatuse, millega 
saavad kõik valla suurpered taotleda tasuta 
lasteaiatoitu.

Lasteaiatoidu toetus määratakse Otepää 
vallas asuvas lasteaias käivale lapsele, 
kui perekonnas on kolm või enam last. 
Lasteaiatoidu toetus määratakse taotlu-
se esitamisest kuni õppeaasta lõpuni 31. 
augustil.

„Otepää vald väärtustab suurperesid ja 
lapsi, jätkame seda traditsiooni ka ühine-
nud Otepää vallas,“ sõnas vallavolikogu 
esimees Jaanus Barkala. „Heameel on tõ-
deda, et volikogu võttis selle otsuse vastu 
pea ühehäälselt.“

Toetuse saamiseks on vaja esitada taot-
lus sotsiaalteenistusele, taotluse vorm on 
leitav sotsiaalteenistusest või valla kodu-
lehelt www.otepaa.ee.

Monika otrokova

LUMETÕRJE küsimustes 
pöörduda:

Sangaste ja Puka piirkond: Lea Madissov 
766 8443; 518 7285

Nõuni piirkond: Kalev Lõhmus 
513 9071

Otepää piirkond: Jaak Grünberg 
766 4810; 502 2316

www.otepaa.ee/lumetorje
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Nüüdseks on möödunud juba aasta, 
kui Otepää ühines Sangaste, Puka 
ja Nõuniga. Ühinemiste teema pole 
mulle võõras, kuna olen näinud 
Otepää linna ja Pühajärve valla ühi-
nemist. Tahaksingi siinjuures oma 
mõtteid Otepää tänasest ja homsest 
päevast jagada. 

Heameel on tõdeda, et ühinemine 
on toimunud suhteliselt rahulikult ja 
liigse ämbrikolinata. Muidugi on meil 
soov, et muutused toimuksid kiiremi-
ni, kui „enne meie aega“ ehk enne 
haldusreformi. Siis käis Otepääl polii-
tiline kukepoks ja paljud teostamist 
vajavad investeeringud ja edumeelsed 
algatused jäid ellu viimata või muutu-
sid teisejärguliseks.

Kuumaks teemaks on hetkel 
Otepää arengukava, ei mäleta-
gi arengukava avalikel koosole-
kutel nii rohkelt osavõtjaid olnud 
olevat. Otepää kodanikud tunnevad 
muret oma valla käekäigu üle ning 
soovivad oma ettepanekutega meie 
ühist tulevikku paremaks ja õiglase-
maks muuta.

Uuel vallal uued ülesanded

Otepää vallal on ees ootamas suured 
ülesanded – Puka lasteaed-põhikoo-
li ehitus, mis tõenäoliselt juba 2019. 
aastal ehitamisele läheb, Puka reovee- 
ja kanalisatsioonitrasside rajamine 
koostöös Keskkonna Investeeringute 

Otepää täna ja homme

Vana-Otepää küla üldkoosolek 

toimub neljapäeval, 
13. detsembril kell 18 

Otepää kultuurimaja galeriis*
Kui sa oled vähemalt 16 eluaastat vana, 

elad Vana-Otepääl või omad siin 
hoonestatud kinnisvara, 

tule kindlasti kohale! 
Valime uueks perioodiks külavanema, 

arutame küla ühistegevuse plaani. 
Lisainfo tel 504 1554.

Keskusega (KIK). Maanteeamet on 
lubanud järgmisel aastal Nõuni asu-
lasisese 1,5 km teelõigu ümberpro-
jekteerimist ja sellele järgnevat reno-
veerimist tänavavalgustuse ja liikuja-
te ohutust tagava jalgtee ning park-
laga. Nõuni on Tartu suunast tulles 
esimene Otepää esindusvärav ning 
väärib uut kuube. Sel aastal valmib 
Otepää tervisekeskuse juurdeehitus, 
mis tagab kaasaegsed töötingimused 
perearstikeskusele. Olulisem on, et 
abivajajad saavad tervishoiu- ja sot-
siaalteenuseid avaramates ruumides 
ning teenuste spekter laieneb. 

Otepää katlamaja läbis uuen-
duskuuri ja arendus jätkub trasside 
renoveerimise ning pikendamise-
ga. Heameel on tõdeda, et järgmi-
sel aastal peaksid algama Neitsijärve 
uuringud ja järve puhastamisprojekti 
projekteerimine. Otepää looduspargi 
kaitsekorralduskava (aastateks 2017-
2026) järgi on Neitsijärve seisund halb 
ja vajab tervendamist.  Puhastamiste-
gevused ja uuringud toimuvad koos-
töös Tartu Maaülikooli, Keskkonnaa-
meti Otepää looduspargi keskuse ja 
KIKiga. 

Pühajärve rannapark on räämas ja 
kehvas seisus, mis vajab kohe noo-
rendamist ja värskendamist. Koa-
litsioonipartnerid on võtnud ees-
märgiks korrastada Pühajärve park, 
rajada ajakohane taristu liikumis-
teede, lauluväljaku ja rannapiirkon-

nas. Soovime avada järvevaated, 
et otepäälased ja külalised saaksid 
nautida kauni Pühajärve võlu. Otepää 
vallas tuleb jätkata pealetungiva võsa 
ja kolepuude kõrvaldamisega avalikes 
kohtades. 

Pikka aega on Otepää noored unis-
tanud Palupera tee korvpalliväljaku 
(nn getoväljak) korrastamisest. Järg-
misel aastal viiakse projekt ellu.

Keskkonnaministeeriumiga on 
alustatud läbirääkimisi, et Apteekri-
mäe riigimaad tagastataks Otepää 
vallale, eesmärgiga arendada lin-
nakeskuse lähise parkmetsa idee 
arendust. Riigimetsa Majandamise 
Keskus (RMK) pole suutnud ega 
olnud ka huvitatud parkmetsa kor-
rastamisest ning liikumisharrastust 
toetava taristu arendamisest.

Otepää valla teed vajavad mustkat-
te alla viimist, et nii majutusettevõ-
tete omanikel ja külastajatel, samuti 
püsielanikel ja kinnistuomanikel, 
oleksid tagatud normaalne liiklemine 
aastaringselt. 

Järgmisel aastal algab Otepää lin-
nakeskuses keskväljaku arenduspro-
jekt, mis lisab visuaalset atraktiivsust 
ning toetab olemasolevat ettevõtlust 
ja innustab uut looma!  

Jätkame suurüritustega

Aastal 2019 on Otepääl toimumas 
kaks maailmakarikaetappi – murd-

maasuusatamises ja kahevõistluses, 
IBU karikasarja etapp laskesuusata-
mises ning muid rahvusvahelisi spor-
disuurüritusi. Taas on elluäratamisel 
Pühajärve kalapidu. Traditsiooniliselt 
jätkab Pühajärve Jaanituli ja Retro-
best. Tegevusi jätkub nii täna kui 
ka järgnevatel aastatel, et üheskoos 
kujundada Otepää vallaruum meile 
endile mugavaks ja kaasaegseks ning 
tuua siia enam külastajaid ja uusi 
püsielanikke!

Pean olemasolevat võimukoalitsiooni, 
mis loodud Otepää Keskerakonna ja 
Ühinenud Kogukondade Liidu vahel, 
üheks edumeelsemaks, mis Otepää 
vallas kunagi olnud. Puuduvad oma-
vahelised nääklemised, on konstruk-
tiivsed arutelud teemadel, kuidas 
MEIE Otepääd vallakodanikele ja 
külalistele võimalikult meelepärase-
maks ja paremaks muuta.

Muidugi ei piisa heast tahtest. 
Raamid seab kohaliku omavalitsu-
se eelarve ja investeerimisvõimekus. 
Sõltume ka Eesti Vabariigi käekäigust 
ning riigis valitsevast võimukoalitsioo-
nist. Hindan senist riigi poolt tehtut 
mõningate mööndustega üsna heaks ja 
loodan, et sama võimuliit, mis praegu-
gi, jätkab ka pärast Riigikogu valimisi. 

Head jõuluootust soovides

JaanuS raidal
otepää vallavolikogu aseesimees

Ootame mälestusi 
Otepää-Vihti sõprussuhetest!

Tuleva aasta maikuus saab 30 aastat Otepää 
ja Vihti sõprussuhete loomisest.

Just 30. aastat tagasi käis Vihti Teater 
Soomest esimest korda Otepääl ja esitas 
teatritükki Eduard Vilde "Vigased pruudid", 
mis võrgutas ka Otepää rahva südamed. 
Sõprus nii teatrirahva kui ka vallakodanike 
poolt kestab siiamaani. 

Otepää ja Vihti valdadel on plaanis sõp-
russidemete tähtpäeva ka väärikalt tähis-
tada. Koos vihtilastega on soov teha teat-
ritükk, kus meenutame ja mängime neid 
lugusid rahvale.

Nii pika aja jooksul on kindlasti kogune-
nud igasuguseid vahvaid mälestusi meie 
soome sõpradest. Ootame otepäälaste mä-
lestusi, lugusid ja fotosid, kelle kodudes 
Vihti näitlejaid majutati või kellel on muud 
sidemed vihtilastega.

Mälestusi ootame veel selle aasta sees. 
Aadressil Otepää Teater Virulombi 2 
67404 Otepää või leenu158@gmail.com  ja 
helistades 5176 599 või 765 4370 Ene Prants. Kortermajade renoveerimise teema 

on püsivalt aktuaalne, kuna paljud 
ehitised ja ehitist teenindavad kom-
munikatsioonid hakkavad jõudma 
ikka, kus tekib vajadus  teha suure-
maid uuendustöid.

Otepääl asuv Hariduse 1 elamu on 
üks esimesi kortermaju Otepääl, ehi-
tatud 1971. aastal. Kuna kortermaja 
oli amortiseerunud ning  kannatada 
saanud ka ammuses põlengus, siis 
oli viimane aeg vastu võtta olulised 
otsused elamu korrastamiseks.  

Need otsused ei tule kunagi kergelt, 
see nõuab algatuseks korteriühistu 
juhatuselt põhjalikku eeltööd ja läbi-
kaalumist. On vaja  kindlaks määrata 
tegevused, nende maksumus, ajakava, 
olulisusjärjestus ja  finantseerimise 
allikad. KÜ Hariduse 1 üldkoosolekul 
jõudsime kokkuleppele kõik vajalikud 
remonditööd teha ära üheaegselt, et 
tulemus oleks efektiivsem ja majae-
lanikel ehitustöödega seotud ebamu-
gavuste talumine  ühekordne. Tööde 
finantseerimiseks  võttis ühistu  laenu, 
mis tähendab täiendavaid finantsko-
hustusi ühistuliikmetele. Suurte tööde 
puhul teisiti pole see  võimalik. 

Mõned tähelepanekud, mis tek-
kisid tööde käigus. Ei tasu arvata, et 
korteriühistule tuleb ehitajate saami-
seks  liialt palju pakkumusi. Ehita-
jate silmis ei ole vanade kortermaja-
de remont tavaliselt nende esimene 
eelistus, sest vanades kortermajades 
remonttööde teostamine on ehitaja-
le teataval määral riskantne tegevus. 
Ei või iial teada, mis üllatused võivad 
tööde käigus ette tulla. 

Nii oli ka meie majas, kus vee- ja 

kanalisatsiooni ehitajal tuli endal 
teha lisakulutusi tööde eest, mida 
ta ei osanud ette näha. Täiendavaid 
kulutusi tuli teha ka korteriühistul, et 
tellida lisatöid, mille vajalikkus ilmnes 
alles remondi  käigus (näiteks venti-
latsioonikorstnad, mis oleks pidanud 
kõigi eelduste järgi korras olema, olid 
lagunenud). Fassaadi ehitustööde val-
mimise tähtaeg läks pikemaks planee-
ritust. Üldjuhul on see kahjulik eel-
kõige ehitajale endale. Põhjuseks olid 
enamasti ettenägematud asjaolud, 
näiteks üks ehitaja poolt tellitud all-
töövõtja ei teinud oma tööd kvaliteet-
selt, mistõttu tuli ehitajal see ümber 
teha. Ka esines viivitusi tarnijate poolt 
jne. Hea tõdeda, et tööde teostamisel 
oli fassaadiehitaja vastutustundlik, 
lisaks näitas üles omapoolset vastu-
tulekut ja initsiatiivi asjade korralda-
misel, mis ei olnud otseselt tema töö- 
ülesandeks.

Remondiaeg  on  küllaltki närve-
sööv protsess. Tööde edukas kulgemi-
ne sõltub kõigist osapooltest, sealhul-
gas ka majaelanike valmisolekust teha 
koostööd ja suhtumisest asjadesse. 
Elanikel tuleb taluda remonditööde-
ga seotud ebamugavusi ning loomu-
likult tekib  tööde käigus ka viperusi, 
mis toob kaasa lisapingeid. Problee-
mid on enamasti lahendatavad, kui 
neist antakse õigel ajal teada. Kasuks 
tuleb viisakas suhtlemisstiil, oleme ju 
ise kutsunud endale ehitajad, mitte 
vastupidi.

Mis puutub aga korteriühistute 
juhtimisse üldisemalt, siis juhatuse 
liikme staatus ei ole siin eriti atrak-
tiivne. Tihti soovitakse, et lahendu-

sed oleksid  ideaalsed.  Siin aga võiks 
igaüks küsida endalt ka seda, et kas 
ise teeksite juhatuses olles teiste kor-
teriomanike heaks seda, mida juha-
tuselt parasjagu saada soovite.

KÜ Hariduse 1 suured tööd on 
nüüd ära tehtud: kanalisatsiooni- ja 
veesüsteem renoveeritud, küttesüs-
teem rekonstrueeritud kahesüsteem-
seks, hoone välispiirded soojustatud. 
Nipet-näpet jääb teha kevadeks, sest 
klimaatilised tingimused pole praegu 
sobilikud.

Suured tänusõnad kõigile KÜ 
Hariduse1 koostööpartneritele: fas-
saaditööd  Soliidne Kodu OÜ (Lauri 
Laaneser), küttesüsteemi ehitus, 
vee- ja kanalisatsioonitööd Püroterm 
OÜ (Peeter Simson), väliskaevud 
Akser OÜ, veemõõtjad/kaugluge-
mine Tepso AS, omanikujärelvalve 

Procula OÜ. Projektijuht oli Ülle 
Kikkas, kaasa aitas juhatuse liige 
Kersti Tamm. Kõigile edu edaspidi-
seks! Head sõnad ka naabritele Kopli 
7, kelle territooriumi remondiajaks 
osaliselt hõivasime. 

Kõigile KÜ Hariduse 1 elanikele 
suur tänu koostöö ja kannatlikkuse 
eest ning ilusat advendiaega. Eraldi 
äramärkimist väärivad veel ühistu-
liikmed, kes paljude aastate jooksul 
hoolitsesid parimal moel maja ees 
olevate lillepeenarde eest –kõik see 
lisas kodutunnet! 

Juhatus kohtub KÜ Hariduse 1 
majaelanikega uuel aastal jaanua-
ris, et kohvilauas teha kokkuvõtted 
tehtud töödest. 

kÜ Hariduse 1 juhatuse liige
Mairi JärviSte

Kortermajade renoveerimise võlu ja valu

OTEPÄÄ TALVETURG 
KUTSUB!

22. detsembril kell 11.00-14.00 toimub 
traditsiooniline talveturg Otepää keskvälja-
kul. Turul pakutakse kaupa, mis valminud 
hoole ja armastusega tublidelt tegijatelt. 
Müügil soolast ja magusat suupoolist; 
puutööd, keraamikat, 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 
jõulupäraselt! Parimatele kostüümidele ja 
telkidele auhinnad!

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

Registreeri ennast: tel. 5615 3357 (Ene 
Raudsepp).
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Vallavanem kirjutab regulaarselt 
kohalikus lehes oma töövõitudest, 
kuid info tasakaalustatuse huvides 
peaks vähemalt kord aastas sellele 
tööle otsa vaatama ka veidi kriitilise-
ma pilguga.

Olgu algatuseks positiivsema poole 
pealt öeldud, et eelmise volikogu 
koosseisu poolt käiku lastud suure-
mad projektid on õnneks endiselt 
töös või juba valminud. Nii on suure-
mas osas renoveeritud Kultuurimaja, 
Otepää lasteaed „Pähklike“ ja valmi-
mas täiesti uus tervisekeskuse hoone.

Keerulisem on seis renoveeritava 
katlamajaga, mille valmimine venib 
ja tõotab valla maksumaksjale kaasa 
tuua kopsaka lisakulu, sest praegu 
käib kütmine kalli õli baasil, mida 
sooja hind ei kata. Lisaks on palju 
segadust keskväljaku renoveerimise-
ga, kus opositsiooni aruteludesse ei 
kaasata. Nii pole selgust, palju valla 
enda raha lisaks eurorahale sellele 
projektile kulub ja me ei tea, kuidas 
ka see vallale eraldatud 1 miljon eurot 
toetusraha täpsemalt kasutatakse?

Kõige kehvem on aga olukord 
Puka kooli ja reovee käitluse inves-
teeringutega. Siin võib küll tõdeda, 

Aasta aega uut valda ja uut võimu opositsiooni pilgu läbi

et suurem aur läheb demagoogilisele 
süüdlaste otsimistele kui lahenduste 
leidmisele. Kuidas muidu tõlgenda-
da kirjutisi, kus sarjatakse Puka endisi 
juhtivpoliitikuid, kuid samas palgatak-
se Puka juhtivpoliitik nr. 1 – volikogu 
esimees – käsunduslepinguga neid 
projekte uuesti juhtima ning jäetakse 
vastav komisjon aruteludest kõrvale? 
Mul on palve Puka kogukonna ini-
mestele: olge ise aktiivsed nende pro-
jektide edenemise eest seismas ja aru 
pärimas, vastasel juhul neid investee-
ringuid ei tule, valimisperiood saab 
lihtsalt enne läbi.

Päris uusi suuremaid projekte prae-
guse vallavõimu poolt algatatud pole, 
kuigi aegajalt kuulutatakse, kuidas 
ministritega on kokkulepped olemas 
ja rahajõed valitsuselt kohe-kohe voo-
lamas. Siiani pole neid rahajõgesid 
igatahes nähtud. 

Täiesti tragikoomiline on olukord 
uue arengukavaga. Kodulehele üles 
pandud dokumenti vallavõim enda 
tehtuks ei tunnista ja nii on vallava-
nem arengukava läbikukkunud hari-
dusosale lausa eraisikuna muuda-
tusettepanekuid teinud. Huvitav, kes 
siis valda tegelikult juhib? Aga eks 
nende pidevate välislähetuste kõrvalt 

– viimase kahe kuu jooksul Tšetšee-
nia, Gruusia, Moldova – ongi raske 
valla asjadeks aega leida. 

Tahaks siinkohal selgitada ka minult 
palju küsitud küsimusi: Kas vallava-
nem on siis mind laimu eest kohtusse 
andnud? Kas Sangaste loss on ärasta-
tud? Miks vallavanem on sellisel juhul 
veel ametis?“

Vastan täpselt ja faktiliselt:
Äriregistris oleva info kohaselt on 
Sangaste lossi kinnistu omanikfirma-
de tegelikeks kasusaajateks enamuse 
osas vallavanema sugulased ja vallale 
ei kuulu sellest midagi. Samuti pole 
vald nendest tehingutest seni saanud 
sentigi. On küll leping, mille alusel 
2021. a aasta lõpus võib vald sealt 
mingit raha saada, kuid Rahandusmi-
nisteeriumi hinnangul on see leping 
kohaliku omavalitsusüksuse finants-
juhtimise seadusega vastuolus ja selle 
alusel mingigi raha saamine on äärmi-
selt ebakindel.

Kohtusse on vallavanem mind 
andnud ütluse eest, milles väitsin, et 
kogu see lossi erastamine tema sugu-
lastele on toimunud vallavanema juh-
timisel ja initsiatiivil, kuid Kaido Tam-
bergi väidete kohaselt oli tema vaid 

Sangaste volikogu toonaste otsuste 
täitja. Eks kohus peab siis siin kunagi 
otsustama, kummal on õigus? Eelis-
tung on 17. detsembril.

Küsimusele, miks lossi ja metsa-
maaga kahtlaseid tehinguid teinud 
vallavanem siiani ametis on, saab 
vastata nii: valimistel andis Otepää 
valla rahvas selge valitsemismandaadi 
valimisliidule Ühinenud Kogukonnad 
ja seetõttu peavad nemad ka otsus-
tama, kes on meil vallavanemaks ja 
kellega tehakse volikogus koostööd? 
Täna on nende vallavanema valikuks 
Kaido Tamberg ja koalitsioonipar-
tneriks Jaanus Raidali juhitud Kes-
kerakonna fraktsioon ning mina ega 
Reformierakonna nimekiri ei kavatse 
kindlasti mingite umbusaldustega liht-
salt segadust külvata. Selle „õige“ ära-
tundmine peab neil tulema nimekirja 
seest. Eks aeg annab siin arutust, kas 
Ühinenud Kogukonnad on ka päri-
selt kogukondlikust algatusest lähtuv 
võim või vaid selle sildi kattevarju all 
tegutsev erinevate parteipoliitikute 
koalitsioon, kus kogukonna aktiivil on 
olematu sõnaõigus?

kuldar veere
volikogu liige

Tähelepanu Puka ja Komsi 
elanikud!

Alates 1. jaanuarist 2019 muudetakse ühisvee-
värgi- ja kanalisatsiooniteenuse hindu. 

Alates 01.01. 2019 a on määratud Puka alevi-
ku ja Komsi küla reoveekogumisalal veeteenuse 
hinnaks 1,12 eurot/m³ (0,927 eurot/m³ ilma käi-
bemaksuta) ja reovee teenuse hinnaks 1,93 
eurot/m³ (1,607 eurot/m³ ilma käibemaksuta) 

NB! Veenäidud palun esitada 31. detsembri 
2018 seisuga!

oÜ Puka vesi 

X Euroopa Saunamaraton stardib 2. veebruaril 
2019. a algusega kell 12.00 Otepää Keskväljakult. 

Head saunaomanikud, palun teatage enda 
valmisolekust saunamaratonil osaleda hiljemalt 
3. detsembril 2018! Iga saunaomanik saab osale-
mistoetuse, rahva lemmiksaun rahalise preemia.

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

X Euroopa 
Saunamaraton Otepääl

Uue võimu aasta siit vaadates

2018. aasta on peatselt saamas aja-
looks. Kõigile meile jääb see kindlas-
ti meelde ilusa kevade ja väga sooja 
suvega.

EELK Otepää Maarja kogudusses on 
tähistatud kiriklikke ja riiklikke pühi, 
leeritatud ning ristitud lapsi. Paljud 
noorpaarid on tänavugi laulatatud 
kiriku altari ees. Leerikooli läbimise-
ga kuulutab vaimulik nad koguduse 
liikmeteks s.t. olemist taevastes nime-
kirjades igavesti.

Juba traditsioonilisel augustikuu 
teisel pühapäeval korraldab kogudus 
leerimälestuspäeva kuld- ja hõbelee-
rilastele. Ka tänavu oli sellest üritu-
sest osavõtjate arv märkimisväärselt 
suur. Peale selle toimuvad pastoraadi 
keldrisaalis igakuised teehommikud, 
kus tähistatakse jooksva kuu kogudu-
se sünnipäevalaste sünnipäevi.

Eestis puudub riigi toetus kiriku-
tele. Kogudusel on võimalik elada 
edasi ainult liikmeannetustest. Oleme 
tänulikud iga annetuse eest mida 
saame koguduse liikmetelt, sest tasu-

mist tahavad erinevad kulutused. 
Liikmeannetusi on võimalik teha 
kuni aasta lõpuni koguduse kantse-
leis esmaspäeviti kella 10.00-12.00 või 
helistades tel. 5250199 ning sobilik 
aeg kokku leppida.

EELK Otepää Maarja koguduse A/A 
EE351010202008006001 on üks liik-
meannetuse tasumise võimalusi.

Koguduse vabatahtlikud töötajad 
teevad kirikutööd aga tasuta. Üks pal-
judest sellistest on endise Otepäälase 
PAUL WESTERSTEINI nimelise 
supipäeva korraldamine. Otepäälasi 
ootame tänavu pastoraadi keldrisaa-
li 18. detsembril  kell 12.00-14.00,et 
ühiselt maitsta head seljankasuppi.

Otepää Maarja kogudus soovib 
kõigile Jumala õnnistust ning ilusat 
jõuluaega.

Koguduse nimel
Helle Mölder, 

diakooniatöö tegija

Otepää koguduse tööst

Otepää Teataja avaldab heal meelel 
opositsiooni artiklid, meil on sõna-
vabadus ja arvamust tohib avaldada 
igaüks. Juba ammune reegel on, et 
kui avaldatav artikkel on isikukriiti-
line, siis vastaja saab vähemalt samas 
mahus ruumi vastulauseks samas 
numbris. Täna olen siis mina vastaja 
rollis.

On loomulik, et lugupeetud oposit-
sionäär Kuldar Veere ei näe asju nii, 
nagu meie neid  näeme. Aga eks olegi 
ju opositsiooni töö vaadelda asju oma 
jope kapuutsiaugust nähtuvalt ning 
arvustada-karvustada.

Minu hea kriitik ütleb, et eelmise 
volikogu poolt käiku lastud suure-
mad projektid said tehtud või on töös. 
Õige! Kultuurimaja remont sai enne 
ühinemisi valmis ja lasteaed ning ter-
visekeskus algatatud samuti eelmisel 
valitsemisperioodil aga – kultuurima-
ja oleks võinud ka projektirahadega 
korda teha, mitte raisata maksumaks- 
ja raha ja laenu võtta! 

Teiste poolikute projektidega 
oleme ilusasti edasi läinud. Lasteaia 
ehitusega juhtus isegi nii, et meil 
oli pärandusena sellest projektist 
poolik taotlus ja ebareaalne eelarve. 
Tegime asjad kiiresti ümber, leidsime 
puuduva raha ja nüüd on vallal reno-
veeritud ja möbleeritud lasteaed.  

Mis puutub katlamajja, siis tege-
mist on riigihankega ja ehituses on 
hetkel tõesti Otepää Veest sõltuma-
tuid tõrkeid. Kohustus leppetrahve 
maksta ja õlikütte hinnavahe katta 
on lepingus ikka ehitajal, mitte vallal. 
Siinkohal on hirmul õlised silmad. 

Keskväljaku projekt, mis alusta-
ti eelmisel valitsusperioodil, laekus 
meile samamoodi hinge vaakudes 
ning ka see projekt on taotletud ja 
saadud jällegi tänu vaid sellele, et uus 

võim asja kiirelt korda ajas ja taotluse 
sisse andis. Oli tõsine oht, et Otepää 
jääb sellest rahast ilma. Tuletan siin-
kohal meelde, et ma olen alati valmis 
opositsionääridele seletama, kuis ja 
kuidas rahadega lood on, tuleb vaid 
minu kabineti uksest sisse astuda!

Puka kool on tõesti üks murekoht 
ja mul on hea meel näha, et ka opo-
sitsioon on olukorra tõsidusest aru 
saanud. Üksainuke aga – oposit-
sionääride koduerakond on Pukas 
seda hariduse asja oma veerand 
sajandit ajanud, aga vaat, tagajär-
gi peab olemasolev võim klattima. 
Vald on võtnud ajutiselt Puka kooli 
asju ajama just selle mehe, kes toona 
rahastamise taotluse koostas, mis 
raha ka sai. Kes siis veel, kui mitte 
kokk oma pudrust teab?

Arengukavast oleme erinevatel 
koosolekutel niipalju rääkinud, et 
ei hakka siinkohal enam kordama. 
Uute suurte projektide igatsuse 
kohta võin öelda vaid niipalju, et vald 
kavatseb kahe aasta jooksul investee-
rida ca 7 miljonit eurot juba saadud 
või veel taotletavat euroraha. Kui 
kõik plaanipäraselt läheb, siis saame 
Eesti Lipumuuseumi asjadega edasi 
minna, kuna ettepanek raha eralda-
miseks on tehtud. Ootame oposit-
siooni vaid innukalt neid projekte 
volikogus toetama ja kätt tõstma. See 
on suur väljakutse ja palju raha piir-
konda ja see on meie kõikide asi, ole-
nemata opositsioonis või koalitsioo-
nis olemisest!

Ja nüüd sellest paljuräägitud San-
gaste lossi teemast. Ei loss ega raha 
pole tegelikult vallale kadunud olnud 
ega ole ka praegu. Käimas on minu 
algatatud kohtuprotsess, kus vaagitak-
se seda, kas tegu on poliitilise suuna-
tud laimuga Kuldari poolt või ,,süütu 
arvamuslooga“ kollases televisioonis. 

Kuidas asi tegelikult on, saab kohtus 
ajaga selgeks. 

Eks opositsionäärid ikka unistavad 
umbusaldamisest ning selle võimalik-
kust on ka testitud. Umbusu külvami-
ne pole aga õnnestunud, nii et viina-
marjad on ja jäävad hapuks edasi. 

Meie võimuliit võib mõnede-
le meeldida ja mõnedele ka mitte. 
Kindel on see, et meie liigume oma 
lubaduste täitmise rajal raudselt edasi. 

Usun, et juba järgnev aasta annab 
kinnitust paljudele, et meil on õiged 
eesmärgid ja me saavutame need. 
Ja närvid on meil ka korras. Otepää 
vallast peab saama veel parem vald!
Rahu ja imelist jõulude ootuse aega!

Austusega

kaido taMberg, vallavanem

TÄHELEPANU!
ID kaartide taotluste vastuvõtmine ja 
relvalubadega seotud dokumentide 

vormistamine Otepää politseis

09.01.; 12.02.; 12.03. ja 09.04. 
kell 10.00 – 13.00.

Seoses haldusreformiga 
muutus Otepää valla eelarvest 
kultuurile toetuse andmise 
kord

TEGEVUSTOETUS

Tegevustoetust ei anta enam liikmete arvu 
põhiselt (pearaha) ja ära on jäetud huviringi 
liikmete elukohapiirang. Toetust eraldatakse 
nüüdsest tegevuse- ja eelarvepõhiselt. Juba 
2019. aastaks esitatud tegevustoetuse taotlu-
sed võetakse menetlusse ja vajadusel palutak-
se täiendusi/lisainfot.Tegevustoetuse taotluse 
esitamise tähtaeg on sellel aastal erandkorras 
hiljemalt 1. veebruar 2019, edaspidi hiljemalt 
1. detsember.

KULTUURIÜRITUSE TOETUS

Kultuuriürituse korraldamiseks saab taotlusi 
senise kahe korra asemel esitada kolmel korral 
kalendriaasta jooksul: 

hiljemalt 1. detsembriks kultuuriürituste koh-
ta, mis toimuvad ajavahemikul 1. jaanuar - 31. 
mai, hiljemalt 1. aprilliks ajavahemikul 1. juuni 
- 30. september toimuva ürituse puhul ja hilje-
malt 1. augustiks ajavahemikul 1. oktoober - 31. 
detsember toimuva ürituse puhul.

Juba esitatud kultuuriürituste taotlused 
võetakse menetlusse ja vajadusel palutakse 
lisainfot.

Uue kultuurirahastuse korraga saate tutvuda 
lähemalt Otepää valla kodulehel: www.otepaa.ee.

Kena jõuluaega, armas kultuurirahvas!
kultuurispetsailist valdur SePP
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +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
  8. detsembril kell 18.00 Advendikontsert. Tapa linna 
    orkester ja Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester / Otepää 
    Kultuurimajas / tasuta
14. detsembril MEELELAHUTUSLIK BINGO. Kell 19.00 ava-
    takse uksed, kell 20.00 Bingo / Otepää Kultuurimajas / 
    osalustasu 6 eurot sisaldab 3 esimese mängu piletit ning 
    suupisteid, teistele mängudele saab osta pileteid koha 
    peal / Võitjatele auhinnad / Laudade broneerimine 
    +3725284902 Merilin või kultuurikeskused@otepaa.ee/ 
    Avatud kohvik!
15. detsembril kell 18.00 Advendikontsert Otepää vana-
    muusika ansambel ja loominguline kollektiiv MALK / 
    Otepää Kultuurimajas / tasuta / Peale kontserti on kõik 
    eakad oodatud galeriisse, et saada osa maitsvast 
    jõululauast!
18. detsembril kell 11.00 Teatribussi jõululavastus lastele 
    „Mia saladus“ / Otepää Kultuurimajas / Pilet ainult 2 eurot 
    tänu Teater Maale projektile / piletid müügil Otepää 
    Turismiinfokeskuses ning piletite broneerimine 
    +37256626481 Merle
22. detsembril kell 11.00-15.00 Talvepealinna talveturg / 
    (+37256153357 Ene)/ Kuumade jookide festival 
    (+3725284902 Merilin) / Otepää keskväljakul 
  Kell 11.00 Talveturu avamine
  Kell 13.00 Talvepealinna avamise kontsert /Jõuluvanade 
    koosolek / Talvepealinna tiitli üleandmine/ Otepää 
    keskväljakul
  Kell 20.00 Suvine talve alguse pidu ansambliga 
    L`DORADO / Otepää Kultuurimajas / Pilet eelmüügist 10 
    eurot, kohapeal 15 eurot / Piletid müügil ka Otepää 
    Turismiinfokeskuses, laudade ja piletite broneerimine 
    +37256626481 Merle

          Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi

 15. detsembril kell 20.00 Jõulupidu ansambliga Tulivesi / 
    Puka Kultuurimajas / esimene tund pilet 5 eurot, hiljem 7 
    eurot / Lisainfo +3725274812 Helgi
16. detsembril kell 11-14 Jõululaat / Puka Kultuurimajas / 
    Kõik on oodatud müüma ja ostma, et jõulud saaksid tulla. 
    / lisainfo +3725274812 Helgi 

          Sangaste Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256822022 Raili

  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

  9. detsembril kell 13.00 PENSIONÄRIDE ja meie sõprade 
    JÕULUPIDU / Nõuni Kultuurimajas / Kontsert / Laululusti 
    ja jalakeerutust lõõtspilli saatel / osalus 5 eurot.
16. detsember kell 16.00 LASTE JÕULUPIDU / Lendteatri 
    lastelavastus „JÕULUVANA KOTT” / Külla tuleb 
    Jõuluvana.
25. detsemberil kell16.00 Muusika- ja luuleõhtu 
    HINGEHELINAD /Laval näitleja ja laulja Adeele Sepp, 
    kitarril Jaan Jaago / Pääse 5 eurot, õpilastele 2 eurot.

29. detsembril kell 20.00 VANA-AASTA LÕPUPIDU / tant-
    suks mängib Kalmer Järv / Nõuni Kultuurimajas / 
    Pilet 5 eurot.

Enesearendamise teekond ja äratundmine – 
kirjutamise ja lugemise võlud

Kirjandustuure Eesti raamatukogudesse korral-
dab Eesti Kirjanike Liit koostöös Eesti Rahvus-
raamatukogu ja Kultuuriministeeriumiga. Sellel 
aastal said ka meie kandi kirjandushuvilised või-
maluse kirjarahvaga kohtuda.

Külas olid Janika Kronberg, Kai Aareleid, 
Piret Bristol ja Maimu Berg. Neid uudistama- 
kuulama kogunes kirjandushuvilisi  Sihvalt, 
Otepäält, Ilmjärvelt ja mõned veelgi kaugema-
test kantidest. 

Janika Kronberg on kirjandusloolane ja hetkel 
ka ajakirja Looming peatoimetaja. Et kogu tema 
esinemine ära kuulata, soovitas ta kaasa sõita 
nii Valka kui ka Viljandimaale, sest ei kavatse-
vat end üheski kohas korrata. Sama kehtib ka 
tema raamatute kohta – siingi ei kavatse ta end 
korrata. Ilmunud on üks monograafia, üks reisi-
raamat, üks artiklikogumik ja tulekul novelliko-
gu. Publiku hulgast tuli ka oodatav küsimus, et 
miks mehel on naise eesnimi. Vastuseks soovi-
tas Kronberg lugeda tema novelli „Nime võim“. 
Oma kirjutisi sellel teemal nimetas ta investee-
ringuks oma vanemate temale pandud nimesse.

Kai Aareleid on kirjanik, toimetaja ja tõlkija 
hispaania keelest. Viimast tegevust nimetas ta 
eriti südamelähedaseks, sest tõlkides pääseb 

teosele hästi lähedale, näeb ka puudusi, ja see 
paneb tihti ka enda kirjutatu üle järele mõtlema. 
Tema loomingule on mõju avaldanud vanava-
naema jutud ja Tartu linn, mida ta väga hästi 
tunneb ja kuhu saab kuuldud lood n.ö asetada. 
Romaan „Vene veri“ on nagu kahekõne oma 
vaaremaga, kummardus nende pere naisjutu-
vestjate traditsioonile. „Linnade põletamine“ on 
romaan lapsepõlvest ja möödunud sajandi kesk-
paiga Tartust. Veel luges Kai Aareleid meile oma 
vastilmunud kogust „Salaelud“ novelli „Kleit“. 
Seda läbib vanaema õpetus osata kleite mitte 
ainult seljas kandma, vaid neid ka välja kanda.

Piret Bristol alustas oma esinemist humoorika 
seigaga, et on nimetanud ennast kirjanikuks veel 
enne, kui on silpigi paberile pannud. Kirjanikuks 
olemine valitakse inimese eest ära – see lihtsalt 
pannakse talle peale, aga võidakse ka ära võtta. 
Ka tema on tundnud sidet esiisadega – seda 
Vahakõnnu mõisas, kust tema mõisniku verd 
esiisa pärineb. Kirjanikuna tunneb ta kohustust 
olla kroonik, kes kirjutab üles möödunud asju, 
et kõige kadudes jääks meist ka midagi järele – 
jäävad lapsed ja raamatud! Piret Bristoli looming 
hõlmab umbes kümmet raamatut luuletusi ja 
teist sama palju proosat. Praegusel ajal on tema 

sõnul hakanud inimesed rohkem mõtlema oma 
siseelu ja emotsioonide üle ja see on kirjaniku 
viinud tutvuma esoteerika-teemaliste praktikate-
ga. Tema uus kogu „Päikesepoolses toas“ tuleb 
umbes 400-leheküljeline ja illustreerib võimalu-
si, kas ärgata meeleheitesse ja pimedasse tuppa 
või siis alternatiivina päikesepaistesse. Üldse on 
tema arvates looming üks pikk enesearendamise 
teekond.

Viimasest mõttest võttis jutu jätkamiseks kinni 
Maimu Berg, öeldes, et raamatud sünnivad sinu 
sees ja kõigest sellest, mis vajab väljaütlemist. 
Mis sinu kirjutatust arvatakse ja kas see lugeja-
le meeldib – see on juba hoopis teine teema ja 
vähemalt tema puhul küll kuigivõrd loomingut ei 
mõjuta. Berg tutvustas ka oma viimati ilmunud 
raamatut „Meie hingede võlad“.

Lõpetada tahaksin Kai Aareleiu mõtteavaldu-
sega: lugemise üks võlusid on see, et me tunneme 
(või vähemasti arvame tundvat) ennast raamatus 
ära. Soovin kõigile mõnusaid äratundmishetki 
raamatute seltsis. Tänan kõiki, kes tulid ja aitasid 
küsimuste-kostmistega kohtumise sisukaks ja 
hubaseks muuta. Kohtume raamatukogus!

ly HaaviSte
Pühajärve raamatukogu juhataja

Otepää valla raamatukogudest saab 
ühendasutus

Otepää Vallavolikogu võttis oma 22. novembri istungil otsuse, millega lii-
detakse alates 1. jaanuarist 2019 senised valla raamatukogud üheks Otepää 
valla allasutuseks Otepää Raamatukogu.

Uus ühendasutus koosneb Otepää linnaraamatukogust ja selle haruraa-
matukogudest: Keeni raamatukogu, Kuigatsi raamatukogu, Nõuni raama-
tukogu, Puka raamatukogu, Pühajärve raamatukogu, Sangaste  raamatu-
kogu. 

Otepää valla kultuurispetsialisti Valdur Sepa sõnul on uuel, ühendatud 
asutusel paremad võimalused kasutada ühist ressurssi. Ühendamine tagab 
raamatukoguteenuse parema kvaliteedi ja kättesaadavuse. Raamatukogud 
saavad ühtsed kasutamise eeskirjad ja endevaheline side tugevneb.
Kõik praegu Otepää vallas tegutsevad raamatukogud jätkavad oma tegut-

semist haruraamatukogudena. 
Monika otrokova

  7. detsembril kell 20.00 tantsu- õhtu Jüri 
Homenjaga.

14. ja 15. detsembril kell 22.00  16+ pidu.
21. detsembril kell 21.00 SÜNNIPÄEVApidu 

karaoke, tantsu ja üllatustega.
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Otepää Linnaraamatukogu 

pakub tööd 

alates 01.01.2019 tegevust alustavate 
Keeni ja Sangaste haruraamatukogude

RAAMATUKOGUHOIDJALE

 
Töökoha andmed:
• töökoha asukoht Sangaste raamatukogu 
ja Keeni raamatukogu;
• töökormus täiskoht (0,5 kohta Sangastes 
ja 0,5 kohta Keenis);
• tööle asumise aeg 02.01.2019.

Tööülesanded:
• lugejate teenindamine, sealhulgas interne-
tiressursse kasutades;
• raamatukogu kasutajate juhendamine 
infootsingul;
• töö kogu ja teavikutega (kirjanduse 
tellimine ja arvestus, kogu korrastamine ja 
kujundamine);
• raamatukoguürituste ja lugejakoolituste 
korraldamine.

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt üldkeskharidus; 
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
• huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• teenindusvalmidus ja väga hea suhtle-
misoskus;
• kohusetunne ja korrektsus;
• B-kategooria juhiload ja võimalus kasuta-
da oma transporti:

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus raamatukogus;
• seotus kohaliku kogukonnaga;
• rõõmsameelsus ja positiivne suhtumine:
.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat tööd; 
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt  
17.12.2018. a oma CV, sooviavaldus, 
palgasoov ja haridust tõendava dokumendi 
koopia aadressile: Otepää Linnaraamatu-
kogu, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ 
või e-maili aadressile: 
kaido.magi@otepaa.ee. 

Lisainfo tel: 766 4824 
(raamatukogu direktor Kaido Mägi).

Otepää Linnaraamatukogu 

pakub tööd 

alates 01.01.2019 tegevust alustava 
Kuigatsi haruraamatukogu

RAAMATUKOGUHOIDJALE

 
Töökoha andmed:
• töökoha asukoht Kuigatsi raamatukogu;
• töökormus 0,5 kohta;
• tööle asumise aeg 02.01.2019.

Tööülesanded:
• lugejate teenindamine, sealhulgas interneti-
ressursse kasutades;
• raamatukogu kasutajate juhendamine infoot-
singul;
• töö kogu ja teavikutega (kirjanduse tellimine 
ja arvestus, kogu korrastamine ja kujundami-
ne);
• raamatukoguürituste ja lugejakoolituste 
korraldamine.

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt keskharidus; 
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
• huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• teenindusvalmidus ja väga hea suhtlemisos-
kus;
• kohusetunne ja korrektsus;
• B-kategooria juhiload ja võimalus kasutada 
oma transporti:

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus raamatukogus;
• seotus kohaliku kogukonnaga;
• rõõmsameelsus ja positiivne suhtumine:
.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat tööd; 
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt  17.12.2018. 
a oma CV, sooviavaldus, palgasoov ja haridust 
tõendava dokumendi koopia aadressile: Otepää 
Linnaraamatukogu, Lipuväljak 13, 67405 
OTEPÄÄ või e-maili aadressile: kaido.magi@
otepaa.ee. 
Lisainfo tel: 766 4824 (raamatukogu direktor 
Kaido Mägi).

Otepää Linnaraamatukogu 

pakub tööd 

alates 01.01.2019 tegevust alustava 
Nõuni haruraamatukogu

RAAMATUKOGUHOIDJALE

 
Töökoha andmed:
• töökoha asukoht Nõuni raamatukogu;
• töökormus 0,3 kohta;
• tööle asumise aeg 02.01.2019.

Tööülesanded:
• lugejate teenindamine, sealhulgas interneti-
ressursse kasutades;
• raamatukogu kasutajate juhendamine infoot-
singul;
• töö kogu ja teavikutega (kirjanduse tellimine 
ja arvestus, kogu korrastamine ja kujundami-
ne);
• raamatukoguürituste ja lugejakoolituste 
korraldamine.

Nõuded kandidaadile:
• vähemalt keskharidus; 
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
• huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• teenindusvalmidus ja väga hea suhtlemisos-
kus;
• kohusetunne ja korrektsus.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus raamatukogus;
• seotus kohaliku kogukonnaga;
• rõõmsameelsus ja positiivne suhtumine:
.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat tööd; 
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt  17.12.2018. 
a oma CV, sooviavaldus, palgasoov ja haridust 
tõendava dokumendi koopia aadressile: Otepää 
Linnaraamatukogu, Lipuväljak 13, 67405 
OTEPÄÄ või e-maili aadressile: kaido.magi@
otepaa.ee. 
Lisainfo tel: 766 4824 (raamatukogu direktor 
Kaido Mägi).

Karukäpa liikmed!
Saame kokku 11. detsembril kell 14 Tehvandi kohvikus. Arutleme möödunu üle ja 
teeme plaane uueks aastaks. Kaasa hea tuju!
      Info tel 515 3248.
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Otepää Motoklubi spordihooaja kokkuvõte

Artti Aigro lendas Rukal 130 meetrit
24.–25. novembril toimus Põhja-Soomes Rukal 
selle talve teine suusahüpete MK-etapp. Tugevate 
tuultega keerulistes ilmaoludes saavutas otepää-
lane Artti Aigro elu parima, 19. koha. 

Esimesel võistluspäeval toimus kehvade tuuleo-
lude tõttu vaid üks hüppevoor. Artti lendas 124,5 
meetrit ja kerkis sellega oma senise karjääri tal-
viste MK-võistluste kõrgeimale, 39. kohale. 

Teisel päeval õnnestus korraldada täismahus 
võistlus. 21. numbri all õhku tõusnud Artti lendas 
130 meetrit ja asus selle tulemusega võistlust 
juhtima. Eesti lipp ilutses televaatajate rõõmuks 
ekraani kõrgeimal real 29. võistlejani, kui jaapan-
lane Nakamura meie mehe teiseks tõrjus. Pärast 
esimest hüppevooru oli Artti 13. 

Teisel katsel lendas Artti Aigro 128,5 meetrit. 
Kahe hüppe kogusummana andis see tihedas 
konkurentsis 19. koha. See on pärast Kaarel 
Nurmsalu karjääri lõpetamist vaieldamatult Eesti 
suusahüppajate parim saavutus. 

Kui koht kõrvale jätta, pean kõige olulisemaks 
tõdemust, et suudame maailma paremikule 
konkurentsi pakkuda. Usun, et nädalavahetusel 
tehtud tulemus ei jää Artti ainsaks sähvatuseks.

Edasistest plaanidest

Treening- ja võistlusplaanidest rääkides tuleb 
öelda, et Ruka etapp ei olnud Arttil kindlasti 
hooaja põhivõistlus. Soome mindi pigem treeni-
miseks häid lumetingimusi otsima. Hooaja täht-
saim võistlus – juunioride MM – seisab meil alles 
ees. Maailmakarikasarjas osaleb Artti kontinen-
taalkarika võistlustel. Selles sarjas teevad kaasa 
maailmas esisajasse kuuluvad mehed. Lisaks juu-
nioride MM-ile püüab Artti täiskasvanute MM-il 
jõuda mõlemal mäel põhivõistlusele ja alistada 
lennumäel 200 meetri piir. Siiani on tema pikim 
õhulend ulatunud 190,5 meetrini. Loodame, et 
ootustele vastanud ettevalmistusperiood tagab 
loodetud tulemused.

Eduka ettevalmistuse eest võlgneme tänu hästi 
toimivale tugisüsteemile – Tehvandi spordikesku-
se loodud väga headele treeningtingimustele ja 
taustajõududele (K. Aigrole, K.-A. Tiirmaale ja 
H. Heinale). Oleme välislaagrites käinud üksnes 
häda pärast, sest eelistame võimalusel alati kodu-
maal treenimist. 

Kui Otepää vald hoolitseb Apteekrimäe 
suusahüppekompleksi eest ka edaspidi vähe-

malt samal tasemel, usun, et tulevad ka järgmised 
„Arttid“. 

treener Silver elJand

Otepää Motoklubi on tegutsenud juba 28 aastat 
touringu klubina, kuid sellest aastast saab meid 
nimetada ka kui spordiklubi. Meie nime all 
sõidab hetkel 4 sportlast motokrossi ja 7 trialit. 
Selle lühikese ajaga on juba ette näidata tulemusi 
mõlemal rindel.

Krossisõitjatest väärib ära mainimist meie 
pesamuna Oliver Ilves, kes saavutas Räpinas 
koos oma isaga “Isad-Pojad” võistlustel kolman-
da koha Leokite dünastia järel. Ta on usinasti 
võistelnud kogu hooaja vältel ning ootame temalt 
veel suuri tegusid.

Teiseks krossisõitjaks, keda tahaks mainida, 
on meie naissõitja Karleen Randver. Alles selle 
aasta algul krossiga tegelema hakanud, jõudis ta 
vigastustest hoolimata hooaja viimastel sõitudel 
poodiumile.

Mototriali võistlustel on poodiumikohti 
võtnud peaaegu kõik meie klubi võistlejad. Eesti 
Meistrivõistluste kokkuvõttes saavutas Hans 
Ostrat D klassis kolmanda koha ning Mart Kalve 
saavutas Balti meistrivõistlustel Internatsional 2 
klassis kolmanda koha.

Eelduseks headele tulemustele on kindlasti 
koht kus harjutada ja sellise suurepärase  triali 
raja on meile loonud Mart Kalve Valgjärvel. 
Sellel rajal on peetud ka juba kaks aastat Eesti 
meistrivõistluste etappe ning Otepää Motoklubi 

poolne korraldus ja rada hääletati 2017. aastal 
Eesti parimaks.

Sellel aastal sai korraldatud pereüritus 
“Motopäev Lastele”, kus tutvustasime lastele 
ja  nende vanematele motospordialasid, millega 
klubi tegeleb. Sellise ürituse vastu oli suur huvi 
ning kavatseme ka järgnevatel aastatel sellistele 
päevadele rõhku panna.

Sama toredaks kujunes ka Tsirguliinas  augus-
tis toimunud krossi treeningpäev lastele, mida viis 
läbi Indrek Mägi.

Siin kohal tahaks tänada meie toetajaid ja 
annetajaid, kelle abiga soetasime klubile kolm 
krossiratast ja millest sai alguse meie plaanide 
teostumine.

Ükski asi ei toimi ilma, et keegi panustaks 
sellesse oma aega ja energiat. Saame uhkusega 
öelda, et Otepää Motoklubi ümbritsevad just 
sellised inimesed. Oleme koolitanud tugevad tri-
alikohtunikud, keda hinnatakse nii Eestis kui ka 
lõunanaabrite juures Lätis. Suured tänud ka teile!

Et meie tegevus saaks edasi kesta, palume 
lahkete firmade ja üksikisikute jätkuvat toetust. 
Hetkel on võistlusratta ootel kolm last ning 
puudub ka krossirada kus harjutada. Kui kellelgi 
on meile midagi pakkuda, siis võtke julgelt ühen-
dust e-mailil otepaamcc@gmail.com või telefonil 
5055545. Iga mõte on teretulnud.

Meie tegevusi saab kõige paremini jälgida FB 
lehel facebook.com/otepaamotoklubi ning kõik 
üritused on üleval ka Otepää valla kodulehel.

Otepää Motoklubi tänab Otepää vallavalitsust 
ja kõiki toetajaid ning abilisi.

Kauneid pühi ja head vana aasta lõppu!

Otepää Motoklubi triali võistkond.

Oliver Ilves

Head ettevõtjad ja 
ürituste korraldajad!

Talveürituste vaheleht ilmub 20. detsemb- 
ril Otepää Teatajas. 

Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste kor-
raldajatelt oma talviste ürituste kava 14. 
detsembriks 
2018. a  e-posti aadressile: monika@ote-
paa.ee ja koopia teataja@otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma 
talvistest üritustest või teenustest. Vahele-
hes on tutvustava artikli avaldamine tasuta. 

Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.

Reedel, 30. novembril toimus Sangastes Otepää valla 
kogukondade jõulueelne kokkusaamine, mille korral-
damiseks olid seekord oma head mõtted ühenda-
nud Valgamaa Partnerluskogu, Otepää Vallavalitsus 
ja Otepää valla kogukondade koostöö komisjon ning 
põhitähelepanu oli suunatud meie tegusate kogu-
kondade märkamisele ja naaberkülade tegemistest 
teadasaamisele.

Kokku oli tulnud üle neljakümne inimese kuue-
teistkümnest  kogukonnast, kes kõik said võimaluse 
oma tegemisi lühidalt tutvustada. Igaüks sai valida, 
mis vormis seda teha ning nii sai kaasa elada nii sõ-
nalavastusele, seltskonnatantsule, videoklippidele, 
raamatututvustustele kui ka lihtsalt headele sõnadele 
oma küla kohta. 

Tänu- ja tunnustussõnad küladele ütlesid volikogu 
esimees Jaanus Barkala ja Otepää valla kogukondade 
koostöö komisjoni liikmed Marika Viks ja Ivika Nõgel. 
Iga küla sai tänutäheks lilleõie, oma küla nimelise 
piparkoogi ja Otepää valla külade kalendri.  Kalendri 
idee sündis eelmisel kogukondade kokkusaamisel ja 
selle teostuse võttis enda kanda Vidrike küla.

Otepää vallas on eriti positiivne see, et peale küla-
vanema statuudi ja kogukondade rahastamise korra 
vastuvõtmist volikogus, on külad usinalt asunud oma 
külavanemaid valima. See tagab edaspidi oluliselt 
parema info liikumise ja võimaluse, et külade hääl 
on arvestatav ka otsuste tegemisel. 

Lisaks on hoogu saamas ka külade omavaheline 
koostöö. See on ka põhiliseks suunaks Valgamaa 
Partnerluskogu algatatud ühisprojektis „Kogukondade 
võrgustiku arendamine“, mille raames ka seekordne 
kokkusaamine toimus.

Aitäh kõigile, kellel heliseb südames laul „Kuni su 
küla veel elab, elad sina ka...”.

Marika vikS

Kogukonnad kohtusid 
Sangastes
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K ui Lutike külast pärit nooruke Heino 
Mägi 1942. aasta sügisel pärast Neeruti 
algkooli lõpetamist Otepää Gümnaasiu-

mis haridusteed jätkas, ei aimanud ilmselt veel 
keegi, et sellest otsusest saab valik kogu eluks ja 
et Heinost mõne aja pärast kogu Otepää haridus- 
ja kultuurielu juhtfiguur ning ajaloojäädvustaja 
aastakümneteks.

Saanud erialase ja kõrghariduse Tartu Õpeta-
jate Seminaris (lõpetas 1947) ja Tartu Õpetajate 
Instituudis (1952) ning Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis (1956), alustas ta 1948. aastal õpetaja-
na Vana-Otepääl ning oli hiljem samas direktor. 
1956. aastal sai temast Otepää Keskkooli direk-
tor, kelleks ta jäi 33 aastaks. 

Kuigi ta oli alustades üsna noor, jätkus tal pere 
ja kolme poja kõrvalt tahtmist pühendada väga 
palju energiat Otepää Keskkooli arendamisele. 

Võimatu on siinkohal üles lugeda kõike, 
millele Heino Mägi aluse pani, seetõttu olgu 
mainitud vaid kõige suuremaid asju: kodu-uu-
rimise aluste kui õppeaine ja muuseumi tege-
vuse algatamine, kodu-uurimiskonverentsid ja 
ajaloo eriklass, uus koolihoone, spordi- ja muu-
sikaklass, sõprussuhted teiste koolidega nii Eestis 
kui teistes liiduvabariikides, tootmisõpetus, töö 
vilistlastega, hõbe- ja kuldlennu iga-aastane tulek 
keskkooli lõpuaktusele, kooli aastapäevade tähis-
tamine ning palju muud. 

Otepää Gümnaasiumi 111-aastasest ajaloost 
hõlmab Heino Mägi direktoriksoleku periood 
pea kolmandiku, millele lisandub 15 aastat 
tegevust koolimuuseumi juhatajana kuni 2004. 
aastani. Eks see oli omamoodi side varasema 
ajaga, mil ta koolijuhina võttis osa kõigest, mis 

Heino Mägi 90      14.12.1928-24.05.2011

koolis ja Otepääl toimus, tagatipuks kirjutas ka 
iga aasta kohta koolikroonika ja pidas Otepää 
ajaraamatut. 

K uidas eespool mainitu kõrvale mahtus 
Heino Mägi ööpäevade 24 tunni sisse 
kõik alljärgnev, on paljudele mõisteta-

matu, aga seda enam imetlusväärne. 
Ta oli direktoriameti kõrval ka ise ajaloo, ühis-

konnaõpetuse ja kodu-uurimise aluste õpetaja, 
koolimuuseumi juht, uurimistööde juhendaja, 
Otepää ajaloo talletaja ja propageerija, giid ja 

Keeni Põhikool kiidab 
I trimestri parimad õppureid

Hindele „5“ õppisid:

Georg Jepišov, Ronald Kõiv, Mirtel Laaneväli,
Keidy Šamarin, Grete Lisette Randmäe,
Aleksander Kiho, Heili Kann, Robin Kõiv,
Getter Mandli, Tiäre-Terle Teder, Martin Oja.

Hindele „4,5“ õppisid:

Markus Jablonski, Daniel Oja, Laura Lisette Makke,
Karina Zimbrot, Sandra Zoludev, Maiko Vendelin,
Deivid Gubal, Merily Joosep, Hermeliine Kaart,
Emma Lota Kängsepp, Getter-Keili Laaneväli,
Martin Org, Mari Zimbrot, Kevin Tamela,
Edvard Varjun, Kadri Liive, Kaspar Liive, 
Kätriin Puksov, Mikk Raidsalu, Gerty Toomsalu,
Ander Einling, Karoli Kõrkjas, Stenar Väikene,
Kerlin Poola, Reinhold Toomsalu, Hugo Väärmaa,
Joosep Hinn, Annaliisa Kompus, Laur Mait Lehepuu    
Jaanika Lepp, Kristofer Oja, Marko Oja, 
Sädeli Sarv, Kerte Juhkov, Erik Jääger, Renar Lepik                                         
Melina Luik, Henri Tamm, Gaidy Toomsalu,
Catharina Undrus, Reiko Vaher, Geelika Elvet,
Larina Pikulova.

Kui MüraKARUD, Maru-Mürad ja KaisuKARUD ühel 
novembrikuu hommikul saali läksid, leidsid nad põ-
randalt põõnamast metsaoti. Kuigi mardikuul oligi 
rühmade õppetegevuse fookuses karu, said lapsed 
siiski üllatuse osaliseks. 

Kaua loomake unemaal olla ei saanud – Maša tuli 
ja äratas laste kaasabil unimütsi üles. Mängulus-
ti täis tüdruk selgitas, miks nimetatakse otti vahel 
ka mesikäpakas. Põhjus on lihtne: selleks, et hea 
kraam raisku ei läheks, lakub karu pärast puuõõne 
või mesitaru külastamist alati oma käpa puhtaks. 

Huvitav oli kuulda, et mitusada kilogrammi kaalu-
val loomal sünnib kaks kuni kolm rotisuurust poe-
ga. Maša jutt ja mõned ühismängud muutsid unise 
mõmmiku lahkeks ja nii sai igaüks tema meepotist 
lõpuks ka ühe meekommi. 

Novembrikuu lõpuks sai ott minna väljateenitud 
taliuinakule. Jõulukuul on Võrukaelas õppetegevuse 
keskmeks sõralised. 

otepää lasteaia õppealajuhataja 
Merike kaSe

November oli karukuu

Korraldajad koos karuotiga.
Heino Mägi Otepää Gümnaasiumi 
100. sünnipäeval 2007. aastal.

3. oktoobril 1958. a sammus koolipere Heino Mägi juhtimisel 
uue koolihoone nurgakivi panemisele.

matkamarsruutide väljatöötaja. Tema koosta-
tud 15 raamatut aitavad siiani huvilistel Otepää 
ja selle ümbruse radadel orienteeruda ja kultuu-
riloolisi paiku tundma õppida. Temalt ilmus üle 
400 artikli pedagoogilistel ja ajaloolistel teemadel 
ja ta osales aktiivselt Ühiskondliku Pedagoogika 
Uurimise Instituudi tegevuses.

Vähem tähtis ei ole ka muu ühiskondlik 
tegevus. Nii saatis ta viimsele teekonnale 716 
inimest ja viis läbi laste nimepanekutseremooni-
aid, oli 20 pulmas pulmaisa ning lugematul hulgal 
juubelitel ja üritustel õhtujuht ning ekskursiooni-
del giid. 

Kultuurielu Otepääl õitses ja keegi ei saanud 

sellest kõrvale jääda, nii osales Heinogi taidluses 
mitmel rindel: oli koorilaulja haridustöötajate 
segakooris, rahvatantsija, akrobaat, pillimängija 
(akordion, mandoliin) ja näitleja. Näitlemist har-
rastasid tol ajal pea kõik Otepää Keskkooli õpe-
tajad, kui Heino juhtimisel toimusid suurejoone-
lised näitemänguga nääripeod. 

Heino Mägi oli aastakümnete vältel üks 
Otepää väljapaistvamaid isikuid, keda ka kor-
duvalt teenetemärkide ja aunimetustega pärjati. 
Tema mitmekülgsus, uudishimu ja teotahe vääri-
vad imetlust ja tänapäeval meenutamist. 
 

Otepää Gümnaasium meenutab pikaaegset 
direktorit tema 90. sünniaastapäeval 

14. detsembril 2018 kell 12.25 kooli aulas 

algava lahtise ajalootunniga, kuhu on kõik huvi-
lised oodatud. Pärast ajalootundi on soovijatele 
avatud koolimuuseum. 

Kooli poolt süüdatakse Heino Mägi haual küünal 
juba 13. detsembril. 

Heivi truu,
otepää gümnaasiumi 

ajalooõpetaja

LUGEJA KIRJUTAB

Ma ei saanud võtta osa 31. oktoobril sellest koos-
olekust, mis oli Keeni Põhikoolis ja mul on sellest 
väga kahju. On nii imelik mõelda, et kui on vali-
mised, ühinemised või mis iganes, siis on lubadusi 
seinast seina. Aga kui see käes on, siis pole nagu 
lubadustest asja. 

Mul on tegelikult selline küsimus: "Kellele 
kuulub Keeni mõisapark ja mis viisaastakul seda 
niidetakse?" Ma ei kirjuta seda, mis oli e.m.a või 
100 aastat tagasi, aga viimased 6 aastat pole küll 
mõisaparki niidetud. Keeni koolis on olnud pikk 
traditsioon, et igal kevadel koristatakse parki. 
Aga vald pole oma panust küll andnud! 

Me teame, et mõisapark on vägagi seotud 
kooliga, lapsed käivad sealt koju ja tulevad kooli 
ja suvel käiakse seal ka mängimas. Aga seda ei 
tea keegi, kui ohtlik on seal pargis, terve park on 
kukkunuid puid täis. 

See oli kaks aastat tagasi kui kõndisime väikes-
te lastega ja nägime kuidas puu kukkus. Küsik-
sin nii: "Kas tõesti vald tõstab siis pea kui puu on 
kellelegi pähe kukkunud? Suur inimene tõesti 

Millal niidetakse Keeni mõisaparki?
oskab eest hüppata, aga laps?" Ma olen kuulnud,  
kuidas räägitakse, et tehakse see projekt ja see 
projekt. Miks ei võeta mõisapargile projekti?

Ma tean, et mõisapark kuulub muinsuskaitse 
alla, aga siis võiks teha koostööd vald ja muinsus-
kaitse, et teha koos projekt, mille käigus võetakse 
maha langemisohus puud ning saaks rajada uue 
ja terve pargi. 

Kui meil on töötud, siis võiks töötute abil puid 
lõigata ja vald võiks need müüa inimestele,, kes 
soovivad ja selle raha eest võiks osta uued istikud 
ja projektirahade eest võiks pingid soetada. Ma 
usun ja siiralt, et niipalju kui oli Sangaste tamme-
pargi istutajaid, oleks kindlasti ka mõisapargis, 
sest kes ei tahaks istutada oma puud, mida näed 
kasvamas. Iga laps ja iga inimene Keenist läheks 
oma parki isatutama, et seda ilusamaks teha. 

Kui mõisanik kunagi selle pargi rajas, mõtles 
ta järelpõlvedele, et neile jääb see ilus park, kus 
istuda ja kuulata linnulaulu. Miks ei võiks olla see 
nüüd sama − lapsed saaksid istuda ja käia suvel 
õue õpet tegemas, imetleda pargi ilu. Vaadake 
koolimaja juures, kui suureks on kasvanud pea 
20-aastased puud, mida istutas kokatädi Leili. 

Sealt saab igal aastal korjata ravimteed. Suured 
elupuud, mida on vanemad toonud ja istutanud 
− nende vahel saab peitust mängida ja istuda. 
Tammed, mis samuti on uhked ja ilusad. Kõigi 
nende istutamist toetas meie kunagine direktor 
Diana, et kooli ümbrus oleks roheline ja ilus. 

Miks ei võiks toetada vald ja teha seda ka 
mõisapargis? Ma ei ütle, et pargis peaks olema 
maailma uhked ja kallid pingid. Võiks olla 
lihtsad, kus oleks hea ja mõnus istuda.

Peaks säilitama seda ilusat mõisapargi hõngu!
Helgi Hurt

Keeni mõisapark kuulub küll Otepää vallale, kuid 
see asub Muinsuskaitse ja Keskkonnaameti pii-
ranguvööndis, mis tähendab, et omapäi ja nende 
ametitega kooskõlastamata ei saa seal ühtegi 
raietööd teha. 

Oleme jõudumööda mahalangenud puid ära 
koristanud, ennetavalt puid maha võtta aga ei saa. 
Järgmisel aastal on plaanis tellida Keeni mõisa-
pargi korrastuskava, mille alusel edaspidi KIKist 
taotleda raha mõisapargi korda tegemiseks.

otepää vallavalitsus

Pühapäeval, 9.12.2018 
algusega kell 12.00 

toimub Sangaste Seltsimajas 

eakate jõulupidu. 

Esinejaks ansambel 
„Lihtsad poisid“. 
Pileti hind 15 eurot. 

Etteregistreerimine kuni 5.12.2018 
telefonil 56 56 64 52 (Vaike Tuisk). 
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Jõulurõõmu toovad tervislikud kingid

Kuigi jõuluootus peaks olema ilus ja rahulik 
aeg, kipume igal aastal vangutama pead sama 
probleemi pärast – mida ometi oma lähedas-
tele kinkida? Selleks, et jõulude ootus oleks 
muretu, toob Otepää Südameapteegi proviisor 
Siiri Sotnik teieni mõned tervislikud kingiideed, 
millest oleks päriselt igale ühele meist kasu. 

Kingitus hingele – D-vitamiin

D-vitamiini on kõigile tarvis. Seda juba seepärast, 
et Eestis, eriti talvisel külmal ja pimedal ajal, on 
vitamiini allikat päikest väga vähe. “Meie keha 
vajab D-vitamiini kaltsiumi ja fosfori ainevahet-
uses, aidates nõnda säilitada luude ja hammaste 
head tervist,” ütleb Siiri Sotnik ja lisab, et päike-
sevitamiini on tarvis ka südamelihaste, närvisüs-
teemi ja immuunsüsteemi tööks. 

D-vitamiin toetab serotoniini ehk “õnne 
hormooni” tootmist ning aitab eriti pimedal 
ajal esineda võivad tujulanguseid, niinimetatud 
sügis- ja talvedepressiooni, ära hoida. Proviisori 
sõnul kannatavad enamus D-vitamiini vaeguse 
käes, mispärast on hea, kui D-vitamiini tarbitaks 
septembrist maikuuni ehk kõigil nendel kuudel, 
mille sees on r-täht. 

Kingitus lihastele – magneesium

Magneesium on inimkeha üks olulisematest min-

Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast rajama 
hakata kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jook-
sul tuua see ligi 200 000 kodusse, kus täna puudub 
kvaliteetne internet. 

Selleks, et oma plaane täpsemini koostada ja et kiire 
internet tuua nende inimesteni, kes seda kõige rohkem 
vajavad, kogume sooviavaldusi, mis aitaksid meil võrgu 
rajamise plaane teha. Kogusime sooviavaldusi tänavu 
suvel ning avasime sooviavalduste kogumise uuesti pä-
rast seda, kui Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas Elekt-
rilevi eelmisel nädalal „viimase miili“ konkursi võitjaks. 

Peamiselt kogume sooviavaldusi interneti teel aad-
ressil https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Et avaldusi 
saaksid esitada ka need, kellel puudub ligipääs internet-
ti, oleme avanud ka võimaluse esitada avaldusi paberi-
vormi teel meie esindustes ja kohalikes omavalitsustes.

Kui Sul puudub ligipääs internetile, siis tule ja esita 
oma sooviavaldus paberil kas Otepää Vallavalitsuses, 
Sangaste Teenuskeskuses, Puka Teenuskeskuses või 
Nõuni Teenuskeskuses. Paberkandjal vormi saad ko-
hapealt.

Sooviavaldusi saab esitada kuni 31. detsembrini 2018.

Lisainfot kiire interneti võrgu kohta saab aadressilt: 
www.eletrilevi.ee/kiireinternet ja küsimusi esitada Elekt-
rilevile läbi meie klienditeeninduse.

elektrilevi

Liitu kiire interneti 
võrguga

eraalainetest. See on kõigi rakkude ja paljude 
ensüümide koostisosa ning oluline osaline kõigis 
ainevahetuse protsessides. “Näiteks tagab min-
eraal süsivesikute, rasvade ja aminohapete nor-
maalse ainevahetuse, reguleerib südamelihaste 
tööd ja vereringet ning aitab kaasa närvide ja 
lihaste häireteta tööle,” selgitab Siiri Sotnik. 

Magneesium on asjalik kingitus eelkõige 
aktiivsele inimesele. Mineraal on oluline valkude 
sünteesis, seega ka lihaste tekkes. See osaleb 
glükogeenist glükoosi tootmisel energia saamise 
eesmärgil ning aitab lihastel ka lõõgastuda. 
„Suure pingutuse ja stressi korral kasutab keha 
magneesiumi tavapärasest enam, mistõttu mag-
neesiumi kasutamine igapäevase toidulisandina 
aitab kiiremini ja kergemini taastuda ning hoiab 
eemale depressiooni.”

Kingitus silmadele – A-vitamiin 

„Raamat on hea kingitus igal ajal, kuid eriti 
hea oleks, kui selle juurde kingikotti poetataks 
ka silmi turgutavat A-vitamiini,” soovitab Siiri 
Sotnik. Ta paneb südamele, et silmanägemine on 
meie üks kallim vara ja selle eest tuleb hoolitseda. 
A-vitamiin on eriti hea silmanägemisele, hoiab 
selle limaskesta niiskena ning kaitseb seeläbi 
silmi bakterite ja infektsioonide eest.

Proviisor lisab, et A-vitamiin toetab ka orga- 

nismi rakkude kasvu ja arengut ning on vajalik 
sugurakkude moodustumiseks. Vitamiin on hea 
ka immuunsüsteemile ja hammastele ning aitab 
säilitada nooruslikku ja säravat nahka.

Kingitus kehale – apteegikosmeetika

Üldjuhul välditakse kosmeetika kinkimist, kuna 
inimestel esineb tihti kõiksugu allergiaid. “Aptee-
gikosmeetikale saab kindel olla, kuna see sobib 
kõigile, kaasa arvatud allergikule ja väga tundli-
kule nahale. See on parabeenide ehk sünteetiliste 
säilitusainete vaba ja sisaldab tihti ka raviaineid,” 
toob Siiri Sotnik välja ja lisab, et apteegikos-
meetika erineb tavakosmeetikast peamiselt selle 
poolest, et selle tootmine on rangelt kontrolli-
tud. Kosmeetika valmistamise taga on oma ala 
tippude koostöö ja läbi on viidud mitmed teadu-
suuringud. 

Kingitused ei pea rahakotti laostama, vaid 
nende tegemise juures on kindlasti olulisim 
leidlikkus ja südamesoojus. Tervist tasub alati 
kinkida, kuna see on meie kõige suurem vara. 
Kindel on, et tervisetooted ei jää sarnaselt 
ebapraktiliste nipskingitustele riiulile või kapin-
urka seisma. Neid läheb igale ühele alati tarvis. 
Südameapteegi proviisor Siiri Sotnik rõhutab 
aga, et olenemata kingiideest on peamine, et kin-
gitus oleks tehtud südamega. 

Kuidas samm-sammult paroolikaardist 
loobuda?
Jäänud on vaid kaks kuud ja paroolikaardid ongi 
kadunud – alates 1. veebruarist ei saa paroolikaardi-
ga enam internetipangas teha ühtki makset. Ometi on 
jätkuvalt kümneid tuhandeid inimesi, kes pole veel uut 
lahendust kasutusele võtnud. 

Üleeuroopalise seadusemuudatus piirab paroolikaar-
di kasutust  ja oma isiku tuvastamiseks tuleks kasutuse-
le võtta alternatiivne lahendus. Muretsemiseks pole aga 
ühtki põhjust, sest paroolikaardil on mitu head alternatii-
vi – Smart-ID, Mobiil-ID, ID-kaart või PIN-kalkulaator.
Esimene samm uue lahenduse leidmisel oleks võimalike 
paroolikaartide alternatiivide plusside-miinuste kaalu-
mine. Teeme selle valiku puust ja punaseks, et saaksite 
endale kõige sobivama variandi välja valida:

Kui Teil pole nutitelefoni

Kui Teil ei ole nutitelefoni ja kasutate ainult internetipan-
ka, siis soovitame valida ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. 
ID-kaardiga panka sisenedes on vaja ID-kaardilugejat 
(kasutajatunnus on sama, mis paroolikaardil). Lisaks 
tasub jälgida, et ID-kaardi sertifikaadid oleks uuendatud, 
vastasel juhul ei saa internetipanka ega muid e-teenuseid 
kasutada. 

PIN-kalkulaator on lihtne seade, mis loob automaat-
selt ühekordseid paroole. PIN-kalkulaatori saab osta 
pangaesindusest ning kui vajate selle kasutamisel abi, siis 
panga nõustajad juhendavad Teid hea meelega. 

Kui teil on nutitelefon

Nutiseadme kasutaja jaoks on parim valik Smart-ID.  
Mobiilirakenduse saab iseseisvalt oma nutiseadmesse alla 
laadida ning see on tasuta. Smart-ID-d on lihtne kasuta-

da ka algajal nutiseadme kasutajal, kes kiiresti arenevas 
digimaailmas ennast veel väga koduselt ei tunne. Raken-
duse aktiveerimine on lihtne, tuleb vaid järgida rakendu-
se juhiseid. Kui Teil ei õnnestu mingil põhjusel Smart-ID 
registreerimist siiski lõpuni viia, julgustame paluma lähe-
daste abi, kes kindlasti hea meelega aitavad. Smart-ID-d 
saab vormistada ka pangakontoris. Kaasa tuleb võtta 
ID-kaart ning veenduge, et selle paroolid on Teil meeles.

Mobiil-ID sobib nii nupu- kui ka nutitelefoni omani-
kele. Mobiil-ID-d saab vormistada oma mobiilioperaa-
tori juures. Täpsustage teenuse tingimusi. Üldjuhul on 
see tasuline (maksab umbes 1 euro kuus), kuid mõnel 
operaatoril võib pakett juba Mobiil-ID teenust sisaldada 
ning sellisel juhul selle eest eraldi maksma ei pea.

Lõplik valik

Ja nüüd tulekski langetada lõplik valik – kui soovid kasu-
tada ID-kaarti, siis vajad ID-kaardilugejat ja võiksid 
minna pangakontorisse või hästi varustatud tehnikapoodi, 
kus selle soetada saad. Kui soovid minna edasi PIN-kal-
kulaatoriga,  siis selle saab osta ka pangaesindusest. 

Smart-ID saab iseseisvalt oma nutiseadmesse alla 
laadida, kui aga selle kasutamisega peaks tekkima ras-
kuseid, siis soovitame taaskord pöörduda lähimasse 
pangaesindusse. Mobiil-ID kasutusele võtuks tuleks aga 
pöörduda oma mobiilioperaatori poole.

Oluline on see, et igaüks leiaks vastavalt enda vaja-
dustele sobiva alternatiivi paroolikaardile. Rohkem 
infot autentimisvahendite kohta leiate lehelt: www.swed-
bank.ee/autentimine. Samuti nõustamiskeskuse numbril 
+372 631 0310. 

ede raagMetS, 
Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht

Meile kõige kallima maise vara ehk kinnisvara tule-
vik on mõistlik juba oma elu ajal planeerida. Inimese 
elutee on õige keeruline ja juhtuda võib kõike. Selle-
le mõeldes on hea kõik tehingud hästi läbi mõelda.
Minule esitatud  esimene küsimus puudutas just 
seda teemat. Kas teha seda notari juures või ko-
dus? Mille poolest erineb testament kinkelepin-
gust?

Oluline on see, kas omanik soovib, et tema vara 

Testament või kinkeleping

läheb üle tema elu ajal või pärast tema surma. 
Testament on ühepoolne leping, millega päranda-

ja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. 
Testament võib olla notariaalne või kodune. Notari-
aalne testament võib olla notariaalselt tõestatud või 
notari hoiule antud testament. See seadus tuleneb 
pärimisseadusest.

Kodune testament võib olla tunnistajate juures-
olekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud tes-

tament. Kodune testament kaotab kehtivuse, kui 
selle tegemise päevast on möödunud kuus kuud 
ja testamendi tegija  sellel  ajal elab. Kindlasti peab 
kodusele testamendile olema märgitud selle tege-
mise kuupäev, muidu on see tühine. 

Testamendi tegemise korral jääb isik kuni sur-
mani vara omanikuks ning võib vajadusel sellega 
ise tehinguid teha, samuti on võimalik testamenti 
tühistada või muuta.

Kinkelepinguga annab kinkija omandi üle oma 
eluajal. Sellest lepingust ei ole lihtne taganeda, 

seda saab tühistada kohtu kaudu.  Kuna kingisaa-
jal on õigus seda vara igati kasutada ja käsutada, 
siis on mõistlik seada  isiklik kasutusõigus, et mitte 
kaotada oma elukohta. Siis märgitakse see kinnis-
tusraamatusse ning see tagab kinkija turvalisuse 
oma elukohale.

Ikka parimate soovide ja mõtetega 
Jana Mae

5016082
Jana.mae@ober-haus.ee

Ilutulestiku „välgu ja pauguga“ on juba 
sadu aastaid kombeks tähistada olulise 
perioodi lõppu, uue algust või mõnda suur-
saavutust. Elatustaseme tõusuga levib oma 
sünnipäeva tähistamine tulevärgi saatel, 
kuid ilutulestikurohkeimaks sündmuseks 
jääb ikkagi uue aasta sünnipäev ehk aasta- 
vahetus. Kipub juhtuma, et pürotehnilised 
seadmed paigutatakse ja läidetakse ülevoo-
lavas meeleolus, elevates emotsioonides ja 
ootusärevuses, mis pea koos kaine mõis-
tusega tahaplaanile sunnivad. Pürotehnika 
on küll ilus, aga kätkeb endas ohtusid, mil-
le tõttu saavad uusaastaööl rohkesti tööd 
päästjad, kiirabitöötajad ja politseinikud.

Päästjad tunnevad kõige rohkem muret 
ilutulestiku tuleohtlikkuse pärast. Ilutules-
tik ohustab sageli rõdusid, kuhu lennanud 
särav rakett või visatud pürotehnika süütab 
kuivama pandud riided, mööbli või muud 
hoiule tõstetud esemed. Uusaastaööl ei 
ole haruldane aknast tuppa või räästakasti 
kaudu pööningule lennanud rakett. 

Enne pürotehnika kasutamist tuleb kai-
nelt läbi mõelda, kas laskevalmis seatud 
seade on eemal autodest ja hoonetest ning 
põnevil publikust. Teiseks on oluline, et 
süüdatav seadeldis külili ei vajuks ning ta-
gatud peab olema tulilindude takistusteta 
lennutee. Ilutulestiku raketid peavad olema 
kindlalt taevasse sihitud. Tasub meeles hoi-
da, et õhulennu teinud rakett võib pärast 
põlemist hõõguma jääda ning on hiljemgi 
tuleohtlik.

Sageli lennutatakse tähtpäevadel ilutu-
lestiku asemel hiina laternaid. Kuigi he-

lendavad laternad on elegantsed ja võ-
luvamad kui lärmakad raketid, on need 
võrdselt tuleohtlikud. Majade vahel ei ole 
tajutav kõrgemal valitseva tuule tugevus ja 
suund, mis laterna lendu mõjutama hak-
kab. Seetõttu kandub latern lõpuks tead-
mata kaugusesse ning kohta, pannes väga 
tõenäoliselt ohtu kellegi vara või halvemal 
juhul elu. Lahtise leegiga põlevate laterna-
te lennutamine on ohtlik ja sellest tuleks 
hoiduda.

Lõuna päästekeskus soovib turvalist ja 
kaunist jõulukuud ning kutsub enne ilu-
tulestiku süütamist mõtlema kaine peaga 
ohutus tagamine läbi!

Ilutulestiku kasutamise peamised ohu-
tusreeglid Lõuna-Eesti pommigrupi de-
mineerijatelt:

JÄRGI HOOLIKALT kasutusjuhendis too-
dud OHUTUSNÕUDEID – ohutuskaugus, 
toote toestamine, süütamise viis jm.

VALI TOOTE LASKMISEKS SOBIV AEG 
JA KOHT – arvesta öörahu, ilmastikuolu-
de, toote paigutuse ja publiku asukohaga.

PÜROTEHNILISTE VAHENDITE LAH-
TI VÕTMINE JA ÜMBEREHITAMINE ON 
RANGELT KEELATUD! ÄRA MITTE KUNAGI 
PROOVI ISE VALMISTADA ILUTULESTIKKU 
JA ÄRA SEGA KOKKU ERINEVAID KEE-
MILISI ÜHENDEID – paljusid pürotehnilisi 
tooteid võib osta alates 18-dast eluaastast. 
Pürotehnika ostmine ja selle andmine alla 
ettenähtud vanusepiiranguga isikule on 
seadusega karistatav.

riivo Mölter
lõuna päästekeskus ennetusbüroo nõunik

Enne ilutulestiku kasutamist kasuta pead!
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ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

EHA LAINE 
21.11.1937 - 03.12.2018

AARE LOKK 
03.07.1959 - 18.11.2018

Puksiirabi, käivitusabi Otepää piir-
konnas. Tel. 5255545

Teostame elektritöid. 520 50 16

Restaureerin puitmööblit.  
Tel. 5569 7176

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

Raamatute ja vanavara ost. 
tel: 58046910

Viin ära vanad raamatud, raadiod, 
vinüülplaadid. Tel. 58 938 528

Teostan sise-elektritöid.
5353 6160

Ehitus ja remonttööd, 5353 6160

Ehitus ja remonttööd. 53471269

Ehitus ja remonttööd
53471269

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

VEERA KOMAROVA 
14.07.1942 - 19.11.2018

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.

Südamlik kaastunne Imbile, 
Lilyile perega kalli venna ja onu

AARE LOKK`u

kaotuse puhul.

Sirje ja Voldemar laste peredega.

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

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,

- erametsade haldamine ja järelvalve,
 - metsanduslikud konsultatsioonid.

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Südamlik kaastunne Viivele 
lastega elukaaslase

AARE LOKK

kaotuse puhul.

Liina perega, Urmas perega, 
Maret perega ja Helve.

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõppeb see...

Avaldame kaastunnet Imbile
kalli venna

AARE LOKK
kaotuse puhul.

Sirje, Anne, Virbi, Maie, Siiri, 
Virve, Maret, Elve, Helve, 

Aavo, Kalev, Mati

Päev õhtule laskus 
ja lõppes elurada...

Südamlik kaastunne Viivele 
lastega kalli elukaaslase

AARE LOKK`i

kaotuse puhul.

Imbi ja Lily perega.

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

Mälestame head varalahkunud 
naabrimeest. Sügav kaastunne 

Viivele ja lastele peredega 
abikaasa, isa ja vanaisa 

AARE LOKK
kaotuse puhul.

Mälestavad Tiiu ja Endrik lastega

HENDRIK VAHER 
25.01.1933 - 23.11.2018

Südamlik kaastunne Imbile
armsa venna

AARE LOKK
3.VII 1959 - 18. XI 2018

kaotuse puhul.

Marje, Urmas, Liina, Elma, 
Kersti, Annika

TEADAANNE REISIHUVILISTELE

Tore reisiseltskond kutsub endaga ühinema 
kõiki huvilisi 

2019. aasta suvel toimuvatele ekskursioonidele. 

6.-8. juuni  Üllatusi ja ilu täis Peterburg (viimased kohad!)
(Peterhof kaunite purskkaevudega, Nevski prospekt, Ermitaaž, 
laevasõit Neeva kanalitel, Kroonlinn  ja palju muid põnevaid 
paiku). Ööbimine Peterburi kesklinnas heas hotellis, 2 hom-
mikusööki hinnas,  eestikeelsed ekskursioonid.   

Hind 195 eurot, millele lisandub Vene viisa 60 eurot. 
    
14.-16. juuni meeleolukas reis Leedu merevaigurannikule 
                       (Palanga-Klaipeda-Nida). 
Uue ja moodsa meremuuseumi ja delfinaariumi külastus, me-
revaigumuuseum, Kura säär, ööbimine Palanga kesklinnas heas 
hotellis, 2 hommikusööki hinnas, eestikeelsed ekskursioonid. 

Hind 185 eurot (väike grupp).
Väikeste lastega perele hinnasoodustus.

27. juuli - 1. august Poola kaunimad paigad (Lõuna-Poola)
(Varssav, Krakov, Zakopane, Chesztohova, Wielicka 
soolakaevandus) 

Hind 365 EUR (väike grupp)

Võta ühendust: Marika Paavo (tel 55684893 või 
marika.paavo@mail.ee) 
             ja saad täpsema programmi.  

AS Otepää Veevärk müüb avalikul 
kirjalikul enampakkumisel 

endise Keskuse katlamaja kinnistu 
Otepää tehnokeskuse juures. 

Pakkumine teha kirjalikult 27. detsembriks 2018 kl 15.00 
aadressil: AS Otepää Veevärk, Kastolatsi tee, Otepää linn, 

67404 Valgamaa, märksõnaga “Keskuse katlamaja” või digial-
lkirjastatud dokumendina aadressil: veevark@otepvesi.ee.

Pakkumise alghind on 35 000 eurot + km.

Täpsem info: www.otepvesi.ee või 
aado@otepvesi.ee, +372 51 964 801 

(Aado Altmets)

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

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

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.

Hea lapsevanem − tööotsija 
(alla 8-aastaste lastega)

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub  

TASUTA  praktilist  KOOLITUST
„Kuidas jõuda unistuste töökohani“

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja 
tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. 

Koolituse (kokku 131 tundi) osad on:

1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
2. Tööintervjuu  (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus  (16 tundi)
4. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal (16 
      tundi)
5. Arvuti tööotsingul  (16 tundi)
6. Tööklubi  (30 tundi)

Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus 
minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psüh-
holoogiline,  karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine). Kogu koolitus on 
TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta 
toitlustamine.  

Infotund toimub  29.01.2019 kell 13.00. 
Vajalik on ETTEREGISTREERUMINE.

Kontakt: 51 187 93 või margit.tago@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, 

Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Oodatud on lapsevanemad, kes hetkel 
ei õpi ja ei tööta ning kellel on lapsi, kes 

on alla 8-aastased.

Spordihoone 
lahtioleku ajad detsembris:

03.12.-22.12.
   E-R 8.00-22.00,   L-P 10.00-18.00
20.12. avatud 10.00-18.00
23.12. avatud 10.00-15.00
27.-28.12. avatud 10.00-22.00
24.-26.12. suletud
31.12.2018 ja 01.01.2019 suletud

SAUN

20.12.2018 kell 13.00-18.00,
21.12.2018 kell 15.00-20.00.
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Peagi on käes talv ja Otepää saab 
22. detsembril 2018 kell 00.23 juba 
22. korda talvepealinnaks. 

Otepää Kultuurikeskused, Otepää Naisselts ja 
Otepää Vallavalitsus kutsub Sind 22. detsemb- 
ril algusega kell 11.00 Otepää Keskväljakule 
osa võtma talvepealinna avamise pidustustest. 
Kavas on traditsiooniline talveturg, kuumade 
jookide festival, kontsert, jõuluvanade koos-
olek ning talvepealinna tiitli üleandmine. Külla 
tulevad teiste teemapealinnade esindajad. 

Ootame Sinu osavõttu kuumade jookide fes-
tivalil ning jõuluvanade koosolekul. Selleks on 
vaja: mõelda enda ettevõttele, külale või selt-
sile iseloomulike koostisosadega kuum jook 

Hea talvepealinna Otepää ettevõtja, küla ja seltsingu esindaja!

välja ja tulla enda ettevõtet, küla või seltsi ja 
enda jooki tutvustama ja müüma talveturule! 
Kõik alkoholivabad kuumad joogid võistlevad 
ka parimale kohale. Jooke hindab hoolikalt 
valitud žürii ning reporter uurib kohapeal Sinu 
tegevuse kohta. Lisaks ootame Sinult ka enda 
ettevõtte, küla või seltsingu esindus-jõuluvana, 
kes just teile omasel näol liitub olemasoleva-
te jõuluvanadega ning moodustab ühe toreda 
paraadi, kus laul- dakse aasta jooksul toimu-
nud sündmustest ning mõtetest. 

Kuumade jookide festivalil osalejatele bro-
neeritakse müügikoht ca 1-1,5 m ja see on 
tasuta. Puudub elekter ja vesi. Info ja kohtade 
broneerimine: kultuurikeskused@otepaa.ee ja 
tel: 5662 6481 Merle Soonberg.

Palun pane ennast Kuumade jookide festi-

valil ja Jõuluvanade koosolekul kirja hiljemalt 
17.12.2018.

Tulge õue ja võtame koos talve vastu! 

Esialgne päevakava:

Kell 11.00-15.00 Talvepealinna talveturg ja 
Kuumade jookide festival 

Kell 13.00-15.00 kontsert (esinevad lapsed ja 
isetegevuslased), Jõuluvanade koosolek ning 
Talvepealinna tiitli üleandmine 

Kell 20.00 suvine tantsuõhtu ansambliga 
L`Dorado Otepää Kultuurimajas 

Monika otrokova

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või 

kauem 

ja hetkel ei õpi, siis tule osalema 

TASUTA  praktilisel  KOOLITUSEL
„Samm tööellu – minu võimalused 

ja valikud“

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja 
tööturu kohta ning julgust teha häid vali-
kuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:

 1. Ettevalmistus tööotsinguks
 2. Töövestlus
 3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal 
 4. Tööõigus 
 5. Arvuti tööotsingul
 6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, 
psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal. Transpor-
dikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vaja-
dusel lapsehoid. 

Infotund koolituse kohta 09.01.2019 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotun-

di: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel).

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaal-
fondi ja Otepää Vallavalitsuse toel.


