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Pukas kõlasid vaba rahva laulud
Öölaulupidu oli pühendatud Balti keti 30. aastapäevale
19. augustil oli Puka kultuurimaja park rahvast tulvil
– toimus traditsiooniline Puka öölaulupidu. Koos oli
laulmas ligi 400 rahvapeolist, neist ligi 100 koorilauljad. Eestlauljaks oli tänavu Alen Veziko (pildil) koos
oma ansambliga.
Seekordne Puka öölaulupidu oli pühendatud Balti
keti 30. aastapäevale. Sestap tõmmati öölaulupeo
auks vardasse tähendusrikas sini-must-valge lipp.
Tegemist oli käsitsi valmistatud lipuga, mis 30. aastat
tagasi Balti ketis lehvis. Lipp kuulub Otepää Kultuurikeskused loomejuhi Merilin Kirbitsa perekonnale.
Lipu heiskasid Otepää Vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala ja Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Helgi Pung.
Laululaval esines kümmekond piirkonna koori:
Tõlliste-Sangaste-Puka segakoor (juhendaja Margit
Aigro), Õru laulukoor (juhendaja Margit Aigro),
Tarvastu laulukoor (juhendaja Margit Aigro), U-Tuur
(juhendaja Evald Raidma), segakoor Rõõm (juhendaja Sirje Päss), segakoor Karp (juhendaja Reet
Kontus), Urvaste segaansambel (juhendaja Kristina Saar), Hargla-Mõniste naisansambel (juhendaja Külli Mannas), naiskoor Helletajad (juhendaja Merle Soonberg), Puka nais- ja meesansambel
(juhendaja Evald Raidma). Koorid esitasid laule
Margit Aigro ja Merle Soonbergi juhendamisel.
Sumedal suveööl kõlasid armastatud isamaalised
laulud, ei puudunud ka „Koit“ Alen Veziko esituses,
millega liitusid ka pealtvaatajad. Esitamisele tulid ka
laulud Alen Veziko repertuaarist. Meeleolu oli ülev,
kultuurimaja park helises lauludest ning lustimist
jätkus ka pisikestele pealtvaatajatele, kes laval kaasa
tantsisid. Süüdati lõke ja vägeva rahvapeo lõpetas
pimedas suveöös kaunis ilutulestik.
Puka öölaulupeo traditsiooni üks algatajatest,

Esimese septembri aktusel
Koit Libe
Esimene klass
tuleb areldi
saali,
ema juurde,
ema käekõrvale
tahab.
Üheksas klass
tuleb uhkena
saali,
ei taha olla ta
nukk, kes on
vahast.

Puka kultuurimaja pere- naine-kultuurikorraldaja
Helgi Pung ütles, et tänavu mängis esimest korda
saateks ansambel. Viiendat korda toimus laulupidu
aga eestlauljaga. Varasemalt on öölaulupeol esinenud Reet Linna, Voldemar Kuslap, Ervin Lillepea ja
Katrin Karisma.
„Tänan väga kõiki lauljaid ja pealtvaatajaid ja kor-

raldusmeeskonda, tänu kellele sündis selline suurepärane rahvapidu,“ lisas Otepää Kultuurikeskused
juhataja Jorma Riivald.
Puka XII öölaulupeo korraldas Otepää Kultuurikeskused, toetas Otepää vald ja Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp.
Monika Otrokova

Otepääl arutati mainega seonduvaid küsimusi
13. augustil toimus Otepääl Kagu-Eesti
ametnike välitööde programmi raames
maineseminar „Maine kui kohaliku elu
peegel“.
Otepää Kultuurikeskuse saalis oli koos
ligikaudu 60 huvilist. Oma kogemusi
maine ja ettevõtluse vallas jagasid vallas
Kagu-Eesti ettevõtjad Jüri Makarov ja
Kuldar Leis. EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli tegi ettekande
Kagu-Eesti turismiarengu vaatest. Avasõnad ütles Otepää vallavanem Kaido
Tamberg.
Seminari teises pooles tutvustati
Kagu-Eesti mainekujunduse tegevuskava koostamise protsessi ning anti ülevaade Kagu-Eesti maine uuringu tulemustest. Seminari lõpetas töö laudkondades,
mille tulemusena tehakse ettepanekud
Kagu-Eesti mainekujunduse tegevuskavasse. Arutelusid juhtis Marketing
Instituudi tegevjuht ja konsultant AnuMall Naarits. Seminar oli ettevalmistus
Kagu-Eesti mainekujunduse tegevuskava
loomiseks.
Otepääl toimuv seminar sündis Rahan-

dusministeeriumi, EASi turismiarenduskeskuse ja Otepää valla koostöös.
Kagu-Eestis toimuvate ametnike välitööde eesmärk on käivitada tõhusam valdkondlik ja vertikaalne koostöö regionaalse arengu toetamiseks ning Kagu-Eesti
piirkonna arenguvõimaluste realiseerimi-

seks ja väljakutsete ületamiseks. Välitööde programm kestis 8.-16. augustini 2019.
Maineseminari kokkuvõttega saab
tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel: https://www.rahandusministeerium.
ee/et/maineseminar.
Monika Otrokova

Kaheteistkümnes klass
tuleb vaiksena
saali
ja silmad tal nukralt
löödud on
maha.
Head koolitee algust kõigile õpetajatele,
õpilastele ja lapsevanematele!
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 2 asuvale kinnistule

Otepää Vallavolikogu istungil
22.08.2019
Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega mitte-

tulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmised
Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1. Puka alevikus
asuv Kesk tn 47 kinnistu (kinnistu registriosa nr 2252740,
katastritunnus 60803:001:2110, pindala 7868 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 346 m²; 2.
Puka alevikus asuv 6080112 Uus tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 8722350, katastritunnus 60801:001:0355,
pindala 1820 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava
liinirajatise osas, koormatava ala pindala 433 m²; 3. Puka
alevikus asuv Kooli tn 4a kinnistu (kinnistu registriosa nr
2462040, katastritunnus 60803:001:0013, pindala 10 532
m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 431 m²; 4.
Puka alevikus asuv Kooli tn 3 kinnistu (kinnistu registriosa nr 2411840, katastritunnus 60803:001:0007, pindala
33 513 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike
ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala
pindala 41 m²; 5. Puka alevikus asuv 6080101 Kooli tänav
kinnistu (kinnistu registriosa nr 8448950, katastritunnus
60801:001:0348, pindala 12 376 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala
pindala 19 m² ja 746 m²; 6. Puka alevikus asuv Kooli tn
6 kinnistu (kinnistu registriosa nr 2418240, katastritunnus
60803:001:0008, pindala 4128 m², sihtotstarve sotsiaalmaa
alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 53 m²; 7. Puka alevikus
asuv 6080104 Valla tänav kinnistu (kinnistu registriosa
nr 11094450, katastritunnus 55701:001:0072, pindala
4498 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 27 m² ja 17 m²; 8. Puka
alevikus asuv Võru mnt 10 kinnistu (kinnistu registriosa nr 1953040, katastritunnus 60803:001:1910, pindala
3275 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike
ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala
pindala 78 m²; 9. Kuigatsi külas asuv Kuigatsi paisjärv
kinnistu (kinnistu registriosa nr 2467040, katastritunnus
60802:002:0014, pindala 19 161 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa 65% ja veekogude maa
35%) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala
194 m²; 10. Kuigatsi külas asuv 6080060 Kuigatsi-Joosepi
tee kinnistu (kinnistu registriosa nr 9498050, katastritunnus 60801:001:0374, pindala 4789 m², sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala
pindala 146 m².
n

29. august 2019

Päikesetõus ja koparalli
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Otsustati anda nõusolek võõrandada enampakku-

misel järgmine vallavara: 1.1 Otepää vallasiseses linnas
asuv Kastani kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326540,
katastritunnus 55601:003:0001, pindala 1160 m²) alg-

Ükskord üks mees astunud kirurgi kabinetti, suur
konn pealael. Kohkunud kirurg küsib, et mis
mehel viga? Ehmunud mees vastab, et üks suur
konn on pea küljes kinni ja ei tule lahti. Vaja vist
ära lõigata? Arst küsib, et kust te selle elaja endale
siis saite? Konn vastab: ,,Ei tea? Ju vist siis jäi tagumiku külge kinni, kui kõrges rohus ringi hüppasin.“
Ehk siis elu ja selle probleemid on suhtelised.
Kui keegi arvab, et temal on probleem, siis võib
ta tegelikult ka ise probleemiks olla. Võtkem siis
probleeme huumoriga!
Aga meil siin Otepää vallas on ka lisaks muule
üks iga-aastane korduv probleem. September 1
on tulekul ja kooliaeg on algamas. Õnneks on see
probleem enamasti oma foonilt rõõmus ärevus
taaskohtumiste ootuses.
Valla koolid on suures plaanis kooliajaks hästi
valmis. Pühajärvel sai valmis ning sisustatud uus
moodne füüsikaklass, aula pärast eelnevat aastatepikkust lubamiste saagat remonditud jne. Keeni
Põhikool sai uued õpperuumid ja lõplikult valmis
on ka ajakohane lasteaed Keenis, kuhu siis kolib
Sangaste rühm oma vanast lagunevast majast.
Otepää Gümnaasiumis on lahendamisel veel
mõned õpetajate leidmise küsimused, aga ka siin
on tunneli otsas juba heledamat valgust näha.
Maja ise on kooliajaks valmis ning ootab ka viimaste tuletõkkeuste saabumist ja paigaldamist,
mis ilmselt juhtub kooliajal. Siis kaob ka viimane
põhjus ülima ohutuse gurmee-fännidel rahulolematu olla. Gümnaasiumi hoone on siis nagu tuumaalveelaev oma tule- ja veekindlate ustega ning
vastab kõigile pidevalt muutumises olevatele ja
karmistuvatele nõuetele.
Muusikakooli direktori kt-st sai direktor ning
asjad on kooliks valmis ja liikumas tõusujoones.
Puka koolis käib sisemiste kolimiste rida, mis on
ka omamoodi eelmäng uue kooli ehitamise ajaks.
Pukas kaob ka keskkooli osa ja lasteaed liitub
kooliga.
Elu on siis ikka ilus, kui osatakse oodata ja
vaadata positiivses võtmes. Meie igas päev algab
ju ometi päikesetõusuga ja kui ka päikest pilvede
tõttu vahel näha pole, on ta ju tegelikult ikkagi
olemas.
Otepää linnas on käimas totaalne ehitusbuum.
Ekskavaator ja traktor on üsna domineerivad ajutised elemendid linnaruumis. Sellist ehitusmahtu pole linn pikki aastaid adunud ja kuigi sellega
kaasnevad ka teatud ebamugavused , on see ikkagi
väike kannatus hea tulemuse nimel. Mul on väga
hea meel oma kamraadide ja töökaaslaste üle,
kes on suutelised kõiki neid objekte haldama ja

nendega toime tulema. Seda vaatamata pidevatele
kaebustele ,,kuhu vaja“ ja ,,kuhu ka pole vaja“, mis
segab meie tööd ja lisab mõttetud tööd riigiametnikele. Aga pole miskit teha, kui mõnedel kohalikel
,,poliitikutel“ istub piltlikult salakaebaja geen sügavalt ihus. Ehk ajapikku taandareneb elu edenedes.
Oleme saanud selle pooleteise aasta jooksul
hangitud hulga raha väljastpoolt, mis tuleb nüüd
kiiresti ja korralikult kogukonna hüvanguks objektideks suuta teha. Tööd on palju, aga inimesed
oskavad õnneks seda teha ka.
Tahan tunnustada meiekandi vanemat põlvkonda, kes sovhoosides, kolhoosides ja EPTdes ja
mujal ettevõtetes nõukaajal oma tervist murdsid
ja meie tänasele päevale aluse lõid. Liiga vähe on
väärtustatud seda juba otsaga pensini jõudnud
viimast taolist põlvkonda ja nende eelkäijaid raske
töö ja eestluse säilitamise eest Eestimaal. See oli
aeg, kus osati nii töötada kui ka puhata ja seda vaatamata sotsialismi ,,viljastavatele“ oludele. Ning
osati ka armastada ja vahel ka ohata. Toetame
rõõmuga üritusi, kus te omavahel kokku saate ja
vanu aegu meenutate! Olete meie maa sool ja oma
kodukandi juured. Aitäh teile!
Värvilist varasügist ning palju õnne ja rõõmu
algava kooliaasta puhul Meie peredele, koolitatavatele ja koolitajatele! Meil on Teid väga vaja ja
oleme Teie üle uhked! Olgu Teie päikesetõusud
Teile pilvitud ka siis, kui pilvi palju on!

hüpoteek summas 65 000 eurot.

Otepää Vallavalitsuse istungil
12.08.2019
n

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati

Raudsepa

külas

asuva

Raudsepa

katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0981) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Vidrike külas asuva Toppavee katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:001:0259) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Otsustati lisada Otepää Vallavalitsuse 25. juuni

2019. a korralduse nr 2-3/270 „Katastriüksuste kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” punkti 1
enne sõna “Ansi” lauseosa “Lauküla külas asuva Punde
katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1230540, katastritunnus 72402:003:1030, pindala 5,20 ha, sihtotstarve maatulundusmaa),”.
n

Määrati Miti külas asuva Palu puhkebaas

katastriüksuse (katastritunnus 58201:002:0060) kasutamise sihtotstarbeks 10% elamumaa ja 90% ühiskondlike ehitiste maa.
n

Vallavanem Kaido Tamberg

Määrati Mägestiku külas asuva Raja katastriüksuse

(katastritunnus 63601:001:0990) jagamisel moodustatavate

Anti Ermo Kruusele projekteerimistingimused

Päidla külas Kalmemäe kinnistul päikeseelektrijaama
(ehitisregistri kood 220795028) laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.

Teade

n

Anti Lauri Steinbachile projekteerimistingimused

Arula külas Kase kinnistul elamu ja abihoone ehituspro-

Augustikuu alguses külastas Otepää valda keskkonnaminister Rene Kokk ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar, kellega toimus
piirkonna maaomanikega kokkusaamine.
Seoses tõstatatud küsimustega palub Otepää
vald kõigil kinnistute omanikelt, kes on saanud
keskkonnaametilt (Otepää looduspargilt) põhjendamata äraütlemisi oma planeeringute elluviimisel viimastel aastatel, tagasisidet kirjalike
dokumentide näol. Antud kaasused edastatakse
keskkonnaministeeriumile analüüsimiseks, selleks,
et selgitada välja, kas äraütlemised olid põhjendatud ja objektiivsed. Samuti ootame näiteid neilt,
keda nende arvates on Keskkonnainspektsioon
põhjendamatult trahvinud.
Dokumendid ja seletused palume saata: neeme.
kaurov@otepaa.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2019.
Monika Otrokova

hinnaga 25 000 eurot; 1.2 Otepää vallasiseses linnas

jekti koostamiseks.
n

Anti Tanel Keresele projekteerimistingimused Kau-

rutootsi külas Tsiberi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Staadioni kinnistul spordiväljaku Mini-arena rajamiseks.
n

Anti Kerli Mikule ehitusluba Neeruti külas Roni

kinnistul tiigi ja juurdepääsutee rajamiseks.
n

Anti Maiu Millerile ehitusluba Kaurutootsi külas

Kauruveere kinnistul abihoone püstitamiseks.
n

Anti Taavi Siilbekile ehitusluba Vidrike külas

Vidrike, Vidrikemõisa ja Kõrgemäe kinnistutel tiik-veehoidla rajamiseks.
n

Vabastati tähtajatult korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest kaks isikut.
n

Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäät-

meveoga liitumisest vabastamiseks.
n

Sõlmiti MTÜ-ga Pritsumehe Marid (registrikood

Palupera tee 14a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr

80347551, aadress Kooli tn 3 Puka alevik Otepää vald)

2330040, katastritunnus 55601:003:1510, pindala 1237

äriruumi üürileping Puka alevikus Kooli tn 6, asuvate

m²) alghinnaga 25 000 eurot; 1.3 Otepää vallasiseses

ruumide (pindala 103,72 m2) tasuta kasutusse andmiseks

linnas Pühajärve tee 42a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 55601:007:0009, pindala
785 m²) alghinnaga 20 000 eurot; 1.4 Otepää vallasiseses
linnas Saare tn 4a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr
2328340, katastritunnus 55601:007:0008, pindala 700 m²)
alghinnaga 15 000 eurot; 1.5 Otepää vallasiseses linnas
Tennisevälja tn 6a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr
2327140, katastritunnus 55601:007:0005, pindala 668 m²)
alghinnaga 15 000 eurot.
n

Otsustati lõpetada Otepää valla osalemine Äär-

musliku Spordi AS-is (registrikood 10211494) ja võõrandada Otepää vallale kuuluvad 6600 aktsiat Suusakeskuste
OÜ-le (registrikood 12857071) hinnaga 13 200 eurot.
n

Otsustati seada Otepää valla omandis olevale,

SÜNNID
Daniel Eelmäe 		
Kriston Künnapuu 		
Kõu Reiu Ferrari 		

3. augustil
5. augustil
9. augustil

Otepää vallas alustab esmakordselt
kooliteed 53 last
Kohe on algamas uus õppeaasta. Otepää vallas
alustab esmakordselt kooliteed 53 last. Otepää
vald toetab esmakordselt kooliminejaid 100
euroga.
N.n „ranitsatoetust“ makstakse Otepää valla
elanikuna registreeritud ja 2019. aasta septembris Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi
minevatele lastele.

on kokku 102 õpilast. Keeni Põhikooli lasteaias
on 42 last.

Otepää Gümnaasiumis alustab oma kooliteed
1. klassis 22 last. Gümnaasiumi 10. klassis asub
õppima 29 noort. Otepää Gümnaasiumis kokku
õpib 387 õpilast.

Otepää valla erakoolis – Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis on 10.klassi minemas
13 õpilast, koolis on kokku 51 õpilast.

Pühajärve Põhikooli 1.klassi läheb 13 õpilast,
kokku on Pühajärve Põhikoolis 107 õpilast. Pühajärve Põhikooli lasteaias käib 35 last.
Keeni Põhikoolis on 1. klassis 10 õpilast, koolis

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

Uus kooliaasta on toonud muudatused Puka
hariduselus – Pukas on nüüd põhikool ja lasteaed ühendatud, ning kooli nimeks on Puka
Kool. Puka Kooli 1. klassi läheb 8 õpilast, koolis
on kokku 83 õpilast ning lasteaias käib 27 last.

ajavahemikuks 16. september 2019. a kuni 15 september
2024. a.
n

Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika

(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi)
ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 16. augustil
2019. a ajavahemikul kell 23:15 - 23:45 Otepää vallasiseses
linnas Linnamäe oru territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.

n

Eraldati reservfondist eelarvereale „082021 Otepää

Kultuurikeskused“ 4167 eurot Otepää kultuurimaja lava
remondi kulude katmiseks. Eraldati reservfondist eelarvereale „092123 Keeni Põhikool“ 6546 eurot Keeni Põhikooli
hoones nõrkvoolutööde teostamise kulude katmiseks.
21.08.2019

Otepää Lasteaias alustavad uut kooliaastat
163 last.
Otepää Muusikakoolis alustab õpet 15 last,
kokku on koolis 87 last.

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

Monika Otrokova

n

Määrati Otepää külas asuva Pärna katastriüksu-

se (katastritunnus 63602:001:0670) uueks lähiaadressiks
Kaarnapesa.
n

Kooskõlastati Kuigatsi külas Villemi maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 12. septembril.

29. august 2019

AMETLIK INFO
n

Anti Kadri Aderile projekteerimistingimused

Räbi külas Päikesemäe kinnistul koolituskeskuse ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti OÜ-le Põllumaade Ost ehitusluba Otepää

vallasiseses linnas Pihlaka tn 6 kinnistul elektritootmisrajatise püstitamiseks.
n

Anti Päikeseratas OÜ-le ehitusluba Neeruti

külas Roni kinnistul elektritootmisrajatise püstitamiseks.
n

Anti Smartecon OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas

Paisjärve kinnistul elektritootmisrajatise Päikeseelektrijaam 1 püstitamiseks.
n

Anti Smartecon OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas

Paisjärve kinnistul elektritootmisrajatise Päikeseelektrijaam 2 püstitamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest

üks isik.
n

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Maakonnaliinidest algaval kooliaastal
Alates 01.09.2019 alustab Valga maakonnaliinide
teenindamist AS GoBus, sest hankeleping AS-ga
ATKO Bussiliinid lõpeb 31.08.2019.
Seoses uue lepinguperioodi algusega on planeeritud ka rida uuendusi – kolmest liinigrupist moodustub kaks liinigruppi. I liinigrupp hakkab teenindama
põhiliselt kogu Valga ja Tõrva valda ning ühendab
vallakeskused Antsla, Elva, Tartu ja Võruga. III liinigrupi teenindada jääb põhiliselt Otepää vald, ühtlasi
ühendab see liinigrupp talvepealinna Tartu, Elva ja
Antslaga.
Muudatusi tuleb ka busside peatuste läbimise kellaegades. Uute sõiduplaanidega saate tutvuda http://
transport.valgamaa.ee/soiduplaanid/. Bussisõidugraafikute infot saab vaadata www.peatus.ee.
Avalduse maakonnaliini kasutamiseks esitavad
avalduse ainult need õpilased, kellel on olemasoleva-

le liinile tarvis juurde nõudepeatust. Täidetud vorm
palun anda koolis klassijuhataja kätte hiljemalt 13.
septembril 2019. Avalduse saab Otepää valla kodulehelt: https://www.otepaa.ee/transport-teed> -> esilehel vasakus menüüs Transport ja teed.
Bussijuhid registreerivad kõik sõitjad, bussi sisenemisel palume näidata bussikaarti. Esimese bussikaardi saab õpilane koolist.
Õppeaasta alguses jälgib Valgamaa Ühistranspordikeskus bussigraafikute toimimist ja teeb neisse võimalikud korrektuurid õppeaasta alguses. Muudatuste
info saadetakse koolidesse ja ilmub valla kodulehel.
Kõiki bussigraafikuid saab vaadata www.peatus.ee.
Lisainfo: Valgamaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht
Liia Rätsep, tel. 766 6125, e-post: Liia.Ratsep@valgamaa.ee.
Monika Otrokova

Otsustati korraldada kordusenampakkumine

Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind
63,30 m²) võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot
(kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud). Otsus-

Head lapsevanemad!

tati moodustada enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.
Jaak Grünberg; 3. Uuno Laul.
n

Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel

alljärgnevalt: 1.1 Mirjam Leopard (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200
eurot; 1.2 Katre Krüünvald (Otepää Gümnaasium)
gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot; 1.3
Geir Kudu (Otepää Muusikakool) huvikooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.4 Liisi Ruuven
(Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.5 Merelle Liivamägi (Otepää Gümnaa-

Nagu suve hakul sai lubatud, soovime muuta Otepää
valda rohkem lastesõbralikumaks ja rajada keskustesse lastele mänguväljakuid ja kooskäimise kohti. Meil
oli plaanis selle aasta septembrikuus läbi viia koosolekud 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. septembril 2019. Kellaajad täpsustuvad!
Mänguväljakute teema tuleb üheks oluliseks arutluspunktiks sel päeval toimuvate rahvakoosolekute

raames.
Koosolekud toimuvad Otepää, Sangaste, Nõuni ja
Puka Kultuurimajades, jälgige palun infot!
Palume ka teie abi – et arutelud libedamalt läheksid, palun saata oma mõtted ja ettepanekud mänguväljakute ja üleüldiselt laste mängimisvõimaluste
kohta Otepää vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@
otepaa.ee hiljemalt 1. septembriks 2019.
Kõik head mõtted on teretulnud!
Otepää Vallavalitsus

sium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot.
n

Kinnitati alates 2. septembrist 2019. a hallatava

asutuse Otepää Muusikakool direktoriks Helen Kirsi.
n

Moodustati alates 1. septembrist 2019. a Keeni

Põhikoolis lasteaia sobitusrühm, kuhu kuuluvad eriva-

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel

jadusega lapsed koos teiste lastega.

Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind
63,30 m²) alghinnaga 40 000 eurot.

Hoia oma kodukoha
ümbrust!
Head Otepää linna kodanikud, viimasel ajal
oleme märganud, et avalikesse prügikonteineritesse Kopli tn 6a ja Aedlinnas, Tennisevälja
8, on toodud mittelubatud prügi.
Tuletame meelde, et avalikesse konteineritesse TOHIB PANNA AINULT segapakendeid
– pappi, paberit, kilepakendeid, klaasi. Kuhu ja
mida tohib ära visata, see on konteineri peal
kirjas. Avalikesse konteineritesse EI TOHI PANNA biojäätmeid, ehitusprahti, elektroonikat,
okstest ja lehtedest rääkimata.
Taoliste jäätmete jaoks on olemas Otepää
Jäätmejaam. Jäätmejaamas võetakse elanikelt
ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp,
segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid,
vanarehve.
Kui avalikus prügikonteineris on segajäätmed, nagu Kopli tn ja Tennisevälja prügikonteinerites, siis tuleb Otepää vallal tellida nende
jäätmete eraldi vedu Tartusse jäätmesorteerimisjaama, mille kohalik omavalitsus peab
kinni maksma. Antud juhtumil läheb selle prügi
äravedamine maksma üle 500 euro. Aga kui
selliseid vedusid tuleb rohkem, kui üks kord?
See on kohalikule omavalitsusele lisakulutus
ja selle raha võiks ju pigem suunata heakorda!
Seetõttu, palun, hoidke oma kodukoha ümbrust, ärge tooge oma prügi selleks mitte ette
nähtud kohta, see muutub pikapeale meie kõiki
probleemiks.
Kuldset sügist soovides
Jaak Grünberg
Otepää Vallavalitsuse
majandusteenistuse juhataja

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat
lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole
keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100
eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on
10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb
tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr
EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 13.
septembriks 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 13. septembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää
Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus mär-

gusõnaga „Kopli tn 10-2 korter“. Kirjaliku pakkumise
võib saata ka posti teel.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; nõusolekut enampakkumises
osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja
volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel); pakkumise
esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.
Pakkumiste avamine toimub 13. septembril 2019. a
kell 10:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal:
kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).
Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/
otepaa/index.aspx?itm=242901

Palupera tee äärne korvpalliväljak on korda tehtud
Pikka aega räämas olnud Palupera tee äärne korvpalliväljak on nüüdseks korda tehtud. Väljaku avamine
toimub 5. septembril 2019 kell 14.00.
Avalik korvpalliväljak parandab harrastusspordiga
tegelemise võimalusi ja soodustab tervislike eluviiside
harrastamist noorte hulgas. Väljakule on hiljem võimalus lisada muude spordialade harrastamise võimalusi (lauatennis, sulgpall ja võrkpall).
Korvpalliplatsi ehitamise tööde kogumaksumu-

seks kujunes 47 130 eurot koos käibemaksuga, millest
PRIA toetus oli 27 000 eurot. Toetust saadi meetmest: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader
meede ja Valgamaa Partnerluskogu strateegia meede
2.2 „Väärt elukeskkond“ investeeringud kogukonnaja noortekeskuste tegevusvõimaluste laiendamiseks
kogukonnakokkuleppe alusel.
Kõik huvilised on korvpalliväljaku avamisele
oodatud!
Monika Otrokova

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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Maal Elamise Päev 2019 –
Otepää valla päev
28. septembril
toimub esimene
üle-eestimaaline Maal Elamise
Päev.
Ettevõtmises
osaleb ka Otepää vald, kes ootab külla
nii maaelust huvitatud linnainimesi kui
ka vallakodanikke ja tutvustab siinseid
teenuseid, potentsiaalseid töökohti, kultuurielu, 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 kultuuriprogrammid ja toimub palju muud
põnevat. Palun jälgige reklaami, täpsem
info tulekul! Kõik on oodatud osalema!

Head Otepää valla
ettevõtjad-tööandjad!
Ootame ettevõtjaid panustama Maal Elamise Päeva õnnestumisse, andes teada
oma vabadest töökohtadest ja tööjõu vajadustest. Olete oodatud ka osalema sel
päeval, 28. septembril oma asutusega,
avades sellel päeval külastajatele uksed.
Kui soovite osaleda, palun pange ennast kirja: Küllike Pikk, tel. 501 6502, kylliki.pikk@otepaa.ee.

Hea Otepää valla käsitöömeister,
põllumees ja laadakaupleja!
28. septembril oled oodatud Otepää kultuurimaja parki Maale Elama Päeva laadale. 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.

Tähelepanu kolme- ja
enamalapselised pered!
Palume esitada kolme- ja enamalapselistel peredel, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht on Otepää vald ning
kelle laps/lapsed käivad Otepää valla
lasteaias, lasteaiatoidu toetuse taotlus
Otepää vallavalitsusele digitaalselt või
paberkandjal hiljemalt 20.09.2019.
Taotlus leitav https://www.otepaa.ee/
eeskirjad-ja-korrad-taotluste-vormid1
Lisainfo: Kristin Leht, lastekaitsespetsialist tel. 766 4826; 512 5745.

Otepää valla eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek
24.08.-06.09.2019. a toimub eelnõu „Otepää
valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023“
avalik väljapanek.
10.09.2019. a kell 11.00 on eelarvestrateegia eelnõu avalik arutelu Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.
Ettepanekuid eelarvestrateegia eelnõule
ootame kuni 06.09.2019 e-posti aadressile
vald@otepaa.ee.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee.
Monika Otrokova
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Tänuavaldus

Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481
Merle Soonberg

Kuni 30. septembrini Otepää Kultuurimaja galeriis Esti
Kittuse näitus „Kavandid Valgamaa kolonni kujunduseks juubeli laulupeol Tallinnas 2019“
Esti Kittus on lõpetanud ERKI 1972. aastal teatrikunstnikuna. Aastast 1972 - 2004 töötas Vanemuise teatri
kunstnikuna ning alates 2004.a Puka Kunstikooli
juhina. Näitus on TASUTA.
8. septembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas
Vanavanemate päeva tähistamine.
Meeleolukas lõunane koosviibimine, kus toimub lustakas
viktoriin, mõned näpunäited lastelastega tegelemiseks ning laua pealt ei puudu ka laste valmistatud
hõrgutised. Muusikalist külakosti toovad Mihkel (14)
ja Krista Sildoja Moostest lõõtsal ja viiulil.
PS! Armsad vanavanemad – võtke sahvririiulilt kaasa enda
valmistatud huvitav hoidis, mille vahel saavad lapsed ja mõned täiskasvanud parima välja selgitada.
Üritus on TASUTA.

Vasakult: Merle Soonberg, Merilin Kirbits, Jorma Riivald, Helgi Pung.

14. septembril kell 11.00 – 15.00 Otepää Kultuurimajas ja
pargis Otepää valla pere- ja ohutuspäev.
Ajakava: 11.00-15.00 Avatud töötoad, fotosein, kohvik,
lebola, batuudid, sädelevad kujundid, seenenäitus
ja konsultatsioon, virtuaalprillid, tulesimulaator,
pöörlev auto, päeva käigus teevad Päästeamet,
Politsei ja Maanteeamet teavitustööd ohutuse kohta
ning tutvustavad oma tööd ja olukordi selles.11.00
Tervitused, Vaba lava, kontsert Uudo Sepp 13.00
Päästeameti auto lahtilõikamise demonstratsioon
13.30 Hiiglasliku pannkoogitordi meisterdamine ja söömine 14.20 Etendus "Teofrastus" 15.00
Lõpetamine!
* Haara lebonurka kaasa vana raamat, mänguasi või mäng
ning tee vahetust.
*Võta kaasa omatehtud moos ning valime koos lemmiku!
*Registreeri ennast esinema Vaba lavale:
kultuurikeskused@otepaa.ee.

19. augustil toimus kaheteistkümnendat korda Puka öölaulupidu, mis sai teoks
tänu kooridele ja ansamblitele ning kõigile kaasalauljatele. Palju tänu Alen Vezikole ansambliga ja dirigent Margit Aigrole.
Suur tänu Otepää Kultuurikeskuste töötajatele Jorma Riivaldile, Merilin Kirbitsile, Merle Soonbergile suure abi eest peo korraldamisel. Samuti tänan teid
Kalev Mekk ja Kalle Põldmägi. Suur tänu sulle Karin Tilga ilusate lillede eest.
Uute kohtumisteni!
Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja
Helgi Pung

Otepää valla meenekonkurss

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812
Helgi Pung

2. septembril kell 16.00-18.00 Puka Rahvamajas laste
Disko. DJ Märt ja pidu. Tasuta.
6. septembril kell 14.00 Puka Rahvamajas Vanavanemate
päevale pühendatud kontsert. Kaetud lauake.
Esinevad Sille Lõõndre laululapsed ja Ewe-Ly Oja
tantsutüdrukud. Üritus tasuta.

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 soovi, saab autogrammiga plaadi kaasa osta.
* küpsetame pannkooke, ka sinu kaasa toodud moos on
oodatud! Vihma korral kultuurinajas.

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi, mille eesmärgiks on leida valla esindusmeene, mis oleks meeldejäävaks kingituseks
valla külalistele.
Materjali- ja tehnikavalik on vaba, kasutada võib nii
puitu, plastmassi, keraamikat, tekstiili, lõnga, jms.
Meeneks sobib ka piirkonnale omane või siinkandis
toodetav toiduaine.
Esindusmeene puhul palume arvestada:

- meene peab väljendama piirkonna loodusliku ja
kultuurilist eripära. Meene loomisel palume kasutada Otepää piirkonna (Otepää, Sangaste, Puka,
Nõuni) sümboleid. Otepää valla üldine sümboolika
on leitav siit: https://www.otepaa.ee/et/sumboolika
- meene võiks olla praktiline.
- meenet peab olema võimalik toota suhteliselt lühikese aja jooksul ja erinevates kogustes.

- meenele lisada juurde tootelugu või legend ning
läbi mõelda meene pakendamine (eriti toiduainete
puhul).
- konkursile esitatavate meenete hulk ühe esitaja
kohta ei ole piiratud.
Osaleda võivad kõik: nii ettevõtted, eraisikud kui
ka ühendused.

väärtuses.

Tööde esitamise tingimused:

Korraldajatel on õigus välja anda ka eripreemiaid
meenetellimuse näol.
Korraldajatel on õigus pidada läbirääkimisi ja
teha ettepanekuid meene lõplikus kujunduses.

Koos meenega esitada kinnine ümbrik, millele on
kirjutatud töö nimetus ning sees autori kontaktandmeid (nimi, telefon, e-post) ja toote pakendamisvõimaluse kirjeldus ning toote hind (eraldi hind
tootele ja pakendile).
Esitamise tähtaeg: 01.11.2019, esitamise koht:
Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää,
67405),
Konkursi auhinnaks on meenetellimus 500 euro

Järvekino 2019
Selleaastane Järvekino 10. augusti õhtul rikkus
kõiki seniseid traditsioone ja üllatas nii korraldajaid
kui kinohuvilisi sooja sumeda augustiõhtuga, tuulevaikuse ja siravate tähtedega. Ilm oli super! Nähtavasti saabus seetõttu filme vaatama ka rekordarv
külalisi.
Öökohvikusse küpsetasid Pedajamäe tublid
perenaised nii maitsvaid hõrgutisi, et paljud külalised ostsid küpsetisi ka koju kaasa ja kiitsid kookide-pirukate-saiakeste ehedat maitset taevani.
Filmivaatajaid tuli nii oma külast ja lähedalt kui
naabervaldadest, ka päris pealinnast ja paar külalist isegi välismaalt. Filmivalik meeldis rahvale,
publikut jagus mõlemale filmile. Tünnisaun Ecosauna Projekt OÜ-lt meelitas nii suuri kui väikseid
kinolisi, lastefilmi nautisid tünnist lapsed ja suuremate filmi ajal vallutasid tünni suured. Lõbus oli
igal juhul. Korraldusmeeskond Andruse, Maidu

ja Heiti juhtimisel oli taaskord tipptasemel ja kõik
sujus. Kiidusõnu kogu Järvekino kohta saime veel
hiljemgi. Tore, kui rahvale meie natuke hullumeelne ettevõtmine meeldib ja nad seda koos meiega
nautida tahavad. Tänud kõigile, kes Järvekino korraldada aitasid ja kõigile, kes Järvekino külastasid!
Järgmine suurem filmivaatamine on
1. septembri õhtul 18.30.
Näitame kooli alguse puhul Kinokuuris lastele
Euroopa Filmiakadeemia noore publiku 2019.
aasta auhinnafilmi POKSIPLIKA.
Pilet lastele 3 EUR, suurtele 4 EUR.
Heleena Jõgi

Meenete konkursi võitja selgitavad välja Otepää
Vallavalitsuse liikmed.
Komisjonil on õigus otsustada jätta meene valimata või valida välja mitu meenet, mille vahel läheb
auhind jagamisele.

Lisainfo:
Monika Otrokova
tel. 766 4811; 505 970,
e-post: monika@otepaa.ee.

29. august 2019

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

O T E P Ä Ä

5

Õppeaasta avaaktused koolides:
Otepää Gümnaasium: 			
Keeni Põhikool: 				
Puka Kool: 				
Pühajärve Põhikool: 			
Audentese Spordikooli Otepää filiaal:
Otepää Muusikakool: 			

1.
2.
2.
2.
2.
1.

septembril
septembril
septembril
septembril
septembril
septembril

kell
kell
kell
kell
kell
kell

10.00,
8.05,
9.00,
10.00,
9.00,
12.00 muusikakooli saalis.

Eesti Suusaliit hakkab
korraldama Väikesel Munamäel
rahvusvahelisi
FIS võistlusi mäesuusatamises
Käesoleva suve algusest on Eesti Suusaliit ning
Rahvusvaheline Suusaliit FIS teinud koostööd, et
kinnitada Eestis nõlv, mis vastaks FISi nõuetele ning
annaks võimaluse korraldada Eestis rahvusvahelisi
mäesuusatamise võistlusi.
Administratiivtöö Väike-Munamäe Suusakeskuse
Sportnõlva homologeerimiseks ehk FIS nõuetega
vastavusse viimiseks on nüüd lõpusirgel.
21. augustil külastasid Väike-Munamäe Sportnõlva
ka FISi tehnilised delegaadid Dinars Dorss ning Ökö
Heikkala, kes kinnitasid nõlva FIS nõuetele vastavust.
Esimesed FIS võistlused plaanitakse korraldada
Väikesel Munamäel juba 2020. aasta jaanuaris Balti
karikasarja II etapi raames.
Viide allikale: https://www.suusaliit.ee/et/uudised?news_id=21829
Monika Otrokova

LUGEJA KIRJUTAB
Kuigi kool on suuresti järjepidevuse kandja,
on ta pidevas muutumises elusorganism,
mida peab kogu aeg looma ja taaslooma,
toitma ja kaitsma. Kui seda ei tee, kool lõpuks
hääbub. Otepää Gümnaasiumi olemuse looja
on viimased kuus õppeaastat olnud direktor
Külle Viks, kelle ametist loobumisest saime
Otepää Teatajast juba kevadel lugeda.
Kuus aastat tagasi jõustunud põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus tõi kaasa ümberkorraldusi koolielus. Nende muutuste sisulisele
elluviimisele pühendas Külle palju energiat.
Tema eestvedamisel valmis uus õppekava.
Loodi moodulsüsteem, mis arvestab eelkõige
õppija huve ja on tänagi põhjuseks, miks just
OG-s gümnaasiumiharidust omandada. Uue
õppekava juurde kuuluv õppenõustamine
on koht, kus tulevane gümnasist on saanud
oma valikuid kaaluda ja kool pere ootustega
tutvuda.
Uue õppekavaga suurenes koostöö: nii kolleegide vahel OG-s kui asutustega väljaspool
kooli. Meie kooli õpilased on õppinud praktikutelt erinevates tootmishoonetes, riigiasutustes, turismiettevõtetes, stuudiotes, simulatsioonidel, õpilasvarjuks olles. Koostööd
tehakse näiteks Tartu ülikooli, Luua Metsakooli, Töötukassa, mittetulundusühingutega
Riigikaitse Rügement ja Pühajärve Jooga
ning RMK-ga. Külle kui koolijuhi suur missioon oli, et iga õpikutarkus oleks silmnähtavalt päriseluga seotud. Seetõttu võetakse ette
väga palju õppekäike ja välditakse õppimist,
kus tuleb mehaaniliselt lünki täita.
Külle Viks lähtus oma direktoritöös
mõttest, et OG on kool kogukonna teenistuses. Rõõm on tõdeda, et kooliaula on meie
koolipere jaoks ammu liiga väike. Koolipere
liikmena tunnevad end nii vanemad kui vanavanemad, vilistlased kui kogukond. Kõigil,
kes aulasse ei mahu, on olnud võimalus üritustele kaasa elada reaalajas kodulehe vahendusel. Nii mõnigi vanaema sai sel moel kodus
laste esinemistele kaasa elada.

Kuus aastat koolile
Külle on väikest Eestit armastav suur
kodanik, kes oma väärtusi ka kooliperega
jagas. Kindlasti meenuvad lugejalegi sõnulkirjeldamatult võimsad Eesti Vabariigile
pühendatud kontsert- aktused tantsude,
laulude ja mõtlemapanevate vahetekstidega.
EV 98 ja EV 100 kontsertidel oli Küllel suur
roll. Samuti ka kooli 110. sünnipäeva korraldamises. Kodanikuks olemise tähtsusest räägivad ka mitmed Külle algatusel toimunud
kodanikupäevaüritused (Kärajad ja teadliku
valija päev). Need tõid koolimajja mitmeid
tuntud poliitikuid kui ka televisiooni.
Külle Viksi soov on olnud hoida kool
nähtava ja avatuna. Igal aastal õpib erinevate perioodide jooksul meie koolis mitmeid
vahetusõpilasi, Otepää Gümnaasiumis toimuvad õpetajate koolituspäevad, õpilased
käivad noortele suunatud üle-eestilistel üritustel. Direktori jaoks on oluline olnud kommunikatsioon ja noore inimese oskus ühiskonna asjade üle arutleda.
Külle Viksi isiklikud väärtused kajastuvad
ka koolielus. Rohelise mõtteviisi toetamisest
räägivad metsaistutustalgud ja kooliõuele
istutatud taimed. Praktilise õppe väärtustamist ilmestab muuhulgas kaasaegne suure
kasutuskoormusega õppeköök. Uudishimu, teadmiste ja raamatute väärtustamisest
räägib uue koha ja rolli saanud raamatukogu.
Lisaks direktoriametile on Küllel olnud täita
ka sotsiaalainete õpetaja ja klassijuhataja
roll. Tunnid gümnasistidega on olnud tema
jaoks vastastikku rikastavad ja huvitavad.
Juba mõne päeva pärast põhikooli viimasesse klassi astuvad „beekad“ on need, kes on
Külle ka rasketel hetkedel eriti kõvasti selle
kooli külge sidunud, kes annavad rõõmu pilvisemalgi päeval ja täiendavad Külle päevi
kõige vahetumal ja mitmekesisemal moel.
Külle on väga hästi hakkama saanud tööga,
mille kuus aastat tagasi vastu võttis. Pole

kerge samal ajal täita õpilaste, õpetajate,
vanemate, riigi ja vallavalitsuse ootusi, eriti
siis, kui need vastupidised on. Nii lapsele
kui täiskasvanule on omane kiiresti heaga
harjuda ja reageerida siis, kui miski häirib.
Seega on OG direktori kabineti uksele
koputatud sagedamini kurtmise kui kiitmise
pärast. Nii mõnigi kord on kriitikanoolte all
inimeseks jääda aidanud kolleegi hea sõna,
õpilase siiras rõõm või kabinetivaikusesse
varjatud pisar.
Õnneks ei ole töökoormus viinud Külle
loomingulisust. Tema tekstid ja kõned on täis
kalambuure ja värvikaid võrdlusi. Nii mõnigi
on naernud Külle kehastatud karakterite
peale jõuluvideos.
Direktorile annab väe tugev meeskond.
Heatahtlike kolleegide tugi ja julgus õigel ajal
sõna võtta on Külle Viksi sõnul kinkinud talle
töörõõmu ja julgust otsustada. Kolleegi tänu
meeleoluka ürituse või tunnustuse eest on
aidanud vastu pidada.
Otepää Gümnaasiumil oli kuus õppeaastat
tark ja väärikas direktor, kes on kooli eest teo
ja sõnaga vapralt seisnud. Tänasesse Otepää
Gümnaasiumi olemusse, selle kooli väärtustesse ja arengukavasse on Külle Viks jätnud
suure ja selge jälje, millesse järeltulevatel on
mugav astuda.
Rõõm on, et Külle panus meie kooli arengusse ei lõpe direktoritöö lõppemisega. Ta
on Otepää Gümnaasiumi õppejuht. Soovime
Küllele väljakutseid, loomislusti, vaba aega,
töörõõmu toredaid kolleege ja jätkuvat usku,
et inimesed on üldjoontes ilusad ja head.
Sõbrad ja kolleegid Otepää Gümnaasiumist

Selle kirja on koostanud autorite grupp, kes ei
soovi nimede avaldamist.
Toimetusel on teada inimene, kes vahendas
selle kirja meile.

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

Keeni lapsed saavad uue spordiväljaku
Keeni noortekeskuse juures on valminud multifunktsionaalne spordiväljak.
Mini-arena avamine toimub 29. augustil kell 16.00.
Nüüd on Keeni noortel võimalik tegeleda mitme harrastusspordi
alaga, kuna multifunktsionaalne spordiväljak, ehk „puur“ on ehitatud
vähemalt nelja erineva pallimängu harrastamiseks – jalgpall, korvpall, võrkpall, tennis. Talvisel perioodil on võimalik platsi kasutada
uisuväljakuna.
Spordiväljaku ehitamise tööde kogumaksumuseks kujunes 43 558,80
eurot koos käibemaksuga, millest PRIA toetus oli 27 000 eurot,
omaosalus 16 558,80 eurot. Toetust saadi meetmest: Eesti maaelu
arengukava 2014-2020 Leader meede ja Valgamaa Partnerluskogu
strateegia meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused
oma elukeskkonna parandamiseks“.
Ootame kõiki huvilisi spordiväljaku avamisele!
Monika Otrokova

6

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

Otepää noor laskesuusataja
oli hooaja parim

Läbi hooaja kestnud Värska Originaali noortesari
laskesuusatamises sai hiljuti lõpu Haanja spordikeskuses.
Otepääl tegutseva klubi Kagu Biathloni sportlastel läks sarjas väga hästi.
Vanusegrupis M15 oli hooaja kokkuvõttes parim Otepää Gümnaasiumi õpilane Ivar Všivtsev.
Vanusegrupis M22 jagas Mart Všivtsev III kohta.
Südikalt võistlesid noortesarjas ka Pauline Puusaar (N17), Edvin Tämm (M17), Tormi Klais (M15),
Samuel Tämm (M15) ja Robin Puusaar (M13).
Kagu Biathlon on loodud laskesuusasõpradele,
kes on huvitatud tegelema laskesuusatamisega.
Tegevus on suunatud
lastele, noortele ja harrastajatele. Treeningute toimumise koht on
põhiliselt Otepää.
Slava Všivtsev
Kagu Biathlon treener

JALGPALL
FC OTEPÄÄ MÄNGUD
TEHVANDI STAADIONIL:
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

O T E P Ä Ä
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Kümnes laste jalgpalliturniir Otepää Cup
26.-28. juulil toimus Tehvandi staadionil 10. korda
laste jalgpalliturniir Otepää Cup. Juubeliturniiril
osales 16 erinevat klubi 66 võistkonnaga ja ca 600
lapsega. Kolme päeva vältel peeti suurepärasel
Tehvandi staadionil kokku 165 mängu.
Kõige edukamad klubid Otepää Cupil olid
sel aastal Viimsi Martin Reimi Jalgpallikool ja
Tammeka Jalgpallikool. FC Otepää võistkonnad
mängisid kolmes vanuseklassis, kuid kõrgeimate
kohtade heitlusesse sel korral ei sekkunud. Samas
said osad FC Otepää noormängijad klubidevahelise koostöö raames võimaluse ka JK Tammeka eest
mängida ja läbi selle ka kõrgemate kohtade heitluses kaasa lüüa.
Pildid turniirist leiab FC Otepää Facebooki
lehelt ning kõik tulemused on üleval turniiri kodulehel – cup.fcotepaa.ee.
Suur aitäh kõigile toetajatele, kes aitasid turniiri
osalejatele meeldejäävaks muuta!
Pildil FC Otepää U8 poisid.
FC Otepää

Otepää jalgpalluritel käis külas Saksa sõprusklubi
Jaanipäeva nädalal külastas Otepääd
taas meie sõprusklubi TSV Lonnerstadt Saksamaalt. Viimati käisid nad
oma jalgpallihooaja lõpureisil Eestis
2009. aastal ja enne seda esimest
korda 2005. aastal. Seega viimasest
külaskäigust oli möödas täpselt 10
aastat ja väga kihvt oli taas neid võõrustada.
Esimese õhtu Eestis sisustasid
sakslased Tallinna linnaga taastutvust tehes ning teisel õhtul võtsime
meie neid vastu saunaõhtuga Nuustaku Rantsos. Esimest korda elus said
külalised Saksast proovida jalga jalgpallipiljardis ning kätt discgolfis, sest
selliseid harrastusi polnud nad varem
kohanud.
Kolmandal päeval külastasid
nad Tartu Milli ning Tammeka U14

vanuseklassi noortemängu, kus
Otepää poiste abiga alistati liigaliider
FC Levadia võistkond.
Neljandal päeval tegime väikse
tuuri Otepää vaatamisväärsuste vahel
sh Kääriku Spordikeskuses, kus 2005.
aastal esimest korda mängisime. Suur
oli nende hämming, nähes millised
arengud on seal vahepeal toimunud.
Sama päeva pärastlõunal algasid Tehvandi staadionil Otepää valla lahtised
meistrivõistlused jalgpallis, kus ühe
võistkonnana ka TSV Lonnerstadt
kaasa mängis. Poolikus koosseisus siia
reisinud võistkond piirdus turniiril 5.
kohaga. Turniiri lõpetamine toimus
Ugandi Restos, kus sakslased ka häälepaelad valla päästsid ja meile Saksa
jalgpallikultuuri paremaid palasid esitasid. Hilisõhtul külastasime koos veel

TSV Lonnerstadt ja FC Kääriku.
ka Pühajärve Jaanitule festivali. Lonnerstadtlased jäid reisiga väga rahule
ja andsid teada, et FC Otepää on ka

neile taas külla oodatud.
FC Otepää

Otepää valla jalgpalli MV

22. juunil Tehvandi staadionil toimunud traditsioonilise minijalgpalliturniiri peaeesmärk on kord aastas tuua
kokku kõik Otepää ja selle lähipiirkonna jalgpallihuvilised ning endised ja praegused FC Otepää mängijad. Sel
korral osales turniiril kaheksa võistkonda. Esimest korda
olid mängimas ka FC Otepää U16 järelkasvu võistkonna
noormehed.
Esikoha ja rändkarika võitis võist kond nimega FC
Ermo, kelle koosseisus mängisid: Ermo Ojaste, Indrek
Koser, Siim Roops, Siim Sarv, Madis Arumäe, Juhan
Kondike, Alvar Kasak, Asser-Enri Soro ja esindaja Marko
Laas. (Pildil kolm paremat meeskonda).
Suur aitäh Ugandi Restole turniiri auhindade eest!
Põnevaid jalgpallielamusi soovides
FC Otepää

29. august 2019

KUULUTUSED
Müüa saematerjali, voodri-, põranda- 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

K U U L U T U S E D
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Kaevan ja
puhastan tiike.
Erinevad kaeveja pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu tasuta. 505 6107
Müüa või vahetada auto vastu
2-toaline korter Pukas.
Hind 5900 eurot. 51973129
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Veo- ja tõsteteenus 3,5t kraana. Tel:5291256

Head alanud kooliaastat!
Kinnisvara Otepääl ja mujal Lõuna-Eestis!
Kui Teil on soov osta või müüa oma kinnisvara
ja vajate selleks kohaliku spetsialisti abi,
siis võtke minuga julgelt ühendust.
Leiame koos lahenduse!
Sinu maakler Otepääl juba 16 aastat!
Janek Moros.

Teostame erinevaid kolimisteenuseid (vana mööbli, ehitusprahi, raskete esemete äravedu) 58977133
Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com
Müüa 3-toaline korter Otepääl Keskuse tn 4 maja teisel korrusel. 67,9
m². Heas korras. Tel. 529 4294
Müüa maja Otepääl Aia tänaval.
6 tuba. 120 m². Olemas garaaž,
saunamaja. Tel. 529 4294

Tel. +372 5294 294, info@varaleidja.ee.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

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

Müüa maja Otepää vallas Puka
alevis. 4 tuba. Suur krunt 5550 m².
Tiik. Kõrvalhoone. H: 35 000 eurot.
Tel. 529 4294
Hekkide pügamine, võsalõikus ja
kõik muud haljastustööd ühest
kohast - 56738933.

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

Treeni
Tree
eenii ennast
enn
nnas
astt
julgeks ja
enesekindlaks

Teatame sügava kurbusega,
et meie seast on lahkunud
kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa

toimub pühapäeval, 15. septembril algusega kell 8.00-15.00
Aiandusmaja ees platsil J. Hurda 5.

12.08.1927 – 26.08.2019

EINO ROHTLA
Lapsed peredega

Otepää AMS

Tule, harjuta
meiega ja õpi
end kaitsma!

Uute harjutajate
vastuvõtt SEPTEMBRIS
Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500
K u u m a k s : t ä i s k a s v a n u d 2 0 € , õ p i l a s e d 15 €
Tr e e n i n g u t e l s a a b o s a l e d a a l a t e s 15 . e l u a a s t a s t

Otepää sügislaat

e-post: otepaa@ekds.ee

www.ekds.ee

Tartu Spordiselts Kalev
kutsub alates 4. septembrist
kõiki koolinoori
KERGEJÕUSTIKU trenni.
Trennid toimuvad Tehvandi
staadionil esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 15:00 ja
15:45.
TULE JA LIITU VÕITJATEGA!
Täpsem info:
Toomas Halliste (56621859).

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Südamlik kaastunne Madis
Alep`ile perekonnaga kalli õe

AIMA
lahkumise puhul.
Enn, Marie, Helve ja Aavo.

Südamlik kaastunne Endelile
perega isa

HELMUTH TEDERI
kaotuse puhul
Töökaaslased Otepää
teepiirkonnast
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Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem
(või töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) 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 valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

Infotund koolituse kohta 11.09.2019 kell 12.00.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee.
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel).
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Otepää Vallavalitsuse toel.

15. septembril on huvilised oodatud osalema looduslähedase toidu
kasvatamise õppepäeval Külaoru külas, Vastseliina lähistel.
Triinu Guerrin tutvustab permakultuurist inspireeritud ürdi- ja juurviljaaeda ja
jagab oma viieaastast kogemust. Praktilises osas paneme ise käed külge, tehes
kõrgpeenraid jm sügisesi töid aias.
Väljumine 15.09.2019 kell 10 Otepää bussijaamast. Tagasi jõuame kl 17.
Osalustasu 5 eurot (transport ja talgusupp).
Registreerumine ja lisateave: Margit Turb, 5186747, margit.turb@keskkonnaamet.ee. Kohtade arv on piiratud.
Õppepäeva korraldavad MTÜ Otepää Loodusselts, Keskkonnaamet
ja Krepi talu.

