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Otepää Keskväljak ja Lipuväljak  
läbivad uuenduskuuri

Otepäälased osalesid Pihkvas Hansapäevadel

www.otepaa.ee/ot

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja rii-
gihanke Otepää keskväljaku ja lipuväl-
jaku rekonstrueerimiseks. Riigihanke 
tulemusena ehitab Otepää südalinna 
Mapri Ehitus OÜ. Ehitustööd kesta-
vad selle aasta lõpuni.

Otepää Vallavalitsus esitas 2018. 
aasta alguses rahastamistaotluse 
EASile projekti „Otepää linnakeskuse 
väljaarendamine" elluviimiseks. EAS 
rahuldas taotluse. Projekti kogumak-
sumus on 1,6 milj eurot, millest EASi 
toetus on 1,4 eurot. Otepää Vallavalit-
suse omafinantseering on 238 852,65 
eurot 2 aasta jooksul. 

Otepää linnasüdame projekti arhi-
tektuuriline lahendus leiti ideekon-
kursi käigus, mille võitis lahendus "Kii-
rendi", autoriteks Kadarik Tüür Arhi-
tektid OÜ. Projekteerimistööd teostas 
ViaVelo Inseneribüroo. 

„Oleme juba pikka aega teinud 
tööd selle nimel, et Otepää südalinn 
saaks kaasajastatud. See elavdab kind-
lasti linnaelu ja toob külalisi ja noori 
rohkem kesklinna. Samuti jätkame 
Eesti lipu loo jutustamisega Otepää 
linnaruumis,“ sõnas Otepää vallava-
nem Kaido Tamberg. „Renoveeri-
mistööd on plaanis ka Lipuväljakul, 
meil on lisaks lipu õnnistamiskohale 
– Otepää pastoraadile ja kirikule, veel 
üks koht linnas, kus jutustatakse Eesti 

lipu lugu.“
Otepää kesklinna remont kulgeb 

kahes kohas – uuenduskuuri läbib 
Otepää Keskväljak ja Otepää Lipuväl-
jak. Suve ja sügiseperioodil teostatakse 
kaevetööd, pinnakatete tööd (kõnni-
teekivide paigaldus, asfalteerimine), 
kommunikatsioonide tööd (valgus-
tus, vesi- ja kanalisatsioon, sademevee 
kanalisatsioon) ja ehitustööd (paviljo-
nide, varjualuste ja linnamööbli vunda-
mendid) ning pärast seda linnamööbli 
(pingid, prügikastid, paviljonid, män-
guplatside inventar jm) paigaldus. 
Karupurskkaev paigaldatakse Otepää 
keskväljakule järgmise aasta kevadel.

“Üle Eesti on linnade keskväljakud 
saanud uue ilme. Nüüd on järjekord 
jõudnud Otepääni, kus tänane kesk-
väljak on linnaelaniku jaoks seni vähe 
kasutust leidnud. Mapri Ehitus ehitab 
siia tulevaks aastaks tänapäevase lipu-
väljaku ja funktsionaalse keskväljaku,“ 
lisas Priit Jaagant, Mapri Ehituse juha-
tuse esimees. „Keskuse korda tege-
mine parandab linnaruumi, Otepää 
keskus muutub linnarahvale ja külalis-
tele ligitõmbavamaks ning suurendab 
sihtkoha atraktiivsust.”

Projekti tulemusena on nii Otepää 
Keskväljak ja Lipuväljak korrasta-
tud nii platside kui ka haljastuse osas. 
Tekib kaks puhkeala – Keskväljakul 

purskkaevu ümbruses pinkide ja vari-
katustega ning kogukonnaaed Lipu-
väljaku servas paviljonide, infostendi-
de ja laste mänguväljakuga. Parkimine 
mõnevõrra muutub – endise teenin-
dusmaja esised parkimiskohad kaovad, 
kuid uued on ette nähtud Lipuväljaku 
tänava äärde. Kokkuvõttes jääb parki-
miskohti sama palju kui varem.

Tööd teostatakse nii, et võimalikult 
vähe takistada igapäevast liiklemist – 
piirkondade kaupa. Vajadusel, näiteks 
asfalteerimisel ja äärekivide paigal-
damisel võib ette tulla liiklustakistusi, 

siis tuleb kuni mõnepäevaseid liiklus-
korralduse muudatusi. Palun jälgida 
sellel ajal liiklusmärke, varuda aega ja 
kannatust. Vabandame ebamugavuste 
pärast!

Vaata videost, milline saab olema 
Otepää linnasüda: 
https://youtu.be/COBZnwPhDA8

Lisainfo: arendusnõunik Aado 
Altmets, tel.  5196 4801.

Monika otrokova

27.-30. juunil toimusid Pihkvas rah-
vusvahelised 39. Hansapäevad, kus 
oli tuhandeid osalejaid Saksamaalt, 
Norrast, Lätist, Venemaalt, Soomest, 
Hollandist, Prantsusmaalt, Poolast, 
Belgiast ja Eestist. 

Hansapäevade raames toimus 
Pihkva linnas suur hansalaat ja oli 
arvukalt erinevate kollektiivide esi-
nemisi. Otepää oli Hansapäevadel 
oma telgiga, kus sai imetleda piir-
konna käsitööd ning jagati turismiin-
fot Otepääst ja Valgamaast. Otepää 
piirkonna ettevõtjad tutvustasid oma 
tegevust ning rahvamuusik Ants Taul 
esines laval suure publiku ees. Rahvus-
vahelist melu jäädvustas Kanal 2. 

„Meid võeti väga hästi vastu ning 
huvi Otepää ja Eesti vastu laiemalt oli 
suur,“ sõnas Otepää vallavanem Kaido 
Tamberg. „Pihkva on teinud tublit tööd 
– nii suure rahvusvahelise ürituse kor-
raldamine on suur vastutus, seda oli 
väga tõsiselt võetud.“

Otepääd delegatsioonis olid käsi-
töömeistrid Marge Tadolder ja Anne 
Perlov, Otepää Turismiinfokeskuse 
spetsialist Külliki Pikk ja SA Valga-
maa Arenguagentuur juhataja Anneli 

Kattai, ettevõtjad Jüri Makarov ja 
Rein Org, rahvamuusik Ants Taul, 
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus 
Barkala, vallavanem Kaido Tamberg, 
abivallavanem Kajar Lepik, kultuu-
rispetsialist Valdur Sepp, projektijuht 
Lea Ruuven, kommunikatsioonijuht 
Monika  Otrokova, Kanal 2-e mees-
kond: Eda-Liis Kann, Tarmo Koit ja 
Haldo Oravas. 

Otepää delegatsiooni osalemine 
hansalaadal toimus projekti „Rännak 
Valgamaa maitsete ja kultuuriga 
Venemaa radadel“ raames. Osalemist 
toetas EAFRD  MAK 2014–2020 Lea-
der-meetme raames ja Valgamaa Par-
tnerluskogu. Projekti kirjutas Otepää 
Vallavalitsus, partneriks on SA Valga-
maa Arenguagentuur. 

Monika otrokova

Keeni noortekeskuse juures on valminud 
multifunktsionaalne spordiväljak. Mini-are-
na avamine toimub 29. augustil kell 16.00. 

Nüüd on Keeni noortel võimalik tegeleda 
mitme harrastusspordi alaga, kuna multi-
funktsionaalne spordiväljak, ehk „puur“ on 
ehitatud vähemalt nelja erineva pallimängu 
harrastamiseks – jalgpall, korvpall, võrkpall, 
tennis. Talvisel perioodil on võimalik platsi 
kasutada uisuväljakuna. 

Spordiväljaku ehitamise tööde kogumak-
sumuseks kujunes 43 558,80 eurot koos käi-
bemaksuga, millest PRIA toetus oli 27 000 
eurot, omaosalus 16 558,80 eurot. Toetust 
saadi meetmest: Eesti maaelu arengukava 
2014-2020 Leader meede ja Valgamaa Par-
tnerluskogu strateegia meede 2 „Kogukon-
nad ja noored – kogukonnaalgatused oma 
elukeskkonna parandamiseks“. 

Ootame kõiki huvilisi spordiväljaku ava-
misele!

Monika otrokova

Keeni lapsed saavad uue 
spordiväljaku

Alates 01.09.2019 alustab Valga maakon-
naliinide teenindamist AS GoBus, sest 
hankeleping AS-ga ATKO Bussiliinid lõpeb 
31.08.2019.

Seoses uue lepinguperioodi algusega on 
planeeritud ka rida uuendusi. 

Uute sõiduplaanidega saate tutvuda 
http://transport.valgamaa.ee/soiduplaanid/

Uut bussiliikluses
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 29. augustil.

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

20.06.2019

n	 Kinnitati Otepää valla 2018. aasta konsolideeritud 

majandusaasta aruanne.
n	 Anti aktsiaseltsile TarMets luba Komsi külas asuva 

Lausse kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a 

määrust nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

22.07.2019

n	 Otsustati seada Otepää valla omandis olevale, 

Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 2 asuvale kinnistu-

le (kinnistusregistri registriosa nr 2243640, katastritunnus 

63601:001:0166, pindala 3425 m², sihtotstarve ühiskondli-

ke ehitiste maa 85%, ärimaa 15%) AS SEB pank kasuks 

hüpoteek summas 65 000 eurot ning igakordse omaniku 

kohustus alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga 

tagatud nõuete rahuldamiseks. Hüpoteegiga on tagatud 

kõik AS SEB Pank nõuded SIHTASUTUSE OTEPÄÄ 

TERVISEKESKUS vastu, mis tulenevad AS SEB Pank 

ja SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS vahel 

tulevikus sõlmitavatest krediidilepingutest ning nende 

võimalikest lisadest ja muudatustest.

Otepää Vallavalitsuse istungil

25.06.2019

n	 Määrati Lauküla külas asuva Silva katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 1440640, katastritunnus 

72402:003:0840, pindala 13 270 m2, sihtotstarve toot-

mismaa), Kotka katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 

1219040, katastritunnus 72402:003:1053, pindala 2,51 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Kotka katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 1219040, katastritunnus 

72402:003:1052, pindala 15,14 ha, sihtotstarve maatu-

lundusmaa), Ansi katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 

2598340, katastritunnus 72402:003:0077, pindala 10 575 

m2, sihtotstarve tootmismaa) ja Sõnnsaare katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 7521450, katastritunnus 

72402:003:0032, pindala 4,16 ha, sihtotstarve maatulun-

dusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstar-

bed.
n	 Anti OÜ-le Kaevupuurija ehitusluba Tiidu külas 

Niidusaare kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Enn Kunilale ehitusluba Päidla külas Kopra- 

kraavi kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 28 

kinnistul asuvale ehitisele (kaubanduskeskus) osakasu-

tusluba (kogu hoone koos väliste tehnorajatistega, välja 

arvatud juurdeehitusega külgnev parkla).
n	 Anti Puka alevikus Tiigi tn 3 kinnistul asuvale ehi-

tisele (elamu) kasutusluba.
n	 Kinnitati Elva vallas Pedaste külas asuva Roosa 

kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise 

võitjaks 2800 euro suuruse pakkumise teinud LaPlaya 

OÜ.
n	 Kinnitati Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva kor-

teriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise 

võitjaks 2551 euro suuruse pakkumise teinud Priit Õun.

AMETLIK INFO
n	 Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfi-

nantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Puka Kogukond 150 

eurot projektile “Kogukonna ideedepanga õppepäevad”; 

1.2 Puka Kogukond 150 eurot projektile “Puka noorte fil-

mikohvik”.
n	 Määrati ühele isikule 30 euro suurune tervisetoetus.
n	 Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati Vidrike külas asuva Toppavee katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:001:0259) jagamisel moodustata-

vate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed.
n	 Määrati Neeruti külas asuva Lande katastriüksuse 

(katastritunnus 58202:003:0150) jagamisel moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed.

02.07.2019

n	 Sõlmiti Helve Kapp’iga äriruumi üürileping San-

gaste alevikus, Valga mnt 7, II. korrusel asuvate ruumide 

(pindala 84,63 m²) kasutusse andmiseks alates 01. juuli 

2019. a kuni 30. juuni 2022. a.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks 

isik.
n	 Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpp- 

aruanne.
n	 Anti Tõnis Savile ehitusluba Kääriku külas Konno 

kinnistul sauna püstitamiseks.
n	 Peatati Otepää vallale Otepää vallasiseses linnas 

asuvatele Lipuväljak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipu-

väljak 13, Keskväljaku ja Lipuväljak 15 kinnistutele ehitise 

(Otepää keskväljak ja lipuväljak) rajamiseks antud ehitus-

loa alusel toimuv ehitamine riigitee kaitsevööndis ja riigitee 

alusel maal kuni uue ehitusloa väljastamiseni.
n	 Anti Mart Toomet`ile ehitusluba Kurevere külas 

Võlsi kinnistul elektritootmisrajatise püstitamiseks.

08.07.2019

n	 Tunnistati kehtetuks OÜ Kaarnajärve Õppe- ja 

Spordibaasile antud ehitusluba nr 1512299/01078 Otepää 

külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul ühiselamu 

lammutamiseks.
n	 Anti Tarmo Uba’le ehitusluba Pühajärve külas Met-

satuka kinnistul ehitise (sauna) püstitamiseks.
n	 Anti Viinamäe Teenused OÜ’le ehitusluba Sangaste 

alevikus Valga mnt 11 kinnistul asuva ehitise (kauplus-la-

du) rekonstrueerimiseks.
n	 Anti OÜ-le Astlanda Ehitus ehitusluba Sihva külas 

riigimaanteel 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere ehitise 

(tõstetud ristmikud) püstitamiseks tingimusel, et ehitus-

tegevuse planeerimisel täidetakse kõiki korralduse lisaks 

olevas Maanteeameti 14.05.2019 kirjas nr 15-2/18/730830-

9 toodud nõudeid.
n	 Tunnistati kehtetuks Sangaste Vallavalitsuse 24. 

oktoobri 2017 a korraldusega OÜ -le Sangaste Mõis ehitise 

(ringhoone–tallid) rekonstrueerimiseks väljastatud ehitus-

luba nr 1712271/36152. Anti OÜ-le Sangaste Mõis ehitus-

luba Otepää vallas Lossikülas Ringtalli kinnistul ehitise 

(ringhoone-tallid) rekonstrueerimiseks.

15.07.2019

n	 Anti Renee Praksile ehitusluba Truuta külas 

Männiku kinnistul tiik-veehoidla rajamiseks.

AMETLIK INFO

On üks selline anekdoot: galeeri külge aheldatud 
galeeriorjade juurde tuleb nende valvur ja ütleb, et 
tal on neile kaks uudist. Üks on hea ja teine innus-
tav . Hea uudis on see, et täna saavad nad lõunaks 
topeltportsu oma igapäevast orjasuppi. Innus-
tav uudis on  aga see, et peale seda tahab galeeri 
kapten veesuuskadega sõita. Võta siis või jäta?! 

Vallaelus on ka vaatamata suvele ja ,,hapukur-
gihooajale“ nii innustavaid,  häid ja ka muidki 
uudiseid.

Uus Keskväljak valmib jõudsalt

Eks üks enim keskuse rahvast ja  ka Otepää linna 
külalisi puudutav teema on Keskväljaku ja Lipu-
väljaku hoogne ehitamine. Sellega kaasneb ka 
omajagu ebamugavust, aga ilusama homse nimel 
võib ju need innustavad uudised ära kannatada. 
Loodame, et oodatav tulemus silub haavad ja ravib 
riivatud meeled. Lipuväljaku ehitamisel on ilm-
nenud, et veel mõni vanem ja vigasem puu tuleb 
lisaks juba mahavõetutele ära lõigata. Eks nende 
asemele saab siis uus puupõlvkond oma võimalu-
se võralakka laiutada. Osad ehitusele jalgu jäänud 
nooremad puud õnnestus teisaldada uude elukoh-
ta, nii et nende elus tuli lihtsalt üks kolimine ette. 
Vana lipuvarras võeti maha ja viiakse lattu uue 
asukoha ideed ootama. Selle asemel tuleb uus 
ja  suurem-pikem rahvuslipu hoidja. Ehitajad on 
omadega graafikus ning koostöö vallaga on innus-
tavalt ladus ja hea.

Keskväljak on nüüd ka kinni, sest ehitusjärg 
on sealmaal. Vana kivikate kasutatakse ära  ja 
läheb Kultuurimaja pargi kõnniteede katteks ning 
Pühajärve laululava esise ja Otepää kõnniteede 
olukorra parandamiseks järgmisel aastal, eriti 
kooliteedele. Uus kate tuleb punasest kivist ja 
peaks olema olemuselt värvikam, kui vana. Välja-
kud saavad ka uue valgustuse. Uus kate jms peab 
valmis olema aasta lõpus, purskkaev ja linna-
mööbel lõplikult paigas 2020 kevadel. Kasutama 
saab väljakut hakata siiski ennem - siis kui kivika-
te maas. Ja ka see vastuolulisi emotsioone teki-
tanud purskkaev! Võtan omaks, et taolisel kujul 
karupurskaevu mõte on meie alusidee, mis päädis 
konkursitulemusel praeguse kujuga. Teisalt arvan, 
et otsustama peab, sest vaidlused selle üle, kas 
purskkaev üldse ja milline, tõotasid jõuda eikuhu-
gi. Ehk siis ka siis, kui see kuju täitsa lörri peaks 
mingil põhjusel minema või üldse mitte sobima, 
on meil olemas vähemalt purskkaevu ehitised ja 
seadmed. Uus  veesüliti kuju  on ju alati võimalik, 
kui kuidagi muidu ei sobi.  Eks meiekandis saaks 
vaielda  lõpmatuseni mille iganes üle, kui vaid 
,,kont“ ette anda. Parem on siiski, et midagi on, 
kui et midagi ei ole seepärast, et ei suudetud ära 
otsustada. Olen mõttes ja vaimus valmis ka uueks 
vaidlusvooruks Keskväljaku kella ja kellamänguga 
seonduva ümber, mis ka meelel mõlkumas ja vai-
musilmas kuju võtmas. Parem on millegi üle arut-
leda ja vaielda, kui et mitte millegi pärast kakelda!

Ehitusloa Keskväljaku selle osa jaoks, mis puu-
dutab Maanteeametiga seonduvat, pole see amet-
kond veel oma kooskõlastust andnud. See puudu-
tab Ugandi Resto juures olevat sissesõitu platsile, 
mida Maanteeamet tahab meie kulul kitsamaks 
teha väidetava ohutuse pärast. Samuti tahetakse 
meie kulul riigimaanteele kahte  ,,lamavat polit-
seiniku“. Praegu saab veel vaielda, sest ehitus pole 
sinnani jõudnud. Teisalt, vald ei pidanud õigeks 
ka lihtsalt mõne ametniku nõude peale kohe oma 
eelarve raha eest riigiteedele investeerida. Minu 
meelest on see ikkagi selle ameti teha, kelle hallata 
need objektid on. Üldse on viimasel ajal mõnedel 
ametnikel komme kasutada oma kooskõlastuse 
õigust teede kaitsetsoonides selleks, et omaenda 
kohustusi tegijatel kinni maksta lasta. Piltlikult 
öeldes, kui eraettevõtja või vald oma territooriumil 
riigitee kaitsetsooni jääval alal midagi teha tahab, 
ilmuvad ,,kerjakausikesed“ riigiameti nõuetega 
paugupealt tegija nina alla. Õige see päris seda-

Kuidas siis läheb?

moodi pole ja oleme siinkohal juhtinud sellele ka 
ministrite ja poliitikute tähelepanu. Tundub, et mis 
see ära ei ole ja maksa see 15-20 000 eurot lisakulu 
ära, aga meil on ka vastutus  oma kogukonna ees. 
Eriti, kui see nõudmine ülekohtune ja põhjenda-
matu on. Muudes asjades on lahendus olemas ja 
saab edasi minna.

Otepää Gümnaasiumi direktori konkursist

September on kohe kohal ja koolide ukse ava-
nevad jälle. Otepää Gümnaasiumis korraldati 
direktori ametikoha täitmiseks konkurss. Seda ka 
pikendati veel lisaks. Laekus 8 avaldust. Komis-
jon tegi oma valiku, kuid kahjuks viimasel hetkel 
loobus väljavalitu töölepingu sõlmimisest. Seadu-
sekohase uue konkursi läbiviimiseks enam aega ei 
olnud ning otsustasime määrata kuni uue konkur-
si korraldamiseni kohusetäitja (kt). Valiku tegin 
olemasolevate direktorite hulgast ja see kaalut-
lusvalik langes Keeni Põhikooli direktorile Maire 
Murumaale, kes andis selleks operatiivselt ka oma 
nõusoleku. Seega on Mairel kohustus korralda-
da Otepää Gümnaasiumi direktori tööd kuni uue 
konkursi väljakuulutamiseni ja uue direktori leid-
miseni. Lisaks täidab ta ka osaliselt Keeni Põhi-
kooli direktori kohuseid edasi. Uus konkurss kuu-
lutatakse välja kas selle aasta lõpus või uue aasta 
alguskuudel. Kohusetäitja on eeldatavalt ametis 
ühe õppeaasta vältel, mille jooksul loodame leida 
väärikale koolile väärika juhi. Olukord haridus-
turul ja meie koolides näitab, et vallas on hädasti 
vaja ikkagi  hariduskorralduslikke muudatusi ja 
reforme. Vastavad ettepanekud ja variandid val-
lavalitsus ka välja töötab ja volikogule selle aasta 
jooksul  esitab. 

Valminud ja valmimas

Keenis sai valmis nn ,,puur“ ehk mitmeotstarbeli-
ne multifunksionaalne spordiväljak. Samasugust 
saame varsti näha ka Otepääl. See uue ideega 
sportimiskoht loob loodetavasti hulga uusi võima-
lusi spordiharrastajatele ja mänguvõimalusi lastele. 
Valmimas on ka uus spordiplats Palupera teel. Nii 
Keeni ,,puur“, kui ka Palupera plats valmisid PRIA 
rahalisel toel. Otepää vald on nüüdseks valla spor-
timisvõimalustesse investeerinud suisa eeskujuli-
kult. Plaanis on ka sportimisvõimaluste parenda-
mine edaspidi Pukas, Nõunis ja Sangastes.

Märkimisväärselt oleme parendanud oma uju-
miskohtade tingimusi Nõunis ja mujalgi. Ette on 
valmistamisel kava Pühajärve olukorra parendami-
seks ja selle suplusvõimaluste laiendamiseks. Püha-
järve laululava ja pargi ning promenaadi projekt on 
ettevalmistamise rahataotluseks 2020.

Suurem ettevalmistatav ettevõtmine on uue 
üürimaja ehitamine Otepääle. Ka selle esimesed 
,,silmaga näha“ tegevused on tulekul. Otepää soo-
javõrk laieneb KIK toel ja uus talv toob sooja majja 
katlamajast Tehvandile ja paljudele teistele uutele 
klientidele uue ökonoomse taristu kaudu.

Ehitamise algust ootab ka erihoolekande tee-
nuste maja vana praeguse hooldekodu juurde ning 
vahepeal on saanud rahuldatud ka taotlus uue 
hooldekodu ehitamiseks vana asemele. Ehk siis on 
ees hulga ehitamist euroraha toel ja uut kvaliteeti 
sotsiaalhoolekandes. Aga neist täpsemalt edaspidi.

Vot selline sai ,,menüü“ vallavalitsuse selle suve 
ja sügise tegemistest heade ja innustavate uudiste 
näol. Tegelikult on meil nii head kui innustavat 
positiivselt palju. Otepää vald on  liikumas ja are-
nemas. Mõelgem ja aidakem igaüks ka ise sellele 
kaasa, sest arengu mootor ei tööta ,,vingugaasil“, 
vaid selle käivitamise ,,kütus“ on positiivsus ja 
homsesse optimismiga vaatamine oskus.

Hea kogukond! Suvi sõuab ja sügis jõuab. Aeg 
kulgeb omasoodu. Kujundagem siis koos seda nii, 
et oleks nii lõbus, kui ka tulus meile kõigile!
Kena hilissuve jätku!

kaido taMberg, vallavanem

SÜNNID

Jaagup raave   13. mail
Lola kruusa   12. juunil
Henri riivald   12. juunil
violetta vutt   18. juunil
adeele vähi   19. juunil
iti Sonja kängsepp   23. juunil
rasmus bell   25. juunil
ragnar vuks   28. juunil
eeva kruuse   30. juunil
rihard raidsalu   17. juulil
Joel Zirk   17. juulil

TÄHELEPANU!

ID-kaartide taotluste vastuvõtmine ja relvalubade-
ga seotud dokumentide vormistamine 

Otepää politseis  
10. septembril,

8. oktoobril,
12. novembril,

10. detsembril.
kell 10.00 – 15.00.

Samas toimub ka dokumentide kättesaamine.
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Teade

Seoses vallamaja sisehoovi renovee-
rimisega on MTÜ Otepää Kinnaspunkt 
suletud ja sel ajal oleme avatud kolma-
päeviti kell 10-18 Otepää Kultuurimaja 
teatrikuuris.

Otepää Kinnaspunkt

3
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Viimase poole aasta jooksul on Otepää vallas vee-
kogude ääres läbi viidud mitmed heakorratööd, mis 
silma rõõmustavad.

Pühajärve rannas on paigaldatud uued pingid ning 
remonditud ujumissilda. Pühajärve laululava peal-
tvaatajate istekohad on aga juurde saanud trepikä-
sipuud. Samuti on ranna-alalt ulatuslikult niidetud 
pilliroogu. Pühajärve rannas tegutsevad ettevõtjad – 
Pühajärve Rannakohvik ja Pühajärve Grill on ka valla 
initsiatiiviga samuti kaasa tulnud ning taganud rannas 
heakorda. See on olnud igati tänuväärne!

Korrastati ka Otepää valla teise kauni järve – Nõuni 
järve ranna-ala. Ka siin remonditi ujumissilda, avati 
vaateid ja niideti pilliroogu. 

Palupera tee tiikidel sai samuti niidetud pilliroo-
gu. Varasemalt on Palupera tiikidesse sisse lastud 
karpkalaliste sugukoda kuuluv valgeamuur ja seda 
just veekogu hooldamise eesmärgiga. Nimelt sööb 
taimtoiduline valgeamuur kolm korda rohkem taimi, 
kui ta ise kaalub. Kaladele paigaldati ka spetsiaalne 
kompressor, et tagada vee õhutamine talvisel perioo-
dil. 

Kindlasti ei jää need viimasteks heakorratöödeks, 
hoiame valla heakorral silma peal ning teeme jõu-
dumööda kõike, mis vajab tegemist. Oma ümbruse 
korras hoidmisel saab aga vallakodanik ise ka palju 
ära teha, hooldades oma majapidamise ümbrust ja 
viies prügi selleks ettenähtud kohta. Ootame alati ka 

ettepanekuid ja tähelepanekuid vallakodanikelt selle 
kohta, kuidas vallas heakorda paremini hoida.

otepää vallavalitsus

Korrastatud rannaümbrus paitab silma

raames. 
Koosolekud toimuvad Otepää, Sangaste, Nõuni ja 

Puka Kultuurimajades, jälgige palun infot!
Palume ka teie abi – et arutelud libedamalt lähek-

sid, palun saata oma mõtted ja ettepanekud män-
guväljakute ja üleüldiselt laste mängimisvõimaluste 
kohta Otepää vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@
otepaa.ee hiljemalt 1. septembriks 2019.

Kõik head mõtted on teretulnud!

otepää vallavalitsus

Head lapsevanemad!

Nagu suve hakul sai lubatud, soovime muuta Otepää 
valda rohkem lastesõbralikumaks ja rajada keskustes-
se lastele mänguväljakuid ja kooskäimise kohti. Meil 
oli plaanis selle aasta septembrikuus läbi viia koosole-
kud koos lastevanematega, et üheskoos arutada, kuhu 
ja kas rajada Otepää vallas laste mänguväljakuid.

Teatame, et koosolekud toimuvad üle-eestilise 
Maale Elama Otepää valla päeva raames 28. septem-
bril 2019. Kellaajad täpsustuvad! 

Mänguväljakute teema tuleb üheks oluliseks arut-
luspunktiks sel päeval toimuvate rahvakoosolekute 

Maarahva kogunemised

17. augustil kell 15.00 Pilkuse külamaja,

24. augustil kell 13.00 Pringi küla, And-
re talu.

Oodatud on ümberkaudsete külade ela-
nikud, kaasaarvatud kinnistuomanikud, 
kes ei ela alaliselt vallas.

Andre tallu on oodatud ka Keeni rah-
vas. 

Kavas on: vallavalitsuse tervitus, arute-
lud mitmetel valda puudutavatel teema-
del, küsitluslehtede täitmine, kohaliku elu 
teemaline viktoriin, pildistamised, piknik.

Endistel sovhoositöötajatel palume tul-
la tolleaegses riietuses.

Korraldajad: Otepää vallavolikogu maa-
elukomisjon, külade aktiivsed elanikud.

Maal Elamise Päev 2019 – 
Otepää valla päev

28. septembril 
toimub esimene 
üle-eestimaali-
ne Maal Elamise 
Päev. 

Ettevõtmises 
osaleb ka Otepää vald, kes ootab külla 
nii maaelust huvitatud linnainimesi kui 
ka vallakodanikke ja tutvustab siinseid 
teenuseid, potentsiaalseid töökohti, kul-
tuurielu, toimub kohtumine vallavõimuga 
jpm. Tahame näidata kõigile, mis meil 
maal on head! 

Maal Elamise Päeva jooksul on Otepää 
vallas avatud erinevate ettevõtete ja 
asutuste uksed, Puka, Nõuni, Otepää ja 
Sangaste kultuurimajades toimuvad kul-
tuuriprogrammid ja toimub palju muud 
põnevat. Palun jälgige reklaami, täpsem 
info tulekul! Kõik on oodatud osalema! 

Head Otepää valla 
ettevõtjad-tööandjad! 

Ootame ettevõtjaid panustama Maal Ela-
mise Päeva õnnestumisse, andes teada 
oma vabadest töökohtadest ja tööjõu va-
jadustest. Olete oodatud ka osalema sel 
päeval, 28. septembril oma asutusega, 
avades sellel päeval külastajatele uksed. 

Kui soovite osaleda, palun pange en-
nast kirja: Küllike Pikk, tel. 501 6502, kyl-
liki.pikk@otepaa.ee. 

Hea Otepää valla käsitöömeister, 
põllumees ja laadakaupleja!

28. septembril oled oodatud Otepää kul-
tuurimaja parki Maale Elama Päeva laa-
dale. Ootame kohalikke kauplejaid, kes 
müüvad oma põllusaadusi, oma käsitööd, 
toodangut, jne. 

Pane ennast kirja: Merle Soonberg tel 
5662 6481, Merle.Soonberg@otepaa.ee.

Lisainfo Maal Elamise Päeva kohta: 
Ivika Nõgel, tel. 511 5914, 
partnerlus@partnerlus.ee.

n	 Anti Otepää valla Nõuni küla Päiksemäe kinnis-

tul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallasi-

seses linnas Koolitare 6 asuv kinnistu.
n	 Anti Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 

12584398, asukoht Pargi tee 12 Viimsi alevik Viimsi 

vald) luba paigaldada 30 reklaamplakatit suurusega 

420x594 mm Otepää vallasiseses linnas asuvate täna-

vavalgustuspostide külge ajavahemikuks 19.-24. juuli 

2019. a ja määrata reklaamimaksu suuruseks 172 eurot, 

80 senti.

22.07.2019

n	 Anti Priit Jaagantile projekteerimistingimused 

Tõutsi külas Tautsi kinnistul angaari ehitusprojekti 

koostamiseks (projekteerimistingimused lisatud).
n	 Anti Kristina Kull’ile ehitusluba Nüpli külas 

Kolga kinnistul ehitise (sauna) püstitamiseks.
n	 Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 50 

eurot.
n	 Anti Väino Põllumäele ehitusluba Nüpli külas 

Vahe-Palava ja Ingermanni kinnistutel tiigi rajamiseks.
n	 Rahuldati 8 isiku hajaasustuse programmi 

toetuse taotlused.
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Kasto-

latsi tee 25 katastriüksuse detailplaneering.
n	 Jäeti rahuldamata 29 isiku hajaasustuse program-

mi toetuse taotlused.

29.07.2019

n	 Anti OÜ ENERGOGEN`ile ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas Elektriteenuse kinnistul ehitise 

(garaaž) ümberehitamiseks.
n	 Anti Mart Toomet`ile ehitusluba Pedajamäe 

külas Pedja kinnistul ehitise (päikesepark) püstitami-

seks.
n	 Kooskõlastati Mägestiku külas Hobukaku 

maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 

Mittetulundusühing Otepää Motoklubi 1250 eurot 

juulis-septembris 2019. a toimuvate „Mootorratturite 

Kevadpäevad“, „Otepää Tour“, „Motopäev Lastele“, 

„Power Camp“ ja „Mootorratturite Sügispäevad“ kor-

raldamiseks.
n	 Kinnitati Neeruti külas asuva Vahe-Saare kinnis-

tu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võit-

jaks 20000 euro suuruse pakkumise teinud OÜ Aarna.
n	 Kinnitati Puka alevikus Uus tn 3 asuva kinnistu 

võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võit-

jaks 18300 euro suuruse pakkumise teinud Andres 

Sokkand.
n	 Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas 

Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi võõrandamiseks 

korraldatud enampakkumine.

30.07.2019

n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 2 

kinnistul asuvale ehitisele (rahvamaja) kasutusluba.

05.08.2019

n	 Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää 

vallasiseses linnas 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2, 

Alajaama haljasala, Karupesa, Keskväljaku, Kopli tn 4, 

Kopli tänav, Lipuväljak 4, Lipuväljak 5, Lipuväljak 7, 

Lipuväljak 20, Lipuväljak 26, Lipuväljak 22a, Lipuväl-

jak T7, Munamäe tn 6, Munamäe tn 4a, Valga mnt 12/

Olümpiakeskus Tehvandi, Tehvandi tänav T1, Tehvandi 

tänav T2, Valga mnt 23a ja Virulombi tn 2 kinnistutel 

kaugküttetorustiku ehitamiseks.
n	 Anti Meegaste külas Alajärve kinnistul asuvale 

ehitisele (abihoone) kasutusluba.
n	 Anti Päidla külas Kõver-Uibojärve kinnistul 

asuvale ehitisele (reoveepuhasti kuni 5m³) kasutusluba.
n	 Vabastati tähtajatult korraldatud jäätmeveoga lii-

tumisest üks isik.
n	 Anti AS-ile JUMEK tasu eest üürile Puka alevi-

kus Tööstuse tn 2-1 asuv korter, suurusega 42,2 m².
n	 Määrati ühele isikule 14 euro suurune tervise-

toetus.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra 

puhul ühele isikule summas 62 eurot.

AMETLIK INFO

Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 22.07.2019. a korraldusega nr 2-3/298 algatada Otepää vallasises linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriük-

suse detailplaneeringu.
Planeeritav ala hõlmab Kastolatsi tee 25 katastriüksust ja osaliselt Kastolatsi tee katastriüksust. Eesmärk on ehitusõiguse määramine 

uue hooldekodu hoone rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 4.46 hektarit.
Otepää valla üldplaneeringuga on määratud Kastolatsi tee 25 katastriüksuse maa-ala sihtfunktsiooniks üldkasutatavate hoonete maa. 

Algatatav detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades 
puudub. 

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää).Kor-
raldusega on võimalik 
tutvuda tööajal Otepää 
Vallavalitsuses (aadress 
Lipuväljak 13, 67405 
Otepää) ja digitaalselt 
Ametlikes Teadaannetes 
ning Otepää valla doku-
mendiregistris.

Täiendav info: 
planeerimisspetsialist 
Neeme Kaurov, 
neeme.kaurov@otepaa.
ee, 
76648020.

DETAILPLANEERINGUD

Planeeritav maa-ala.



15. august  20194
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää suvi on olnud toimekas: Eesti Lipp 135, 
vabaõhuetendused ,,Taevas, muld ja tulevik“, lau-
lupeo tuleretk Pukas, Otepääl ja Sangastes, tra-
ditsioonilised Pühajärve Jaanituli ja Retrobest 
festival, suur juubeli laulu- ja tantsupidu Tallinnas, 
Leigo Järvemuusika, Pühajärve Puhkpillipäevad, 
Sangaste Rukkipäev ja käsitöölaat Otepääl, Peda-
jamäe järvekino, lisaks väiksemad sündmused ja 
kohe-kohe toimuv Puka Öölaulupidu. Kõiki neid 
tehti südamega ja paljud neist on väga pikaajalise 
traditsiooniga.

Eesti Lipp 135 – oma traditsioonilise rongkäigu 
ja hobuvankriretkega oli rahvarohke ja sinimust- 
valge oligi juubelivääriline – eestvedajateks oma 
abilistega Marko Tiirmaa ja Monika Otrokova.

Eesti Lipu 135. aastapäevale pühendatud 
Erki Aule kirjutatud ja Peep Maasiku lavastatud 
„Taevas, muld ja tulevik“ esietendus toimus 4. 
juunil (ühtekokku 5 etendust). Otepää oma tüdruk 
Merilin Kirbits asus kõikidest raskustest hoolima-
ta projekti etteotsa, oli selle lavastuse ideeautor ja 
ellukutsuja. Otepää kunagine teatripapa Kalju seal 
teistpoolsuses pilvepiiril oli kindlasti rahul. 

Viimane vabaõhulavastus Otepää Linnamäel, 
mida Otepää Teater Kalju Ruuveni käe all mängis, 
võis olla E.Bornhöhe „Villu võitlused“ esietendus 
14.06. 1959. a, seega on olnud 60-ne aastane paus 
viimasest Linnamäe vabaõhulavastusest. Tänavu 
sündis aga teatriime taas ja seekord meie riigi 
lipust. Projektiga oli seotud üle 30 inimese, 24st 
näitlejast üle poole olid otepäälased. Väga palju 
siinse piirkonna ja siin lähedal toimetavaid ettevõt-
jaid toetas teatriprojekti, sest seda peeti oluliseks. 
Vastukaaluks – paljudelt riigipoolsetelt projekti-
rahastajatelt jäigi tugi tulemata, mis tekitab häm-

Otepää sündmusterikas suviKultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37256626481 

Merle Soonberg

Kuni 30. septembrini Otepää Kultuurimaja galeriis Esti 
Kittus-e näitus „Kavandid Valgamaa kolonni 
kujunduseks juubeli laulupeol Tallinnas 2019“

Esti Kittus on sündinud 7. aprillil 1948. Õppinud 1963-
1966 Tartu Kunstikoolis, jätkas õpinguid ERKI-s, 
mille lõpetas 1972.aastal teatrikunstnikuna. 
Aastast 1972 - 2004 töötas Vanemuise teatri 
kunstnikuna ning alates 2004.a Puka Kunstikooli 
juhina. 

Valgamaa kolonni idee kujunduseks tuli Valgamaa 3 
omavalitsuse vaatamisväärsustest.

Näitus on TASUTA

20. augustil kell 19.00 Otepää Kultuurimaja pargis
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud 

kontsert, kus astub üles Tõnu ‘’Tõun’’ Timm. 
Tõnu “Tõun” Timm on enim tuntud ans. Jääääre laulva 

kitarristina, ent on esinenud ja salvestanud küm-
nete Eesti muusikutega (Jaanus Nõgisto, Bonzo, 
Ilona Aasvere, Kate, Peep Pihlak, Riho Sibul, 
Revals, Kukerpillid).

Kontsert on TASUTA. Kohvik on avatud juba kell 18.00.

8. septembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas 
Vanavanemate päeva tähistamine.

14. septembril kell 11.00 – 15.00 Otepää Valla 
PEREPÄEV.

Puka Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +3725274812 

Helgi Pung

19. augustil kell 20.00 XII Puka Öölaulupidu, mis on 
pühendatud Balti keti 30. aastapäevale. Kooridega 
koos laulab ja musitseerib meile kõigile tuntud ja 
armastatud Alen Veziko koos Bandiga. Oodatud 
on kaasa laulma tulla kõikidel kooridel ja inimestel 
üle Eesti /Puka Kultuurimaja park / TASUTA

Lisainfo ja registreerimine: 5274812 Helgi

Nõuni Kultuurimaja
 Sündmuste lisainfo +37253465648 

Marika Viks

31. augustil kell 20 Nõuni vana koolimaja rannas 
MUINATULEDEÖÖ PÄIKESELOOJANGU 
KONTSERT

* muinastulede öö hämaruses ja valguses TRIIN ARAK 
(vokaal, klaver) ja KARMEN URB (viiul).  Kõlab 
Triin Araku autorilooming tema maikuus ilmunud 
plaadilt „Üle Maarjamaa”, sekka ka neid palasid, 
mis oma plaadilejõudmist veel ootavad. Kui soo-
vi, saab autogrammiga plaadi kaasa osta.

* küpsetame pannkooke, ka sinu kaasa toodud moos 
on oodatud!

Vihma korral toimub kontsert kultuurinajas.

Kui loomingulisel kollektiivil MALK 
avanes märtsis võimalus oma lauluga 
Otepää-Vihti sõprussuhete kinnis-
tamist rikastada, polnud meil õrna 
aimugi, et läheb vaid mõni kuu ja 
saame kutse osaleda Otepää valla 
esindajatena 27. juulil Vihtis, nüüd 
juba kolmandat korda toimuval üritu-
sel Hiiden Hirmos.

Üritus on mõeldud perepäeva-
na mõnusaks ajaveetmiseks, samuti 
kohalikele kauplemiseks ja endi tege-
miste tutvustamiseks. Vihti kauni kiri-
kuküla turuplatsile kogunes nii neid, 
kes pakkusid oma tooteid ja teenus-
eid (ampluaa küttepuudest imemaits-
va tänavatoiduni) kui ka neid, kes olid 
seda kõike nautima tulnud. 

Turuplatsi üheks tõmbenumbriks 
oli kindlasti ka lumivalge püüne, kus 
astusid üles erinevad muusikakol-
lektiivid, kelle hulka ka meil oli au 
kuuluda. Oma esinemise tegi ka suvi, 
kostitades osalisi lausa +31 C° kuuma 
ja päikesega. Väga tore oli taas 
kohata Otepää vanu ja uusi sõpru. 
Kogu üritus oli vahva ja meeleolukas. 

Meie siiras tänu Sulle, Vihti “kul-
tuurivedur” Tommi Muhli võõrusta-
mise eest ja muidugi suur aitäh Valdur 
Sepale ja kompaniile, kes meie reisile 
hoogu andsid. 

Loomingulise kollektiivi MaLk nimel 
kuno oJa 

Foto: ari Peura

MALK Vihti soojuses

mingut ja teeb kurvaks! Siinjuures sai ennatlikult 
ka toetajate logodena märgitud Eesti Vabariik 
100, lootuses, et nad Eesti lipu etendust toetavad, 
paraku ei leitud selleks võimalust. Aga etendus oli 
vägev ja riigilipu juubeli vääriline. 

Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta suursünd-
musele pääses Valga maakonnast 672 lauljat, tant-
sijat, pillimängijat, sellest 311 Otepää vallast. Diri-
gent Eve Eljand viis peole kolm esimese kategoo-
ria kollektiivi kokku 94 lauljaga. Meie tantsujuht 
Kaire Ojavee eestvedamisel sai suurele peole 5 
kollektiivi ühtekokku 86 tantsijaga. Sangaste tant-
sujuht Tiina Kukk 2 kollektiivi ja 40 tantsijat, Aili 
Mägi ja Krista Sumberg Pühajärvelt 2 kollektiivi 41 
tantsijaga, Merle Soonberg ja Lille Tali 2 kollektii-
vi, Sille Lõõndre Pukast ühe kollektiiviga ja esin-
datud oli ka meie puhkpilliorkester Arno Antoni 
ja Külli Teearu eestvedamisel. Vägev rahvas on 
siin, Otepää mail! Vähemalt 5% Otepää elanikest 
oli suurel peol esinemas. Sellega jäi pikalt maha 
näiteks pealinn Tallinn, kui rääkida arvude keeles.

Ettevõtja Tanel Samm on suutnud kahe suure 
festivaliga ( Pühajärve Jaanituli ja Retrobest) ela-
vdada siinset kanti kahe suursündmusega ja seda 
aastaid väga edukalt. 

Perekond Tamme võib julgelt nimetada kultuu-
rivägevateks, kes juba 22 aastat on suutnud elus 
hoida Leigo Järvemuusikat. See muusika, mis 
Leigo järvede vahel igal aastal taas sünnib: tule-
lavastused muusika, vee ja metsa keskel on suurt 
emotsiooni pakkunud tuhandetele tõsise muusika 
austajatele üle maailma.

Arno Anton ja Külli Teearu on järjekindlalt 
suutnud igal suvel siia tuua puhkpillimuusika. 
Igal pool mujal on jäänud seda aina vähemaks. 

22 aastat sellist kokkusaamist elus hoida on ikka 
vägev tegemine küll.

Otepää Naisseltsi aastatepikkuse käsitöölaadaga 
on hoitud elus selle valdkonna traditsiooni.

Sangaste Rukkipäev oma pikaajalise iga-aastase 
sündmusega on sellel aastal ikka märkimisväärselt 
kasvatanud külastajate hulka, eks üheks põhju-
seks kindlasti RINGTALL-MUUSEUMI sünd ja 
avamine. Vägev on see Ringtall –  käige vaatamas!

Sõprusvalla Vihti ettevõtjate suve suursündmu-
sele oli kutsutud ansambel „ MALK“ Lembi Oja 
taktikepi all. Nii sai Vihti rahvas samuti otepäälaste 
laulust rõõmu.

Rahvamuusikaansambel „Pillipuu“ ja „Karupo-
jad“ Merle Soonbergi eestvedamisel viisid muusi-
karõõmu Saksamaale Frankenbergi rahvusvaheli-
sele folkloorifestivalile Europeade.

Otepää Kultuurikeskused (Jorma Riivald, Merle 
Tali, Merilin Kirbits, Helgi Pung, Marika Viks, 
Raili Mandli ) on igati tuge pakkunud sündmuste 
loomisel ja elluviimisel. Iga sündmus on olnud kui 
hea teatrilavastus, millega on tulijat üllatatud!

Külad on omanäoliste tegemistega ka suvel 
suvevärvi!

Armsad tegijad, Otepää Vallavalitsus tänab Teid 
kõiki, et olete Otepääd väärikalt suurel peol esin-
danud, SUVESÜNDMUSED elus hoidnud, neile 
uut vunki lisanud ja sellega siinset paika lasknud 
kaugelt tulijale ka erilisena paista. Ja eks see meie 
kodukant koos siinsete inimestega ja tegemistega 
ongi eriline! Kõik tegijad on väärt suurt aplausi!

otepää vallavalitsuse kultuurispetsialist 
vaLdur SePP

4. augustil toimus XXIII Otepää 
käsitöömeistrite ja rahvamuusikute 
päev Otepää  Kultuurimaja pargis. 
Päeva külastajatel oli võimalus osa 
saada kultuuriprogrammist, osaleda 
õpitubades, vaadata näitust ning osta 
endale meelepärast käsitööd, talu-
kaupa vms. Otepää käsitöömeistrite 
ja rahvamuusikute päeva eesmärk 
on algusaegadest saadik olnud pro-
pageerida meie rahvuslikku käsitööd 
ja hoida au sees rahvamuusikat. Sel 
aastal oli kultuuriprogrammi kesksel 
kohal rahvarõivaste demonstratsioon, 
millest lähtuvalt kandis päev alapeal-
kirja „Rahvarõivad punasel vaibal.“

Rahvarõivaste esitluse eestvedajad 
Eike Jodsche ja Marge Tadolder olid 
ära teinud suure töö ning kõik huvi-

lised said näha-kuulda sisukat ülevaa-
det meie omakandi rahvarõivastest. 
Päeva jooksul esinesid suurepärased 
rahvatantsu ja -muusika piirkondli-
kud ja külaliskollektiivid. Sündmu-
sele lisas tooni Otepää Kultuurimaja 
Teatristuudio etteaste, keda juhen-
das Merilin Kirbits. Päevale pani 
meeleoluka punkti Puka meesan-
sambel Evald Raidma juhendamisel. 
Võib arvata, et mehi pisut kurvastas 
asjaolu, et päeva lõpuks olid pealt-
vaatajate read hõrenenud. Kõik, kes 
aga kohal olid, elasid kaasa ja nautisid 
etteastet täiega. Päevajuht on viimas-
tel aastatel olnud Raul Vester.

Õpitubade roll on pakkuda isete-
gemisrõõmu ja uute oskuste oman-
damist nii lastele kui täiskasvanutele. 

Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev

Reet Ohna ja Anne Perlovi juhenda-
misel oli võimalus maalida klaasile 
ning valmistada kaelaehteid ja võtme-
hoidjaid. Õpitubadest osavõtt oli roh-
kearvuline, nii mõnigi jäi sinna tegut-
sema pikemaks ajaks. Üks õpitubades 
osaleja mainis koguni, et see oli päeva 
parim osa tema jaoks.

Kultuurimajas olid eksponeeritud 
Puka Kunstikooli õpetaja Esti Kittuse 
maalid ja siiditrükis tööd. Pühendatud 
on need selle aasta juubelilaulupeole. 
Maalid jäävad kultuurimaja galeriid 
ilmestama pikemaks ajaks. Nii et, kes 
pühapäeval sinna ei jõudnud, saab 
seda teha edaspidi. 

Iga aastaga on järjest keerulisem 
pealtvaatajatele midagi uut ja huvi-
tavat pakkuda, aga usume siiski, et 

igaüks leidis sellest päevast endale 
midagi meeldivat. Kas oli see siis 
mõni nauditav etteaste, rahuldust 
pakkuv ost, loteriivõit, kohtumine 
heade tuttavatega või midagi muud. 
Sellised sündmused on osa rahvakul-
tuurist ja liidavad kogukonda.

Otepää käsitöömeistrite ja rahva-
muusikute päeva korraldas MTÜ 
Otepää Naisselts koostöös Otepää 
Kultuurimajaga. Meie päeva toetas 
Otepää vallavalitsus ja Eesti Kultuur-
kapital Valgamaa Ekspertgrupp. 

Korraldajate suurimad tänud 
kõigile koostööpartneritele, osaleja-
tele ja külastajatele ning toetajatele. 

MtÜ otepää naisselts nimel
Mairi JärviSte
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Uue kooliaasta alguse lävel
Alguse lävel tuleb teha tagasivaade eelmisele 
õppeaastale. See möödus kiiresti, huvitavalt ja 
edukalt. Meeldejäävalt tegutses kooli õpilase-
sindus presidendi Tuule-Liis Jaaganti juhtimi-
sel. Juba kooliaasta alguses valitud liikumisaas-
ta moto “Parem painduda kui murduda” ja 
eesmärk viia läbi kevadel kooli III olümpiamän-
gud andsid lootust huvitavale õppeaastale. 

Nii ka läks, vahvalt möödus isadepäevale 
pühendatud sportlik mõõduvõtt ja õpilasesindu-
se organiseeritud kohviku tulu 383 eurot laekus 
kooli OM korraldamise fondi. EOA toetas 
olümpiamängude läbiviimise taotluse projekti 
640 euroga. 24. mail toimusid kooli III olüm-
piamängud. Säravalt on meeles mängude avat-
seremoonia, kus kooli lippu kandis U17 Eesti 
jalgpallikoondise ründaja, meie kooli lõpuklassi 
noormees Andreas Kiivit ja kooli olümpiamän-
gude lippu klassivend Gen-Marten Paul. Olüm-
piatule süütas kooli puhkpillimängijate helide 
saatel, Eesti tulevikulootus – 400 m tõkkejooksja 
Jaak-Heinrich Jagor. Sportlaste tõotuse kandis 
ette 5. klassi õpilane Ruuben Jaagant ja kohtu-
nike tõotuse esitas matemaatikaõpetaja Karin 
Järv. Olümpiamängud kuulutas avatuks Otepää 
vallavanem Kaido Tamberg. Maskott HUGO 

Tanel Marjapuu kehastuses oli kaasaelajaks 
erinevatel olümpiaaladel. Kehalise kasvatuse 
õpetaja Janika Kilk oli valinud huvitavad spordi-
alad, kus meeskonnad võistlesid omavahel osa-
vuses ja kiiruses. Vaata ka videot kooli kodule-
hel: www.pyhajarve.edu.ee. 

Eelmisel õppeaastal olid meie koolis väga 
populaarsed kohvikute organiseerimised, mis 
andsid eelteadmised ettevõtlikkusest ja ettevõt-
lusest. Nii teeniti tulu 250 eurot jõulukohvikust, 
mis kanti heategevusefondi “Minu unistuste 
päev” ja 198 eurot kevadpeo kohvikust, mis 
otsustati jätta kooli õpilasesindusele.

Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdil pakkusid 
külakosti Tanja Mihhailova-Saar ja Mihkel Mat-
tisen. Vahva oli ka traditsiooniline Playback, kus 
õpilased pidid jäljendama eesti ansambleid eesti-
keelsete lauludega. Suure aplausi väärisid ka lap-
sevanemate ja õpetajate etteasted. Võitjaks tuli 
4. klassi esitus, mis jäljendas Jaagup Tuisu videot 
“Legendid oma loos”.

Suur tänu kuulub lapsevanemale Ago Arrole, 
kes on aidanud meie kooli üritused muuta värvi-
lisemaks ja kõlavamaks. Ta täiendas ka märgata-
valt meie kooli ürituste auhinnalaudu.

Koolipäevad möödusid huvitavalt ja uute 

teadmiste kogumistes: KIK projekti õppepro-
grammide raames külastasid õpilased erine-
vaid looduskeskusi, Pärandivaderite projektiga 
korrastati valla erinevaid objekte, tutvuti erine-
vate muuseumitega muuseumipäeval Tartus ja 
6. klassi õpilased võitsid esikoha KEAT prog- 
rammis. 

Tuti- ja lõpuaktused möödusid meenutuste 
kuulamises ja vaatamises. Üheksandikud laulsid 
uljalt laulu “Me pole enam väikesed” ja koolipe-
re soovis neile edu valitud haridusteede jätka-
misel. Traditsiooniline lõpuklassi seinamaaling 
avati kiiduavalduste saatel. 

Kõige enam tunnen uhkust kooli rahvatant-
surühmade üle, sest nii “Linavästrik” kui ka 
pererühm tantsisid end suurele peole “Minu 
arm”. Rühmade juhendajateks on kooli klas-
siõpetajad Krista Sumberg ja Aili Mägi.

Suvel teostati ehitustöid laboriklassi väljaehi-
tamises ja klassiruumide värskendamises. Ees 
ootab huvitav KESKKONNALE pühendatud 
õppeaasta. Kooliteed alustavad 12 uut õpilast 
õpetaja Krista Sumbergi juhendamisel.

uue ja huvitava õppeaasta ootuses 
Miia PaLLaSe 

Otepää looduspark vajab reorganiseerimist?

Otepääl toimus 7. augustil laiendatud planeeri-
miskomisjoni istung. Osalema oli palutud kogu-
konna esindajad, Riigikogu keskkonnakomisjoni 
esimees Erki Savisaar ning keskkonnaminister 
Rene Kokk ja ministri nõunik Gert Villard.

Tänan kõiki, kes osalesid arutelus ja esita-
sid oma ettepanekuid Otepää valla elukor-
ralduse paremaks muutmiseks. Arutlusel olid 
Otepää planeerimiskomisjoni seisukohad 
uue üldplaneeringu tegemisel. Riigil oleks 
vajalik teha sotsiaalmajanduslik analüüs, kas 
kehtivad looduspargi seadus ja kaitse-eeskiri 
on avaldanud negatiivset või positiivset mõju 
loodusele ja elukeskkonnale ning ka kohaliku 
kogukonna arengule. 

Otepää looduspargi eesmärgid on ajas muu-
tunud, maastikukaitsealast on saamas Otepääl 
reservaat, kus kehtivad riigi poolt kehtestatud 
liialt jäigad diskrimineerivad seadused, mis takis-
tavad Otepää normaalset elutegevust nii loodus-
keskkonna osas (Pühajärv, Neitsijärv jne.) kui ka 
inimtegevust oma kodukohas.

Otepää looduspargi osas kaks võimalikku 
lahendust:
1. Lõpetada Otepää looduspargi tegevus kuna 
tegevus kahjustab kohalikku elukeskkonda.
2. Kaitse-eeskirja kehtima jätmine ainult riigi-
maadel ning ülejäänud aladel ainult vabatahtli-
ku liitumise korral.

Komisjoni avatud istungil oli väga tugev nega-
tiivne hoiak just keskkonnaameti aadressil kuna 
oma bürokraatlike tegevustega on ahistanud 
planeerijaid kui ka kodanikke oma kodu raja-
misel kui ka hooldamisel. Rohkem tuleks anda 
vastutust keskkonna korraldamisel tagasi kohali-
kule omavalitsusele, kes suudaks objektiivsemalt 
korraldada keskkonna ja maastiku kaitset.

Toon järgnevalt välja ka osalejate
tsitaadid arutelust.

Rene Kokk: probleem on üle Eesti. Otepää on 
arvestatav rahvusvahelise spordi- ja turismi siht-
koht ning kindlasti on vajalik analüüs ja täien-
dav arutelu osapoolte vahel. Normid ja reeglid 
peavad olema – seadused on täitmiseks. Kas 
need on rumalad või mõttetud, see nõuab täien-
davat analüüsi. Oma vastutusvaldkonnas ootan 
juhtidelt ettepanekuid, mida muuta seadustes 
lähtuvalt ja kogukonna tagasisidest. Hetkel on 
selge, et kommunikatsioon ametnike ja inimeste 
vahel on nõrk. See vajab muutmist.

Erki Savisaar: seaduste ja määrustega on 

mindud liiga detailseks. Kohalikul omavalit-
susel peaks olema ehk suurem kaalutlusõigus. 
Aga see nõuab täiendavat analüüsi ja arutelusid. 
Probleem on üle-eestiline. Looduse hoidmine 
on tähtis, aga selles ei peaks unustama inimest.

Jaanus Raidal: Otepää looduspargi terri-
tooriumil on ca 1100 kinnistut, kes on seotud 
bürokraatlike tõketega. 

Jaanus Barkala: kogume kokku trahvitud juh-
tumid ja edastame Keskkonnaministrile.

Siim Kalda: Otepää looduspargi kaitse-ees-
kirjadele peab tõmbama piduri ning lõpetama 
nende kehtivuse. Liiga palju on erinevaid sea-
dusandlikke korraldusi, aga osade suhtes toimiks 
ka kogukondlik hea tava järgimine. Looduse 
hoidmine on Otepää valla elanike puhul kirjuta-
mata seadus.

Kaido Tamberg: Otepää looduspargi territoo-
riumil ehitamisega seotud teemad peaks lahen-
dama valla üldplaneering. Hea tava võiks olla, et 
esimesel rikkumisel ei trahvita. Pühajärv ja Neit-
sijärv vajavad riiklikku toetust ning kindlasti on 
teretulnud koostöö Eesti Maaülikooliga uurin-
gute läbiviimiseks.

Uus üldplaneering on tegemisel ja mõistlik 
oleks, et igaühel, kel on oma kinnistu, võib sinna 
ka oma kodu või äritegevuse rajada. Tänasel 
ajaetapil oleme olnud olukorras, kus paljudel 
kodanikel on keeldutud oma kinnistule kodu või 

Otepää Vallavalitsus kuulutas selle aasta suve hakul välja 
konkursi Otepää Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha 
täitmiseks. Konkursile laekus 8 avaldust.

Vastavalt konkursikomisjoni otsusele tehti ühele kandi-
daadile ettepanek Otepää Gümnaasiumi direktori ameti-
kohale asumiseks, kuid kandidaat loobus sellest. 
Otepää Vallavalitsuse korraldusega määratakse alates 12. 
augustist 2019 Otepää Gümnaasiumi direktori asenda-
jaks praegune Keeni Põhikooli direktor Maire Murumaa.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg sõnas, et kuna õp-
peaasta on kohe algamas, siis ei ole nii kiiresti võimalik 
kooliaasta alguses uut konkurssi välja kuulutada. 

Maire Murumaa on töötanud Valga lasteaia Walko lii-
kumisõpetaja ja õppealajuhatajana, Sangaste lasteaia 
Kratila direktorina ja Keeni Põhikooli direktorina. Ta on 
omandanud Tallinna Pedagoogilises seminaris rakendus-
liku kõrghariduse koolieelse pedagoogika alal, lõpetanud 
Tallinna Ülikooli kehakultuuri bakalaureuse kraadiga ja 
Tartu Ülikooli magistriõppe koolijuhtimise erialal.

Maire Murumaa jätkab osakoormusega tööd ka Keeni 
Põhikooli direktorina.

oma ettevõtmine rajada.
Eesti põhiseadust arvestades peame kõigile 

looma võrdsed tingimused ning kedagi diskri-
mineerida on lubamatu. Kahjuks nii looduskait-
se-eeskirjad kui ka eeskirjade ametnike poole 
subjektiivne tõlgendamine on seda teinud. 

Eesti keskkonnaseadusandlus vajab reformi, 
et ohjeldada vohavat bürokraatiat ja ametnike 
omavoli.

JaanuS raidaL
otepää vallavolikogu 

planeerimiskomisjoni esimees

Otepää Gümnaasiumil uus juht

Otepää Gümnaasium
teatab 

*Õppeaasta avaaktus on 1. septembril algusega 
kell 10.00. Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

*Koosolek 1. klasside õpilaste vanematele on 26. 
augustil kell 18.00.

*Klassijuhataja infotund 10. klassile on 28. 
augustil kell 11.00 ruumis 207 (klassijuhataja Kaidi 
Palmiste).
* Info 2019/2020. õppeaasta õpikute väljastamise 
kohta ning muu õppeaasta algust puudutav info on 
kodulehel aadressil www.nuustaku.edu.ee.

*Õpilaskodu avatakse 1. septembril kell 8.00.

*Otepää Gümnaasiumi spordihoone on 19. ja 20. 
augustil suletud. 

Avaldusi järgmise hooaja (september 2019 – mai 
2020) spordisaalide kasutamiseks võtab kool vastu 
kuni 11. septembrini 2019. Pärast seda teeb kool 
otsuse saalikasutuse aegade osas ning teatab selle 
kõikidele taotlejatele avaldusel märgitud aadressile.

Tähelepanu!

Otepää vald toetab esmakordselt kooliminejaid 100 euro suuruse nn „ranitsatoetusega". 
Ranitsatoetust makstakse Otepää valla elanikuna registreeritud ja 2019. aasta septembris Otepää valla 
üldhariduskoolide 1. klassi minevatele lastele. 
Avaldusi saab esitada Otepää Vallavalitsusele digitaalselt e-postile: vald@otepaa.ee või paberkandjal 
kuni 20.09.2019. 
Avalduse vorm saadaval Otepää Vallavalitsuse koduleheküljel: www.otepaa.ee -> Sotsiaal ja tervishoid 
- Eeskirjad ja korrad, taotluste blanketid

Lisainfo: Kristin Leht, 
lastekaitse vanemspetsialist, tel 512 5745
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Sangaste kandi sportlik augusti esimene nädalava-
hetus sai taaskord väärika jätku. 3. augustil toimus 
Sangaste Rukkipäeva raames järjekordne Rukki-
hundi rahvajooks koos sellele eelnenud laste nn 
Hundujooksudega. Rukkihundi rahvajooksu eri-
lisuseks ongi peetud seda, et ta toimub keset laa-
damöllu siginat ja saginat – nii on melu märksa 
rohkem. Rukkihundi jooksu tulemused tänu elekt-
roonilisele ajavõtusüsteemile saime operatiivselt 
kätte juba samal päeval. Kuik huvilised saavad 
tulemusi ise vaadata aadressil http://sport.karksi.
ee/. Nagu igal aastal, oli lisaks vallale oluline panus 
Rukkihundi toimumisel ka Valgamaa Spordiliidul, 
Eesti Kultuurkapitalil, Sangaste Linnasel, Sangaste 
Mesi OÜ-l ja ka Sangaste Rukkikülal ning Sangas-
te lossi perel.

4. augustil toimunud Restu 85. spordipäev kin-
nitas taas, et tegemist on vahva, perekeskse ja 
igaühele võimetekohase spordiüritusega, kus kõik 
toetavad kõiki sõltumata soost, vanusest, pikkusest 
või laiusest.

Traditsiooniliselt kogunevad sellel päeval ka 
Restu kooli vilistlased, keda seekord lausa 2 laud- 
konda kokku tulnud, kust ei puudunud ka pilli-
mäng ja laul. Rukkimaja pooltpakutud kehakinni-
tuse ja Otepää tuletõrjekomando poolt vahudushi 
saatel kulges kogu seekordne juubelihõnguline 
spordipäev väljakujunenud traditsioonide kohaselt 
lõbusas meeleolus ja ilmataadi üldisel heakskiidul, 
kes meie spordipidu rikkuvast vihmasajust säästis.

Restu 85. spordipäeva ja Rukkihundi jooksu järelkaja

Otepää noored kergejõustiklased võitsid 8 meda-
lit Eesti meistrivõistlustelt, mis leidsid aset juuni 
lõpus Rakveres.

Täiskomplekti medaleid võitis Sten-Erik Iir, kes 
saavutas PU14 vanuseklassis kulla kettaheites 
(37.28m), hõbeda kolmikhüppes (10.85m) (pildil) 
ja pronksi odaviskes (34.64m).

Jooksudes saavutas 3 medalit Robin-Mathias 
Müür, kellele kuulus hõbemedal 800m jooksus 
(2.19.08), pronksmedalid 400m jookusus (1.02.08) 
ja väike- rootsi teatejooksus.

Teatejooksude Eesti meistrivõistlustel Viljandis 
saavutasid PU16 vanuseklassis 3x800m teate-
jooksus pronksmedalid Alexander Kapp ja Ro-
bin-Mathias Müür.

Rukkilille mängudelt, mis toimusid Pärnus, saa-
vutasid kuldmedalid aga mõlemad meie U14 va-
nuseklassi võistlejad: Sten oli parim kettaheites 
(35.51m) ja Robin 800m jooksus (2.19,59). Robin 
võitis lisaks veel hõbeda 400m jooksus (1.01,38).

Eduka kergejõustikuhooaja lõpetasid Eesti 
meistrivõistlused mitmevõistluses, kus Sten-Erik 
Iir võitis PU14 vanuseklassis üheksavõistluses 
4. koha.

tooMaS HaLLiSte
otepää noorte 

kergejõustiklaste treener
Foto: Marko MuMM

Kergejõustiklaste 
medalisaak suvistelt 
Eesti meistrivõistlustelt

Täpsemad tulemused ja protokollid ilmutame 
facebookis ja ehk ka valla kodulehel õige pea. 

Suur tänu Otepää vallale, kes meie traditsioo-
nilist üritust jätkuvalt on toetamas ning Sangaste 
Linnasele ja ka Landhausi OÜ-le, ka Silva Agro 
OÜ-le ja Otepää tuletõrjekomandole ning palju-
dele tublidele vabatahtlikele, kes ürituse toimu-

misele oma õla alla panid. Kõige suuremad tänud 
aga osalejatele, sest teie jaoks see ettevõtmine igal 
aastal teoks on saanud. 

Kohtumiseni taas 2020. augustikuu esimesel 
nädalavahetusel !

Sangaste spordirahva nimel,
rando undruS ja Mati raudSePP

Sel suvel on küll õnneks Ilmataadil 
muretsetud otepäälase kaart, hoidis ta 
mõnusa ilmaga nii teatrietendusi Lin-
namäel, tule toojaid, jaanipäevalisi, 
retrobestikaid,  laulu- ja tantsupeolisi 
(natuke vähem), Leigo kontserdikü-
lastajaid ning jagus meie triatonistide-
legi. Pühapäeva, 4. augusti hommikul 
tervitas meid soe ja rõõmus päike, 
sama rõõmus, kui saabuvad osalejad. 
Oli neidki, kes kuuteistkümnest tria-

lonist on enamusel osalenud. 
Oli ka neid, kellel see oli 
päris esimene. Oli ka neid, 
kes tilluduatloni klassist vaks 
kõrgemale kasvanud ehk 
võtsid ette nii 100 meetrit 
ujumist, 7,5 km rattasõitu  
ning 1,5 km jooksu. 

Aga võisteldi rõõmu ja 
lustiga, nunnumeetri vaju-
tasid põhja muidugi meie 
kõige pisemad duatlonis-
tid Lenna, Stella, Johanna, 
Willem, Ricard, Mihkel, 
Mathias, Jaan-Holger, 
Renald ja Arlend. Sportlik-
ku pühapäeva jääb meenu-
tama medal, diplom kui ka väike kin-
gitus ja muidugi positiivsed emotsioo-
nid. Nagu ikka, oli lustisõiduks kohal 
Pärdu talu hobune, meie sündmuste 
alaline „fänn”. Väike kõhutäide ja 
siis koduteele, kes ruttas järgmise-
le võistlusele, kes vanaemale uhket 
medalit näitama, kes perega mõnusalt 

Taas toimus Nõunis triatlon

aega veetma... Nagu ütles üks võistle-
ja: ”Soojad saiad kadusid kõhtu nagu 
soojad saiad!”

Suured tänud sulle osaleja, abiline, 
pöidlahoidja, toetaja, Nõuni kauplus, 
Otepää vald, kingilaua eest Sportland 
ja Evicon Ehitus.

Kui ikka kõige pisemal peretütrel 
on kaelas kogu pere viis medalit ja 
ta ise on rõõmus, siis tuleb tõdeda – 
natuke raske, aga tore!

Marika vikS

vastuvõtt SEPTEMBRIS
Uute harjutajate

Kuumaks:  tä i skasvanud 20€ ,  õp i lased 15€
Tr een ingu te l  s a ab os a leda a la tes 15 .  e lua a s t a s t

Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500

e-post: otepaa@ekds.ee 
www.ekds.ee

Tule, harjuta 
meiega ja õpi 
end kaitsma!

Treeni ennast 
julgeks ja 
enesekindlaks 

Treeee inini eennnnasasttt 
JalGPall

FC OTEPÄÄ MÄNGUD

TEHVANDI STAADIONIL:

24.08 kell 18.00 
 FC Otepää vs Võru FC Helios II

31.08 kell 18.00 
 FC Otepää vs Valga FC Warrior

29.09 kell 17.00 
 FC Otepää vs Tarvastu & Tõrva ÜM

12.10 kell 13.00 
 FC Otepää vs Tartu FC Helios
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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

Mälestame kauaaegset head 
naabrit ja ansamblikaaslast

ELGA-AMANDA KÕLLI

Südamlik kaastunne omastele.

Eda ja Malle.

Südamlik kaastunne Urvele 

SALME TENS’i

kaotuse puhul.

Kopli 12 elanikud

Meie kaastunne Helle perele

VILMA VESTERSTEINI

kaotuse puhul.

Laulurõõm ja Tantsurõõm.

Päikesest sätendav meri,
nooruse hullutav tuul,
korjates elu kullateri...

Hea Kondi talu pere ja abikaasa 
Merike lastega, siiras kaastunne 

Teile

ENDEL-HALJAND SUSI
26.04.1940-27.06.2019

kaotuse puhul.

Seisatame ajavoos ja meenu-
tame oma koduküla poissi.

Kortina talu tütred Tiiu, Evi, Mall 
peredega.

LEILI KALBERG
02.01.1930 - 28.06.2019

Head mälestust me sinust 
hoiame, kaastunne lähedastele.

Endised töökaaslased Otepää 
Postimajast.

Otepää Vallavolikogu ja vallava-
litsus avaldab sügavat kaastunnet

eelarve- ja majanduskomisjoni 
liikmele Viljar Meistrile 

EMA 

surma puhul.

Mälestame toredat ja 
rõõmsameelset tädi

ELGA AMANDA KÕLLI

Südamlik kaastunne lähedastele.

Viigi, Vaike, Jaan peredega.

KU U LU T U S E D
Müüa saematerjali, voodri-, põran-
da- ja terrassilauda. Trans.tasuta!
Tel. 5258911

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

Elektritööd, tel. 5205016

Puhastame teie maad ja metsad 
võsast. 53314966

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
505 6107

Põllumaade niitmine. Saema-
terjali müük tellimisel. Info tel. 
56837161

Müüa kruusa, liiva, mulda, kil-
lustikku. Veo- ja tõsteteenus 3,5t 
kraana. Tel:5291256

Otepää lihatööstus võtab tööle 
lihalõikaja. Tel. 7655824, 
5107585.

Pinnase-mulla mahapanek Aed-
linnas. Tel.5251936.

Müüa lõhutud küttepuid koos 
veoga (saar, lepp). Tel. 509 3453

Koristan kodumasinaid - ve-
neaegsed elektroonikad, mag-
netkäiviteid ja automaatlüliteid, 
vaskkaableid, arvuteid, autoa-
kusid ja vanametalli tasuta, info 
56165551. Kuulutus ei aegu.

Müüa või vahetada auto vas-
tu 2-toaline korter Pukas. Hind 
5900 eurot. 51973129

Sooviks üürida 2- või 3-taolist 
korterit Otepääl või lähiümbru-
ses. Pakkumised Lokko.talud@
gmail.com,  5299372

Kaevetööd ja muruniitmine, tel 
53439100

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus.

(J.Tätte)

Südamlik kaastunne Martinile 
lastega kalli abikaasa ja ema

EVE MUST
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Gümnaasiumist.

Kõik mis elu annab,
kõik ta võtab ka.

Ainult mälestused 
jäävad püsima.

Siiras kaastunne Marikale perega 
ema, ämma ja vanaema

ASTA MITT`i
 kaotuse puhul.

Hiie ja Georgi

Südamlik kaastunne tütardele 
ja omastele kalli

PEETER SOKK

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Ene ja Vello.

Südamlik kaastunne
Merike Laivile 

EMA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

AUTO KLIIMASEADME
KONTROLL JA TÄITMINE

MÄE 27  OTEPÄÄ
KODUMASINATE 

REMONDITÖÖKODA

TEL.  51 566 72
KliimaMV OÜ

Kaevan ja 
puhastan tiike. 

Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

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

     HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
       valmistamine
       paigaldamine
       puhastamine
       kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

               
Indrek 5107312

    www.palukivi.ee
     Otepää vald, Miti küla, Palu 

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

In MeMorIaM

ENDEL-HALJAND SUSI 
26. IV 1940 - 27. VI 2019

Lõpetas 1958. a Otepää Keskkooli. 
1977. a lõpetas Leningradi Merea-
kadeemia. Töötas 1961–70 toot-
miskoondises Ookean laevajuhina, 
1970–87 kalurikolhoosis Lääne Kalur 
(kapten-juhendajana), 1987–95 Ro-
huküla sadamakaptenina ja laevastiku tegevjuhina ning 1995–99 
Läänemaa SK treenerina. Oli atesteeritud kohtunik 14 spordia-
lal, vabariiklik kategooria kergejõustikus (1979). Kuulus Kerge-
jõustikuliidu treenerite nõukokku (2000–06) ja kohtunikekogu ju-
hatusse. Avaldas spordiartikleid ajakirjanduses. Juhtis 2005–07 
Eestimaa Rahvaliidu Läänemaa piirkonda. 

Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aasta-
preemia (2002). 

Kirjutas raamatuid: Sada säravat tähte (2010), 117 aastat kiirkäi-
mist Eestis (2011), Vana-Otepää muinasajast tänapäevani (2012), 
Vana-Otepää – seitsme professori noorpõlvemaa (2014), Eesti 
areng otepäälase pilgu läbi (2016).

Pilt on tehtud 26. jaanuaril 2017, kui Otepää Kultuurikeskuses 
toimus raamatu „Eesti areng otepäälase pilgu läbi" tutvustus.

Su kalmul mälestuste küünal
las loidab sooja leegiga.

Mälestame armast isa tema 
100. sünniaastapäeval.

EDGAR TAMM
18.08.1919 - 07.09.1964

Tütred Tiiu ja Helgi.

Südamlik kaastunne Merikesele 
perega kalli 

AIME OLVETI 

kaotuse puhul.

Perekond Kaur.

Südamlik kaastunne Väinole õe 
ja teistele lähedastele kalli

MAIA MURELI
5.II.1940 – 30.VII.2019

kaotuse puhul. 

Valve ja Jüri

Südamlik kaastunne 
Merikesele, Urmasele, Liinale ja 

Raunole armsa ema, ämma
ja vanaema 

AIME OLVETI
surma puhul.

Tiie ja Ants

Südamlik kaastunne Merikesele 
kalli ema 

AIME OLVETI 

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi 
klassiõpetajad

Mälestame kauaaegset head 
naabrit 

SALME TENS i

Kopli 10 elanikud

Vaikis laululinnu süda.

"Lõbusate leskede" asutajaliige ja 
kauaaegne laululind

ELGA KÕLL
Mälestus temast rõõmurullist 

jääb kauaks. Kaastunne kõigile 
sõpradele ja lähedastele.

Erene

Sügav kaastunne poeg Alarile ja 
lähedastele

ERICH SILD

kaotuse puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Mõni hetk on elus valusam kui 
teine, mõni hetk on kohe väga, 

väga valus...
J. Tätte

Avaldame kaastunnet Mallele 
venna kaotuse puhul.

HEINO OIKIMUS

Artful OÜ

Kallis Ilse, siiras kaastunne Sulle 
kalli õe

LEILI KALBERGI

lahkumise puhul.

Eha

 Mälestan 

VILMA VESTERSTEIN-i.

Kaastunne lähedastele.

Viigi

Otepää Gümnaasium võtab tööle
koristaja.

Tööleasumise aeg 02. september 2019.
Lisainfo: Kalev  Aigro, kalev@nuustaku.edu.ee või 514 1592.

Muruniitmine ei saa ju olla ainus elu mõte. Ning telekas ja 
taksikoer ei saagi täita igatsust inimliku läheduse järele. 

Just sellepärast üks üksildust tundev noor meespensionär 
Otepäält tutvukski noorusliku, kena ja kohaliku naisega, kes 
oleks silmale ilus vaadata, kuid mis veelgi tähtsam – kellega 
oleks mõnus ja huvitav koos aega veeta. 

Ei tea, kas sel moel õnnestub hingesugulast leida, kuid kui 
ei proovi, ei saa elu lõpuni teada. 

Hannes Piiri tänavalt. Telefon 56365068.

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

Mapomets OÜ

Hei lapsevanem!

Puka Mängukeskus Fun ootab lapsi mängima 
ja sünnipäevi tähistama.
Mängutoas on vahva tähistada ka kooli ja lasteaia algust. 

Täpsem info: www.mängukohake.ee,  5560 5878.
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Käesoleva aasta 23. augustil möödub 30 
aastat Balti ketist. Molotovi–Ribbentro-
pi pakti vastu suunatud meeleavaldusest 
võtsid osa kokku enam kui kaks miljonit 
eestlast, lätlast ja leedukat. Kella seits-
meks läbis 30 aastat tagasi kolme riiki tihe 
ja katkematu inimkett. 

Tegemist on ühe suurima rahumeel-
se massimeeleavaldusega maailmas, mis 
demonstreeris Eesti, Läti ja Leedu ise-
seisvuspüüdlusi ning sillutasid tee Ida-Eu-
roopa vabanemisele. 

Balti keti lugu on ka Molotovi–
Ribbentropi pakti avalikusta-
mise lugu

23. augustil möödub 80 aastat Moloto-
vi-Ribbentropi pakti sõlmimisest. 1939. 
aastal jagati Ida-Euroopa Molotovi-Rib-
bentropi pakti salaprotokollidega NSV 
Liidu ja Saksamaa huvipiirkonnaks ning 
oli sellega aluseks aastakümnete pikkuse-
le okupatsioonile Balti riikides. MRP sõl-
mimise 50. aastapäeva puhul, 23. augustil 
1989, otsustati korraldada Balti riikides 
midagi enneolematut. Vaid kuuajase 
ettevalmistusega kutsuti ellu sadu tuhan-
deid inimesi kaasanud massimeeleaval-
dus. Kätest kinni hoidvatest inimestest 
koosnev Balti kett lookles Tallinnast läbi 
Riia kuni Vilniuseni. Meeleavaldusel oli 
selge tähendus. Sellega anti maailmale 
teada, et Eesti, Läti ja Leedu ei ole lep-
pinud oma iseseisvuse kaotusega ning 
nende riikide vabadus tuleb taastada.

Balti keti 30. aastapäeva 
meenutamine

23. augustil meenutatakse üle Eesti, 
kuidas kolm Balti riiki ja kaks miljonit 
inimest seisid üksmeeles oma vabadu-
se eest. Rahvarinde muuseum püstitab 
selleks puhuks Vabaduse väljakule aja-
lootelgi ning viib läbi programmi muusika 
ja ajaloomängudega. Vabaduse väljakul 

Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljonit lugu

esitatakse ka Balti keti 30. aastapäeva 
luulekonkursi „Vabaduse loits 2019“ 
parimaid töid. Maarjamäe memoriaalis 
toimub selle päeva puhul kommunismi- 
ja natsismiohvrite mälestustseremoonia. 
Lilli-Ungurini piiripunktis toimub „Balti 
kett 30“  kontsert ning päeva lõpetab 
„Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljonit 
lugu“ elamusnäituse avamispidu Telliskivi 
Loomelinnakus. Kõikidest sündmustest 
annab ülevaate koduleht www.vabamu.
ee/baltikett30.

Vabamu elamusnäitus 
Tallinnas ja igas vallas 
kohapeal

„Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljonit 
lugu“ on liigutav elamusnäitus 600 kilo-
meetrisest katkematust inimketist Tal-
linnast Riiani ja kuni Vilniuseni välja 23. 
augustil 1989. aastal. Tavaliste inimeste 
lugudel põhinev elamusnäitus viib külas-
tajad heli- ja mälumaastiku kaudu mõt-
lemapanevale vabadustahtest rääkivale 
ajaloolisele rännakule. Tallinnas Telliskivi 

Loomelinnakus eksponeeritavat näitust 
on võimalik taasluua ka enda koduvallas. 
Nimelt on okupatsioonide ja vabaduse 
muuseum Vabamu loonud väljaprindi-
tava lahenduse rahvamajadele, raamatu-
kogudele ja koolidele. Okupatsioonide ja 
vabaduse muuseumi Vabamu direktori 
Keiu Telve lisab: „Me tahame jagada Balti 
keti lugu kõikide Eesti elanike ja külalis-
tega. See on meie ühine ajalugu. Muuseu-
mi poolt oleme välja mõelnud erilahen-
duse lisaks rahvamajadele ka koolidele 
kunstitundidesse, et lapsed saaksid teha 
oma  Balti keti näituse.“ Vabamu kutsub 
ka kõiki meenutama oma Balti keti lugu 
ning ootab inimeste mälestusi ja elamus-
liku looga esemeid kuni 30. novembrini 
aadressil info@vabamu.ee. Kõik saade-
tud materjalid talletatakse, et ajalooline 
hetk Eesti ja Baltimaade vabaduse loost 
jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks.

Balti keti programmi toetavad Riigikant-
selei, Välisministeerium, Kultuurimi-
nisteerium, okupatsioonide ja vabaduse 
muuseum Vabamu, Tallinna linn, Justiits-
ministeerium, Rahvarinde Muuseum.

Foto: gunnar vaidLa

Sõitsime perega ja oma autoga Moskvitš 412 Tartust Valka, 
kus ootasid meid ees minu ema ja isa, ehk laste vanavanemad. 
Vanaisa Henno oligi selle kettisõidu hing ja initsiaator. Kuigi ta 
oli eluaegne riigiametnik: algul Valga rajooni Põllumajandus-
valitsuse juhataja, Valga linna TSN TK juhataja asetäitja (täna-
päeva mõistes aselinnapea), seejärel EPT Valga kaubabaasi 
juhataja, oli eestimeelsemat meest raske leida. Balti ketis osale-
mine oli tema kindel soov ja tahtmine. 

Istusime siis ümber vanaisa luks Žigulisse ja suundusime vas-
tavalt kindlaksmääratud jaotuskavale vägagi tähelepanuväärses-
se kohta, mis oli vaid ca 100 m kohast, kus Balti kett ületas Ees-
ti-Läti piiri. Kuna seal oli suhteliselt kitsas kruusatee, tuli autod 
ja bussid parkida mitte teeserva (nagu kroonikafilmidest võis 
näha), vaid ümruskonna koristatud põldudele ja heinamaadele. 
Oli kena kuiv hilissuvine ilm, seetõttu ei muutunud need hei-
namaad porimülkaks, nagu mõnigi kord taolistel suurüritustel 
näha võis.

  Mingil ajal öeldi rahvale raadio teel (transistorraadiod soo-
vitati operatiivinfo saamiseks kaasa võtta) nn kontrollsõna või 
salasõna või märgusõna või võlusõna, milleks oli “Vabadus!” 

 Pärast umbes tunniajalist ootamist ilmuski teele Eesti lipuga 
sõiduauto, kust oli lausa POOLEST KEHAST AUTOAK-
NAST VÄLJAS Heinz Valk. Härra Valk lehvitas kahe käega 
ja hüüdis järjest kõigile kõlaval häälel seda salasõna, meie aga 
imestasime, kas ta tõesti Tallinnast peale suutis mitusada kilo-
meetrit sedasi vastu pidada ja häält mitte kähedaks hüüda. 
Autos tundsime ära ka Marju Lauristini.

Meie aastne poeg Kaspar oli jäetud Tartusse Tartu vanaema 
hoida, 3-aastane tütar Pirgit (jah, nüüd juba 33-aastane kena 
daam) oli aga vapralt ketis ja hüüdis koos teistega särvsilmi ja 
vaimustusega – vabaduuz, vabaduuz. Hiljem kodus tütar vaik-
selt küsis, mida see “vabaduuz” tegelikult tähendab. Eks ma 
pidin siis 3-aastasele kuidagimoodi eakohast selgitust jagama.

Pärast lipuauto möödumist valgus ketis seisnud rahvas Ees-
ti-Läti piirile, kus toimus nö spontaanne rahvaste sõpruspidu. 
Põles lõke, tantsiti ja lauldi. Muide, eestvedajad olid rohkem lät-
lased. Meie tüdrukutest enam olid paljud Läti neiud rahvariie-
tes ja mis Ligodel (nn Läti jaanipäeval) tihti nähtud – neidudel 
kõigil lillepärjad peas. Siis tuli kaks, NB! just Läti neiut ja katsid 
ilusa tammelehtedest vanikuga kinni piiritahvli kirjel “Eesti 
NSV” tähed N ja S. 1989. a oli see üsna julge samm. Sama oli 
Läti poole peal tehtud juba varem. Pidu piiril kestis pimedani.

PS! On ka peotäis mustvalgeid fotosid sellest sündmusest, aga 
need on tehtud isa vana “Smenaga,” minu korralik peegelkaa-
mera “Zenit-E” ununes kahjuks koju. Pildid ilmutas tuntud 
riigikogulase Märt Sultsi isa, kes oli kauaaegne Valga fotoatel-
jee päevapiltnik, aga nagu M.Sults isegi on meenutanud, olla 
tema isa ehk tihtipeale liig ülevas meeleolus olnud ja pildid väga 
tuhmid ja udused välja tulnud. Kahju muidugi. 

Meenutas tollase 
tartu katseremonditehase energeetik, el.insener

kunnar kiSSa

Mälestuskilde Balti ketist
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