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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepääl ja Keenis avati kooliaasta 
alguseks spordiväljakud

www.otepaa.ee/ot

Legendaarne korvpalli-
väljak sai korda

5. septembril avati Otepääl korda tehtud juba legen-
daarseks muutunud Palupera tee äärne korvpalliväl-
jak. See väljak oli pikka aega amortiseerinud seisus 
ning nüüd sai väljak lõpuks korda tehtud. Väljaku 
ehitustöid teostas OÜ Otepää Ehitusgrupp, omani-
kujärelevalvet tegi Raigo Kalamees Tarindi Järeleval-
ve OÜ-st. 

Korvpalliplatsi avasid lindilõikamisega Otepää val-
lavolikogu esimees Jaanus Barkala ning ehitajafirma 
esindaja Tarmo Ladva. Ehitaja kinkis vallavalitsusele 
korvpalli, järelvalve aga palliketid.

„Nii praegused kui ka endised Otepää poisid 
teavad seda väljakut ja igaühel on sellega omad 
mälestused,“ sõnas volikogu esimees Jaanus Barkala. 
„Mul on hea meel, et väljak sai tänu kõigi osapoolte 
pingutustele lõpuks korda.“

Korvpalliplatsi ehitamise tööde kogumaksumuseks 
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 Partnerlusko-
gu strateegia meede 2.2 „Väärt elukeskkond“ inves-

teeringud kogukonna- ja noortekeskuste tegevusvõi-
maluste laiendamiseks kogukonnakokkuleppe alusel.

29. augustil avati Keeni noortekeskuse 
juures uus multifunktsionaalne spordiväl-
jak ehk „puur“. Mini-arenal on võimalik 
tegeleda mitme harrastusspordi alaga.

Mini-arena avati lustliku jalgpallimängu 
saatel, kus vastamisi olid FC Otepää tree-
nerid ja noored mängijad. Oma võimeid 
palliplatsil panid ka proovile Otepää 
valla juhid. Hiljem ootas noortekeskuses 

sügisandidega kaetud laud kõiki suuri ja 
väikesi pallimänguhuvilisi. Keeni noorte-
keskus sai nii Otepää vallalt kui ka objekti 
ehitajalt kingituseks pallid. 

„Meil on väga hea meel, et nüüd on 
Keeni noortel võimalus palli mängida ja 
seeläbi tervislikumalt aega veeta,“ sõnas 
Otepää vallavanem Kaido Tamberg. 
„Loomulikult võivad palli mängima tulla 
ka need, kes on hingelt noored, palliplats 

on avatud kõigile!“
Mini-arena on ehitatud vähemalt nelja 

erineva pallimängu harrastamiseks – jal-
gpall, korvpall, võrkpall, tennis. Talvisel 
perioodil on võimalik platsi kasutada 
uisuväljakuna. „Puuri“ ehitas OÜ Oja 
Ehitus, omanikujärelevalvet tegi Raigo 

Otepää valla perepäev toimub 14. septemb- 
ril kell 11.00 Otepää kultuurimaja pargis ja 
kultuurimajas. 

„Otepää valla pere- ja ohutuspäeval jaga-
takse infot tavaelus ümbritsevatest ohtu-
dest, saab osaleda põnevates töötubades, 
proovida kätt vaba laval ning veeta toredasti 
aega kogu perega,“ ütles Otepää Kultuuri-
keskuste loomejuht Merilin Kirbits. „Päev on 
kõigile tasuta, kõik on oodatud Otepääle!“

Perepäeva juhib tegus koeraplika Lotte 
ning talle on seltsiks Päästeametikoer Nub-
lu, Politseilõvi Leo ja teised metsaasukad. 
Lastele on avatud vaba lava, kus võib esin-
eda ükskõik, millise kunstivormiga. Vaba 
lava krooniks annab kontserti noor ja särav 
laulja Uudo Sepp. 

Terve päeva vältel saab fotoseina juures 
teha tuletõrjeriietes perepilte ning kohal on 
ka Otepää fotograaf Valju Aloel. 

Päästeamet teeb demonstratsioonesine-
mise oma töö kohta, kus kujutletav inimene 
on autosse kinni jäänud ja teda on vaja välja 
lõigata. Päästeameti virtuaalprillid aitavad 
kogeda ohtlikku olukorda ning lapsed ja va-
nemad saavad tulesimulaatoriga proovida 
tulekustutamist. 

Maanteeamet veereb kohale pöörleva 
autoga. Lapsi lõbustavad Vembutaja ba-
tuudid. Osaleda saab erinevates meisterda-

mise töötubades, kus kasutatakse 
enamjaolt taaskasutatavat mater-
jali ja mille läbiviijad on noored 
ise. Meisterdada saab tuulelohe-
sid, tiivikuid, unenäopüüdjaid ning 
loomamaske. Iga laps saab sellest 
päevast mälestuseks soovi korral 
enda kehale sädeleva kujundi.

Seeneteadlane Teele Jairus 
valmistab spetsiaalselt selleks 
päevaks ette seenenäituse ning 
annab ka seeneküsimustele vas-
tused. 

Kohvik “Jõuluvana põhja-
põdrad” ehk Nõuni noored, val-
mistavad müügiks omapäraseid 
ja lapsemeelseid suupisteid. Koos 
Lotte ja ohutustiimiga meisterda-
takse valmis hiiglaslik pannkoo-
gitort, mis hiljem ka ära süüakse. 

Avatud on Lebola, kus saab 
puhata, mänguasjadega mängi-
da ning teha raamatuvahetust. 
Päeva lõpetab Lendteater eten-
dusega “Teofrastus”. 

Otepää perepäeva korraldavad: 
Otepää Kultuurikeskused, Politsei- 
ja piirivalveamet, Maanteeamet, 
Päästeamet ja Otepää Loodus-
selts. Toetab Otepää vald. 

Monika otrokova

Otepää perepäevale tuleb 
esinema Uudo Sepp

Keenis avati uus multifunktsionaalne 
spordiväljak

Kalamees Tarindi Järelevalve OÜ-st. 
Spordiväljaku ehitamise tööde 

kogumaksumuseks kujunes 43 558,80 
eurot koos käibemaksuga, millest 
PRIA toetus oli 27 000 eurot, omaos-
alus 16 558,80 eurot. Toetust saadi 
meetmest: Eesti maaelu arengukava 

2014-2020 Leader meede ja Val-
gamaa Partnerluskogu strateegia 
meede 2 „Kogukonnad ja noored – 
kogukonnaalgatused oma elukesk-
konna parandamiseks“. 

Monika otrokova

Korvpalliplats on kõigile avatud, head kasutamist!
Monika otrokova

Järelevalve teostaja Raigo Kalamees kontrollimas korvpallirõnga pidavust.
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Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav 
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

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

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

Otepää Vallavalitsuse istungil

26.08.2019

n	 Määrati Kassiratta külas asuva AS Kalev 

Peebu spordibaas katastriüksuse (katastritunnus 

63601:003:0020) uueks lähiaadressiks Kesk-Peebo.
n	 Määrati Keeni külas asuva Kihu katastriüksuse 

(katastritunnus 72401:002:0421) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi 

Kihu, koha-aadress Kihu, Keeni küla, sihtotstarve – ela-

mumaa (001;E); 1.2 katastriüksuse kohanimi Kihumäe, 

koha-aadress Kihumäe, Keeni 011;M).
n	 Määrati Mägiste külas asuva Söödi katastriüksuse 

(katastritunnus 72401:001:0301) jagamisel moodustatava-

te katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-

mise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohani-

mi Söödi, koha-aadress Söödi, Mägiste küla, sihtotstarve 

– elamumaa (001;E); 1.2 katastriüksuse kohanimi Söö-

dipõllu, koha-aadress Söödipõllu, Mägiste küla, sihtots-

tarve – maatulundusmaa (011;M).
n	 Otsustati muuta Pühajärve külas asuva Allika 

katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeerin-

guala piire.
n	 Anti Ülo Hagele projekteerimistingimused Vidrike 

külas Säreoja kinnistul elamu ja abihoonete ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti Keeni külas Keeni tee 6 kinnistul asuvale ehiti-

sele (spordiväljak Mini-arena) kasutusluba.
n	 Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile 

(registrikood 80086033, aadress Pirita tee 12, Tallinn) luba 

paigaldada spordiürituse „Laskesuusatamise Euroopa 

Meistrivõistlused“ reklaamid järgmiselt: 1.1 Otepää val-

lasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmikul asuvale 

Tehvandi Spordikeskuse reklaamalusele ajavahemikul 1. 

september 2019. a kuni 10. märts 2020. a; 1.2 riigimaantee 

46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepääle sis-

sesõidu kohale) ajavahemikul 1. september 2019. a kuni 

19. detsember 2019. a.

28.08.2019

n	 Anda Lossiküla külas Ringtalli kinnistul asuvale 

ehitisele (ringhoone-tallid) kasutusluba.

02.09.2019

n	 Anti Meegaste külas Alajärve kinnistul asuvale ehi-

tisele (elamu) kasutusluba.
n	 Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile 

(registrikood 80086033, aadress Pirita tee 12, Tallinn) luba 

paigaldada spordiürituse „Laskesuusatamise Euroopa 

Meistrivõistlused“ reklaam Otepää vallasiseses linnas 

Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale metall-

konstruktsioonile ajavahemikul 2. september 2019. a kuni 

10. märts 2020. a.
n	 Sõlmiti P. DUSSMANN EESTI Osaühinguga 

(registrikood 10068915, aadress Mustamäe tee 4 Tallinn) 

Otepää Gümnaasiumi hoone I korrusel asuvate ruumide 

(pindala 72,7 m²) kasutusse andmiseks äriruumi üürile-

ping tähtajaga 30. juuni 2020. a.
n	 Otsustati korraldada enampakkumine (kirjali-

ku enampakkumise tingimused lisatud) järgmise val-

lavara võõrandamiseks: 1.1 Otepää vallasiseses linnas 

asuv Kastani kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326540, 

katastritunnus 55601:003:0001, pindala 1160 m²) alghin-

naga 25 000 eurot; 1.2 Otepää vallasiseses linnas Palupe-

ra tee 14a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2330040, 

katastritunnus 55601:003:1510, pindala 1237 m²) alg-

hinnaga 25 000 eurot; 1.3 Otepää vallasiseses linnas 

AMETLIK INFO
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) alghinna-

ga 15 000 eurot; 1.5 Otepää vallasiseses linnas Tennise-

välja tn 6a asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 2327140, 

katastritunnus 55601:007:0005, pindala 668 m²) alghinnaga 

15 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks 

komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 

2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.
n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „092123 Keeni 

Põhikool“ 3574 eurot Keeni Põhikooli staadionihoones 

ehitustööde teostamise kulude katmiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks 

isikut.
n	 Anti üürile ühele isikule sotsiaaleluruum.
n	 Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus. 
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Tenniseplatsi kinnis-

tul asuvale ehitisele (korvpalliväljak) kasutusluba.

AMETLIK INFO

Väljasõite dokumentide väljastamiseks ja taotlus-
te esitamiseks me enam Otepääl ei tee. Seda siis 
seetõttu, et täita kõiki dokumentide hoiustamiseks 
ja väljastamiseks ette antud reegleid ja tingimusi. 

Dokumente väljastatakse ainult PPA politsei-
jaoskondade juures tegutsevates teenindustes. 
Lisaks on kõikidel inimestel võimalus teatavad 
toimingud teha ka kodust lahkumata politsei ise-
teeninduses. 

PPA iseteeninduses tehtavate toimingute loetelu 
ja vastavad blanketid on leitavad internetis aadres-
sil: https://www.politsei.ee/et/iseteenindus. 

E-keskkonda on võimalik kasutada lisaks arvu-
tile ka telefonis või tahvelarvutis. Sisse logimiseks 
saab lisaks ID-kaardile kasutada ka mobiil ID-d 

Teade politseilt

või pangalinke. Samuti saab uues keskkonnas taot-
leda ID-kaarti alaealisele lapsele, kellele ei ole 
varem dokumenti antud. Alaealisele saab doku-
menti taotleda juhul kui tema sünd on registree-
ritud Eesti rahvastikuregistris ning vähemalt ühele 
tema vanematest on varasemalt välja antud Eesti 
kodaniku pass või ID-kaart. 

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt 
võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöör-
duma, saab ID-kaarti taotleda ka posti teel.

Täiendavat infot abisaamise võimaluste kohta 
dokumendi taotlemisel saate kohalikult sotsiaal-
töötajalt.

PPa Lõuna Prefektuur kagu PJ

SÜNNID

teele kivi   13. augustil
naemy koosa   16. augustil
Lisanna kukk   22. augustil
Hanna Stiina oja   24. augustil

6. septembril külvati OÜ Kesa-Agro põllule käsitsi 
talirukkisorti „Sangaste“. Sellega alustasid Maaleht, 
Põllumajandus-kaubanduskoda, Kesa-Agro ja 
Rukki Selts "rukkikrahv" Friedrich G.M. von Bergi 
ja rukkisordi „Sangaste“ lähenevate juubelite tähis-
tamist. Järgmisel aastal saab rukkisort „Sangaste“ 
145. aastaseks, krahv Bergi sünnist möödub 175 
aastat.

Teiste seas külvasid rukist rukkikuningas Hans 
Kruusamägi, Põllumajandus-kaubanduskoja juha-
tuse esimees Roomet Sõrmus ja Otepää vallavanem 
Kaido Tamberg. Külvatud rukis koristatakse järgmi-
sel aastal käsitsi ära.

Allikas: Eesti Rukki Selts, ajaleht Lõuna-Eesti Postimees.
Foto: Eesti rukki Selts

Sangastes külvati käsitsi rukist

Teade
Augustis külastas Otepää valda keskkonnaminister Rene Kokk ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esi-
mees Erki Savisaar, kellega toimus piirkonna maaomanikega kokkusaamine. 

Seoses tõstatatud küsimustega palub Otepää vald kõigil kinnistute omanikelt, kes on saanud kesk-
konnaametilt (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.

Politsei- ja Piirivalveamet lõpetab ID kaartide väl-
jastamise Otepääl ja Tõrvas. 

Põhjendatakse seda sellega, et vastavalt uute 
euronõuete tingimustele ei saa isikut tõendavaid 
dokumente enam meil väljastada. Nõuetele vasta-
vad jaoskonnad on vaid maakonna keskustes jne. 

See on paras regionaalpoliitiline hoop riigiasu-
tuselt eriti meie vanema elanikkonna suhtes, kelle 
asjaajamine muutub raskemaks. Vald seda loomu-
likult heaks kiita ei saa, aga selline on selle amet-
konna otsus, kes neid dokumente menetleb ja väl-
jastab. 

Hea vallarahvas!

Minu hinnangul puudutab see paljusid meie 
inimesi. Kui taotlemine on kohapeal veel lahenda-
tav interneti ja kohaliku Politseijaoskonna abil, siis 
dokumendi kättesaamiseks tuleb ikkagi sõita Valka 
või Tartusse. Seda saab küll teha aega ette bronee-
rides, aga endisest ebamugavam on see ikkagi.

Vald omaltpoolt teeb kõik selleks, et veenda 
ametkonda siiski teenus taastama, kui see peaks 
vähegi võimalik olema. Kui see ei õnnestu, peame 
koos mõtlema, kuidas vähemalt abivajajad hätta ei 
jääks.

vallavanem kaido taMbErg 

Otepää Muusikakooli 

direktor on Helen Kirsi

Otepää Vallavalitsuse korraldatud konkursiga sai 
Otepää Muusikakooli direktoriks senine muusika-
kooli direktori kt Helen Kirsi. 

Helen Kirsi on lõpetanud Rakvere Gümnaasiumi, 
Heino Elleri nimelise Muusikakooli, TÜ Viljandi kul-
tuuriakadeemia koolimuusika erialal ja Eesti Muusi-
kaakadeemia muusikapedagoogika magistrantuuri.

Helen Kirsi on Otepää Muusikakoolis töötanud 
2015. aastast alates lauluõpetajana. Muusikakooli 
direktori kohuseid asus ta täitma 2018. aasta sügi-
sel. Helen mängib viiulit, klaverit ja laulab rockan-
samblis Desert Queen.

Helen Kirsi märkis, et muusikakooli juhtimine 
on kahtlemata väljakutse – nõnda väikeses koolis 
on kõik töötajad kõikvõimalikes ametites, alates 
koolipsühholoogist kuni sekretärini välja, lisaks 
veel oma eriala. Peab suutma olla paindlik ja loo-
minguline. „Mulle meeldivad väljakutsed ja enese 
ületamine vahel ka inimvõimete piiril kõikudes,“ 
ütles Helen Kirsi. „Olen vahepeal selline nö vana-
kooli õpetaja – karm ja nõudlik, eeldades tohutut 
pühendumist oma instrumendile. Lauljana olen 
mõistnud, et tehnika, segatud ausa emotsiooniga, 
on see, mis laval mõjub ja keerulistest olukorda-
dest välja aitab tulla.“

Ta leidis, et nii üldhariduskoolis kui ka muusi-
kakoolis õpetatakse eelkõige inimeseks olemist ja 
loovust. Oma isiklike eeskujudega, olles ise isiksu-
sed, saavad õpetajad näidata, kuidas on võimalik 
toimetada, kuidas muusika avardab meeli. „Muu-
sikakoolis õppimine arendab tõepoolest erine-
vaid oskusi, läbi selle saavutame oma eesmärgid: 
toetada noori ja luua nende ümber turvalise kesk-
konna, täis loovust, vastutust, kohustust, rõõmu ja 
armastust. Ja ehk mõne õpilase jaoks luua hoopiski 
elukutse,“ lisas Helen Kirsi.

SA Otepää Tervisekeskus 
võtab tööle

raamatupidaja.

Täiendav info: tel 5059216, Andres Arike
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24. augustil sai teoks külaskäik Vihti Maanpoulus-
tusnaiste juurde. Lahke küllakutse tuli vastutasuks 4. 
juunil Eesti lipu päeval Otepääl toimunud kohtumi-
sele, kus Vihti naised osalesid koos Otepää naiskodu-
kaitsjatega pidulikus rongkäigus ning said osa teatri- 
etendusest „Taevas, muld ja tulevik“.

Esimesena külastasime Kalervo Kaarre loodud 
sõjamuuseumit, kus tutvusime Soome talvesõja ja 
jätkusõjaaegse sõduri eluga ning ka tollase Soome 
Lottade tegevusega. Muuseumi looja suur eesmärk 
on just lastel aidata mõista ja tunnetada, miks ei peaks 
sõdima ja kui oluline on hoida rahu. Siin  saavad täis-
kasvanudki seda tunda, sest väljapaneku üheks osaks 
on sõjaaegsed helisalvestised lahingutest ja pommita-
mistest. See oli hingeminev sügav elamus.

Edasi liikusime muuseumi teisele korrusele, kus asus 
Kalervo abikaasa Teija Kaarre kaunis maailm. Maja-
proua võrratud mosaiigitööd ei jätnud kedagi külmaks.

Pärast muuseumikülastust ja pisikest kõhukinnitust, 
ootas meid suur laat – Vihdin Wuosisatamarkkinat. 
Laadal tutvustasime nii Otepääd kui ka naiskodukait-
se tegevust. Vihti naised pakkusid hernesuppi, mis 
keedeti kohapeal suures katlas. Kohal olid ka Soome 
teised riigikaitselised organisatsioonid.

Päeva lõpetas kohtumine Vihti Maanpoulustusnais-
tega kauni Hiidenvesi järve ääres. Tutvustasime vastas-
tikku organisatsioonide tegevusi ja leidsime võimalu-
si koostööks ning ühisõppusteks. Vahetati kingitusi ja 
koostöö jätkamiseks lepiti kokku, et Vihti Maanpou-
lustusnaiset külastavad meid Eesti lipupäeval ja meie 
naised osalevad Vihti laadapäeval augusti lõpus.

Järgmisel päeval külastasime Vihti kirikut ja vaata-
misväärsusi ning mälestusmärke sõjas langenuile.

Lahke vastuvõtt, väga hästi organiseeritud tegevus-
kava ja kaunis Soome loodus – see andis kindla veen-
dumuse jätkata ja arendada kontakte ja kohtumisi, mis 
rikastavad inimesi ja kodumaa kaitset.

Suur tänu Päivi Veikkolaisele, kes on sõprussillaks 
meie ja soome naiste vahel!

Täname Otepää Vallavalitsust, Otepää turismiinfo-
punkti, Otepää lihatööstust Edgar ja Anni butiiki.

otepää naiskodukaitsjad
Foto: EnE PrantS

Otepää naiskodukaitsjad käisid külas 
Soome Maanpoulustusnaistel

28. septembril kell 10.00-17.30 
Otepää vallas Maal Elamise 
Päev 2019 – Otepää valla päev

2 8 .  s e p t e m b r i l 
toimub esimene 
üle-eestimaaline 
Maal Elamise Päev.

Ettevõtmises osa-
leb ka Otepää vald, 
kes ootab külla nii 
maaelust huvitatud linnainimesi kui ka val-
lakodanikke ja tutvustab siinseid teenuseid, 
potentsiaalseid töökohti, kultuurielu, toimub 
kohtumine vallavõimuga jpm. Tahame näida-
ta kõigile, mis meil maal on head!

Maal Elamise Päeva jooksul on Otepää val-
las avatud erinevate ettevõtete ja asutuste 
uksed, Puka, Nõuni, Otepää ja Sangaste kul-
tuurimajades toimuvad kultuuriprogrammid 
ja toimub palju muud põnevat. 

Palun jälgige reklaami: www.otepaa.ee. 
Kõik on oodatud osalema!

28. septembril toimuvad Maal Elamise 
Päeva raames ka kohtumised vallarahva-
ga koos Otepää vallavalitsuse esindajate ja 
ametnikega. Räägime valla elust ja plaanidest. 
Üheks arutelu punktiks on ka mänguväljakud. 
Ootame rohket osavõttu!

Kell 10.00 Nõuni kultuurimajas
Kell 12.00 Otepää kultuurmajas
Kell 14.00 Sangaste kultuurimajas
Kell 16.00 Puka kultuurimajas

Maal elamise päev Pilkuse külas
Külamaja avatakse 28. septembril kell 11.00 
ja on avatud kella 13-ni.

Päevakavas on: 1. nunnukonkurss, 
2.hoidiste konkurss, 
3.pannkoogi pralle,
4.küla ajaloominutid

Nunnusid ja hoidiseid saab tuua kella 10-
11ni. Kes samal päeval tuua ei saa, saab ära 
tuua ka eelmine päeval. Ette helistades tel 
5197 4916 Merike.

Maal Elamise Päev Puka alevikus
Kell 9.00 Kringli õpituba Puka kogukonnaköö-
gis (osalustasu) - eelregistreerimisega Anneli 
Uffert 5135961.

Kell 11.00 Jooksukrossid: lastele staadio-
nijooks kuni 10 aastat, vanematele ja täis-
kasvanutele jooksukross - registreerimine 
kohapeal, Piret Vahi.

Kell 13.00 Lastele õpituba - minivõileivatort, 
Puka kogukonnaköögis (osalustasu). Vajalik 
eelregistreerimine Heidi Leesik 5614 7565.

Kell 14.00 Puka ajalootuur - viib läbi Õnne 
Paimre, kogunemine Puka kaupluse parklas 
- kogukonnaköögi ees.

KRAINE kohvik avatud alates 11.00. vatud 
laste mängukeskus FUN 11.00- 14.00.

Maal Elamise päev Vidrike külas
Maal elamise päeval saavad külalised näha 
ja kuulda, mida põnevat Vidrike kogukond 
teeb. Nii suurte kui ka laste jaoks korraldame 
mänge. Avatud on õnneloos külaelanike endi 
poolt valmistatud ja kasvatatud auhindadega. 
Kell 12-15 saab tellida Külamaja suurepärast 
pitsat.

Vidrike ringkäigud algavad kell 12.00 ja 
15.00 Vidrike Külamaja seltsitoast ja kesta-
vad umbes 45 minutit. Soovijatel on võimalus 
minna ka Vidrike vaatetorni.

Kui tulete suurema kambaga, andke teada, 
korraldame eraldi programmi.

Kontaktisik: külavanem Ivika Nõgel, 
5115914, vidrikekula@gmail.com.

Otepää valla kõikide külade inimesed kogu-
nevad Maal elamise päeva pidulikule lõpe-
tamisele.

Toimub Suur Otepää Külade pidu 28. sep-
tembril kell 19.00 Kuigatsi Külamajas.

Palume oma tulekust ette teatada hiljemalt 
23. septembriks tel 53 408298 või e-post: 
visnapuumare@gmail.com, et saaksime laua 
hea ja paremaga katta.

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

Meiega on ühendust võtnud kodanikud, kes on 
saanud kirju või lugenud artikleid, mis räägivad 
riiklikest trahvidest, mis ähvardavad inimesi, 
kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehi-
tisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või 
on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba. 
Kahjuks on vähemalt osa neist kirjutistest otse-
selt eksitavad ja suunatud ainult oma teenuse 
müümisele.

Paika peab see, et Ehitusseadustiku ja planee-
rimisseaduse rakendamise seaduse §26 järgi 
korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 
1. jaanuariks. §26 sätestab ka, et korrastami-
se käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni 
kandmata hooned, nende ehitisealune pind ja 
koordinaadid.

Väidetav 500 eurone trahv (mõnikord esi-
tatud viitega riigilõivuseadusele) selle eest, et 
andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu 
ühelegi riiklikule haldusaktile. Riigilõivuseaduse 
§ 3316 kohaselt võetakse enne ehitusseadusti-
ku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise 
registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot 
(ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil). 
Juhime tähelepanu, et see riigilõiv kohaldub 
ainult ebaseaduslikele ehitistele.

Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist 
ei tähenda tingimata, et ehitis on ebaseaduslik. 
Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitus-
loata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav 
(tasub tähele panna, et näiteks enne 1995. aasta 
22. juulit valdavalt seda nõuet ei eksisteerinud).

Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigi-
le hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 
2020. Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitus-
seadustikus, 1. jaanuarist 2020 kasutuslubade 
käsitlemise kord ei muutu.

Ehitisregistri korrektsed andmed on hädava-
jalikud näiteks hoonete ohutuse hindamiseks 
ja selleks, et langetada õigeid otsuseid kütte-, 
vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või 
prügiveo korraldamisel. Ka selleks, et kiirenda-
da ehitustegevust ja vähendada sellest tulene-
vat ebamugavust (nagu pikalt suletud teed või 
lõhutud taristu). Niisamuti hoonete ostu-müügi 
tehingutes informatsiooni kogumiseks. Seetõttu 
on andmete korrastamine registris väga ooda-
tud. Kuid riik ei ole andmete korrektsuse nõude 
tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone.

Ehitisregistri kommentaar 
seoses andmete korrastamise 
nõudega 1. jaanuariks 2020 

1) Otepää vallasiseses linnas asuv Kastani kinnis-
tu (kinnistu registriosa nr 2326540, katastritunnus 
55601:003:0001, pindala 1160 m², sihtotstarve sot- 
siaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 25 000 
eurot;

2) Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 14a asuv 
kinnistu (kinnistu registriosa nr 2330040, katastritunnus 
55601:003:1510, pindala 1237 m², sihtotstarve sotsiaal-
maa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 25 000 eurot;

3) Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuv 
kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 
55601:007:0009, pindala 785 m², siht- otstarve sotsiaal-
maa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 20 000 eurot;

4) Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuv kin-
nistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus 
55601:007:0008, pindala 700 m², sihtotstarve sot- siaal-
maa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 15 000 eurot;

5) Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 6a asuv 
kinnistu (kinnistu registriosa nr 2327140, katastritunnus 
55601:007:0005, pindala 668 m², siht- otstarve sotsiaal-
maa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 15 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja 
juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepin-
gut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 
eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alg-
hinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää 
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 

SEB Pangas hiljemalt 27. septembriks 2019. a kell 
10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. sep-
tembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää 
Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millele 
on märgusõnaks kirjutatud müügiobjekt. Kirjaliku pak-
kumise võib saata ka posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pak-
kuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või 
registrikoodi; nõusolekut enampakkumises osalemiseks 
enampakkumiseks esitatud tingimustel; dokumente 
enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumi-
se kohta; sõnadega väljendatud pakkumise summat; 
pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi tõendavat 
dokumenti (vajadusel); pakkumise esitaja kontaktand-
meid: telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 27. 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=243329

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel

Naiskodukaitsjad Vihti laadal.

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI 
EELKOOL 

alustab 19. septembril 
kell 8.30.

Lapsevanemate koosolek 
toimub esmaspäeval, 

16. septembril kell 18.00.
Eelkooli laste õpetaja on

Tiina Kukk.

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja meenekonkursi, 
mille eesmärk on leida vallale 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 kasu-
tada 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 lü-
hikese 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: ettevõtted, eraisikud, ühen-
dused.

Koos meenega esitada hiljemalt 01.11.2019 
Otepää VallavalitsusELE (Lipuväljak 13, Otepää, 
67405) kinnine ümbrik, millele on kirjutatud töö ni-
metus ning sees autori kontaktandmeid (nimi, tele-
fon, e-post) ja toote pakendamisvõimaluse kirjeldus 
ning toote hind (eraldi hind tootele ja pakendile). 

Konkursi auhinnaks on meenetellimus 500 euro 
väärtuses. 
Lisainfo: Monika Otrokova, tel. 766 4811; 505 970,
e-post: monika@otepaa.ee.

Otepää valla meenekonkurss
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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.

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 kujun-

did, 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 esi-
nema Vaba lavale:  kultuurikeskused@otepaa.ee. Päev on kõigile tasuta! 

Loe perepäeva kohta ka esimeselt leheküljelt!

28. septembril kell 10.00-17.30 Otepää vallas Maal Elamise Päev 2019 – Otepää 
valla päev. 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!

 1. oktoobril kell 12.00-14.00 Otepää Kultuurimajas Eakate TERVISEPÄEV. Külas 
on ja nõu jagavad oma ala spetsialistid. Muusikalised vahepalad. Kohale 
tulevad erinevad abivahendite esitlejad ja müüjad. Kaetud on suupistelaud 
tervislike sügisandidega. Üritus on TASUTA.

 1. oktoobril kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Rahvus-vaheline Muusikapäev 
ansambliga Tuulisbrass. Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril tõstab 
Muusikapäeva kontserdiprogramm au sisse elava muusika, tuues publikuni 
rohkem kui 100 kontserti kõikjal üle Eesti. Muusikapäev on maailmas ai-
nulaadne laiaulatuslik hea tahte projekt, milles kontserdipaigad ja esinejad 
osalevad vabatahtlikkuse alusel ning kõik sündmused on publikule prii sis-
sepääsuga. Tänavu leiab üle-eestiline Muusikapäeva kontserdiprogramm 
aset seitsmendat korda. Kuula! 

 4. oktoobril kell 20.00 Otepää Kultuurimajas TEATER Comedy Estonia esitleb: 
Sügistuur 2019. Comedy Estonia Sügistuur: iga-aastane ringreis üle Eestimaa 
lavade. Sel aastal on lisaks tavapärasele raskekahurväele kaasas ka mõned 
meie lootustandvamad Open Mic-idel üles astunud esinejad.

Tänu sellele näeb tuuril täiesti erinevate kogemuste, teemade ja vaatenurkadega 
koomikuid. Õhtut juhib Sander Õigus ning lavale astuvad kindlasti ka podcast 
“Tussisööjad” peategelased Ari Matti Mustonen ja Mikael Meema. See on 
suurepärane võimalus näha, kuidas koomikud on möödunud aasta jooksul 
arenenud. Üritusel puudub läbiv teema ning nagu kombeks on iga koomiku 
materjal nende enda kirjutatud. Kõik mida laval näha saab pole etendus vaid 
päris elu! Show on soovitatud 16+.

Piletid müügil Piletilevis ning Piletilevi müügipunktides alates 29.07.2019 ja ukselt. 
Täispilet 12 eurot, õpilane/ üliõpilane 10 eurot. Sissepääs kell 19:30

Üritus kestab 2 tundi koos vaheajaga (vaheaeg 20 minutit).

Puka Kultuurimaja
Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi Pung

20. septembril kell 17.00 Videviku õhtu tuntud inimestega. Kohtume muusiku Evald 
Raidmaga. Olete oodatud nautima head muusikat. Üritus tasuta.

Sangaste Kultuurimaja

22. septembril kell 12.00 Sügismatk Tarmo Evestuse juhtimisel ja metsamõtisklus 
Valdur Mikitaga. Kohtume kell 12.00 Sangaste Lossi ees, riietu vastavalt ilma-
le. Metsas ootab kehakinnitus ja lõke. Võimalik osta Valdur Mikita raamatuid 
(sularaha). Orienteeruv tagasi jõudmine kell 16.00.

Sündmus on kõigile tasuta! Registreeri ennast, et teaksime sinuga arvestada: 
merilin.kirbits@otepaa.ee  / +3725284902 Merilin

 3. oktoobril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas EAKATE PÄEV.  Külla tulevad: 
Nõuni naisansambel „Lõbusad lesed“, perearst Tatjana Laadi, pereõde Piia 
Künnapuu, jurist Helju Hõbe, Keeni kooli lapsed ning päeva juhib Merilin. 
Laual tervislik amps.

Sündmus on kõigile tasuta! Teid ootab MTÜ Sangaste Rukkilill 

 5. oktoobril kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas tantsuõhtu ansambliga MA & W. 
Ma&W ehk Mare ja Vallo on tantsuansambel, kus mõlemad ansambliliikmed 
musitseerivad ja veavad meeleolukalt õhtut. Ansambel viljeleb tantsumuusikat 
igale eale, muusika hõlmab kõiki tantsurütme ja on valdavalt eestikeelne. 
Repertuaarivalik on mitmekülgne ja meeleolukas ning suurt rolli mängib ka 
suhtlemine publikuga kogu õhtu vältel. 

Pilet 5 eurot. Laudade broneerimine: merilin.kirbits@otepaa.ee / +3725284902 
Merilin. Avatud kohvik: Kairi Tordid

19. oktoobril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas Lendteatri komöödialavastus 
kahes vaatuses „Ema Tereesa“. 

Pilet 7 eurot / 5 eurot , piletid müügil koha peal tund enne algust sularahas. Avatud 
kohvik Kairi Tordid!

Lavastaja AIRÉ PAJUR, Kunstnik Margus Möll, Laval Anne Masing-Luik, Kaidi Sööt, 
Mare Jõgi, Ulja Käos, Imre Vallikivi.  Mida on vaja õnneks? Küllap on õnn iga 
inimese jaoks erinev, aga enamasti hakkame hindama neid asju ja inimesi, 
mida või keda meil enam ei ole. Või siis ka mitte…

 Soe septembrihommik, tere!
 Ammu ootas sind me pere.
 Tere, meie kallis maja! 
 Sind on ikka rõõm meil näha!
   (R. Farhadi, M. Kase)

Just need luuleread iseloomustasid meie 
lasteaia õppeaasta avaüritusi kõige pare-
mini – ilm oli suurepärane ning kõigil oli 
rõõm üle pika aja näha nii üksteist kui oma 
maja. 

Mõlemas majas oli taaskohtumisse 
pikitud augustikuu üks tähtsamaid sünd-
musi – Balti keti 30. aastapäev. Ka meie 
tegime oma ketid. Võrukaelas võeti sihiks 
teha inimkett, mis ulatuks ühest maja otsast 
teise. Pähklikeses oli eesmärgiks kallistada 
maja. Kõik nägid vaeva, et lülirida oleks üks 
tervik. Veidi jäi lülisid puudu, aga muidu 
saime tehtud! Särtsu lisas omalt poolt ka 
sügis, sest fotoltki näeme, kuidas septem-
brikuule omased üha enam pikalevenivad 
varjud loovad justkui topeltketi efekti. 

Nüüd saame asuda teele – uuel aastal 
astume väravast välja ning uurime maid ja 

Head uut aastat, lasteaed!

rahvaid. 
Fotol on Võrukaela-nimelised lülid. 

otepää lasteaia õppealajuhataja 
MErikE kaSE

Foto: kirLi kEEMu

Oktoobris alustab oma teist hooaega MARGIT TALI 
laulustuudio,

kuhu on veel kolm vaba kohta.

Kui oled 10.-19.-aastane ning 
laval olemine ja laulmine teeb sul meele rõõmsaks,

on see laulustuudio just sinule!

Huvi korral saada kiri: margittali@gmail.com.

Lisainfot stuudio kohta leiad:
www.facebook.com/MargitTaliLaulustuudio

Registreeriminne lõpeb 23. septembril.
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Staažikas Otepää Muusikakooli õpetaja Imbi Poolakene läks 
väljateenitud puhkusele

Pühajärve Põhikoolis avati uus laboriklass

Pühajärve Põhikooli kooliperel oli uue 
õppeaasta hakul igati põhjust rõõmustami-
seks – 2. septembril kooliaasta avaaktusel 
avati uus laboriklass. Laboriklassi avasid 
Otepää vallavanem Kaido Tamberg, Püha-
järve Põhikooli loodusainete õpetaja Peeter 
Kangur, õpilasesinduse president Tuule-Liis 
Jaagant ja ehitaja esindajana Priit Jaagant.

Esimeseks katseks sai Coca-Cola pudelis-
se Mentose kommide panemine. Teadupä-
rast purskub peale sellist tegevust Coca-Co-
la pudelist välja mitmemeetrine juga. Selle 
katsega oligi uus laboriklass päriselt avatud.

Laboriklassis on tõmbekapp, mikroskoo-
bid, katsevahendid ja muu vajalik. Pühajärve 
Põhikooli looduainete õpetaja Peeter Kangur 
ütles, et varem ei olnud kohta, kus kõiki neid 
asju hoida ja katseteks valmis panna. „Uue 
klassi olemasolu hõlbustab kindlasti õpetaja 
tööd. Metoodika poole pealt – eks huvitav 
saab olema nii õpilasel, kui ka õpetajal,“ lisas 
Peeter Kangur. „Nüüd saab õppevahendeid 
ka juurde osta, sest nii mõnigi vahend oli meil 
60-ndatest aastatest.“

„Soovime, et meie valla koolides käivad 
lapsed saaksid parimat haridust,“ sõnas 
Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Kõike 
korraga ei jõua, oleme iga õppeaasta algul 
püüdnud meie koolides midagi remontida, 

paremaks teha või midagi uut luua.“
Laboriklassi ehitas Otepää Ehitusgrupp 

OÜ, klassi maksumus oli 33 000 eurot, mille 
tasus täielikult Otepää vald.

Monika otrokova

Elu on imeline – kuidas Saaremaa tüdruk 
Otepääle sai, muusika hinges helisemas. 
Uskumatult tore, et Kuressaare Muusikakool 
just loodi, kui Imbil tuli mõte klaverit hakata 
õppima. Edasi viis koolitee H.Elleri nim. 
Tartu Muusikakooli, koorijuhtimise eriala-
le. Juba õpingute kõrvalt on Imbi kogu aeg 
õpetanud klaverimängu – 61 aastat – suur, 
suur kummardus! Muusikalisi saladusi on ta 
jaganud Kuressaare, Elva, Alatskivi, Räpina, 
Põlva ja Otepää lastele. Otepää Muusika-
koolis on ta tegutsenud 39 aastat – suur, suur 
tänu!

Imbi on õpetaja, kes suudab väga palju – 
tema elutarkuse, hingeelu ja muusika süm-
bioos on mõjutanud väga-väga paljusid 
inimesi. Ta püüab alati mõista ja aru saada 
ning pakkuda lahendusi erinevatele küsimus-
tele – ta on suurepärane meeskonnamängija.

Lisaks pedagoogitööle on Imbi olnud 
Otepää Kultuurimaja segakoori dirigent ja 
laulnud naisansamblis Relami. Relami kont-
serdid on pakkunud palju muusikalisi elamusi 
nii Eestimaal kui ka välismaal. Suurim reis oli 
näiteks Saksamaale.

Muusikakooli õpetaja Anneli Narusk 
meenutab: „Imbi oli minu õpetaja küll lühi-
kest aega (umbes poolteist aastat), kuid 
jättis mulle mällu sellest lapsepõlve perioo-
dist sooja ja muretu mälestuselaigu. Õpeta-
jana oli ta rahulik, tasakaalukas, ei tõstnud 
kunagi häält (minuga vist ei olnud seda vaja), 

alati pastelsetes toonides ja rõõmsameel-
ne. Rohkem on ta mulle mentoriks olnud 
nüüd, kus ma ise olen õpetaja. Ta on väga 
hea kuulaja ja nõuandja, temaga saab rääkida 
kõigest, arutada ning analüüsida nii elutõde-
sid kui ka päevauudiseid.“

Armas Imbi!

Me täname Sind, et oled olnud meile õpeta-

 Imbi Poolakene pälvis Otepää valla tänukirja.

jaks, tujutõstjaks, muusikakooli heaks hald-
jaks ja loomulikult kõige tähtsamaks “õppea-
lajuhatajaks”. Sinu rõõmsameelsus ja elujaa-
tus on meil alati südames ja meeles. Kallis-
tused ja head soovid! Me väga palume, et sa 
tuleksid regulaarselt muusikakooli olukorda 
kontrollima!

otepää Muusikakooli pere

Enne uue õppeaasta algust on paras aeg meelde tuletada 
möödunut. Kunstikooli järjekorras 13. lõpetaja oli Kalev Mar-
kus Koort. Kalev alustas õpinguid kunstikoolis esimeses klas-
sis ettevalmistusosakonnas. Nüüd, jõudnud kaheksandasse 
klassi, oli ta läbinud heade ja väga heade hinnetega kolme 
aastase ettevalmistuskursuse ja viie aastase põhikursuse ja 
tuli valida lõputöö teema ja see töö ka teostada. Kalev külastas 
loomaaeda ja otsustas modelleerida loomade päid. Ta valis 
jääkaru ja sarvilise kitse. Pildistanud neid igast vaatest, tegi 
neist joonised. Kõik see töö algas sügisel ja lõpule jõudis 
kevadel lõputöö kaitsmiseks. Juhendajaks oli Kalevil Kristjan 
Kittus, tema skulptuuriõpetaja.

Joonised soovitud suuruses ees, algas keraamilisest savist 
modelleerimine. Modelleerimine on erialaline huvitav töö. 
Modelleertud töö tuli eelpõletada, et hiljem saaks glasuu-
rida. Eelpõletuses võib juhtuda, et töö läheb katki. Lõputöö 
puhul oli ka hirm, aga läks hästi – töö jäi terveks. Esialgu  sai 
valmis jääkaru pea, seejärel kits. Mõlemad tööd õnnestusid. 
Kui eelpõletus tehtud, tuli glasuurida ja glasuur ka keraa-
mikaahjus kinnitada. Kõik õnnestus. Lõputöö kaitsmisel sai 
Kalev hindamiskomisjonilt hinde „viis“.

Soovime Kalevile kunstnikukätt ka edaspidiseks. Sedasama 
soovime kõigile praegustele õpilastele ja õpetajatele. Huvi-
tavat ja tulemuslikku alanud kooliaastat.

ESti kittuS
Puka kunstikooli direktor

Kevadel lõpetas Puka Kunstikooli 
Kalev Markus Koort. Lõputöö – 
„Looma Pead“ skulptuurid keraa-
mika madalkuumus tehnikas.

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 

Kord aastas, muinastulede ööl süüdatakse 
lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid 
märgutulesid. Kunagi nimetati eelkõige Eesti 
saartel rannaäärseid märgutulesid iilastu-
ledeks. See oli tuli, mis süüdati rannas hilja 
peale jäänud paadimeestele. Iilane ehk tule-
mees sai tule hoidmise eest igalt tule juurde 
saabunud paadilt sada räime. Seda korda 
ja kohustust järgiti sadu aastaid, sest oli nii 
meremeeste ellujäämiseks kui ka rannaküla-
de kestmiseks oluline.

Meilegi on oluline, et inimesed saavad 
kokku, naudivad kontserti, maalilist päike-
seloojangut ning üksteisega-teineteisega 
koosolemist. Seekord, 31. augustil esine-
sid muinastulede öö hämaruses ja valguses 
Triin Arak (vokaal, klaver)  ja Karmen Urb 
(viiul). Kõlas Triin Araku autorilooming tema 
maikuus ilmunud plaadilt „Üle Maarjamaa”, 
sekka ka neid palasid, mis plaadile jõudmist 
veel ootavad. 

Aitäh teile imeilusa muusikalise elamuse 

eest! Suur tänu ka Toomasele heli ja valguse 
eest. Meie räimi ei oodanud, aga küll pere-
naistelt koduaia moosi, mida mõnuga kohe 
suure portsuga pannkookidele määrida. 
Aitäh! Lõkketule kumas lippasid ringi lapsed, 
vaatasid üksteisele silma noored armunud, 
puhusid juttu vanad tuttavad, kuskil pillroos 
sättis luigepere unele ... lihtsalt hästi armas ja 
kodune koosolemine.

Marika vikS

Nõuni rannas süttis taas muinastulede öö lõke
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Kui ilmataadiga oli kokkuleppele 
jõutud, tuli leida sellesuvisele Aed-
linna perede spordipäevale võistluste 
läbiviija. On meil ju igal aastal mingi 
uuendus olnud. Sel aastal siis otsus-
tasime panna endid proovile orien-
teerumises. Kuna nii mõnelegi oli 
see esimene kord taolist kaarti näha, 
tegime paar päeva enne võistluspäeva 
lühikese kiirkursuse.

Kätte jõudis 22. augusti õhtupoo-
lik, kohal oli võistluste rajameister 
ja peakohtunik, tuntud orienteeru-
ja ja ainuke selle ala kvalifitseeritud 
kohtunik Valgamaal Voldemar Tasa. 
Tema varustas meid  kaartidega ja tõi 
kohale kogu tarvismineva tehnika. 

Kontrollpunktides piiksuga märki-
mine meeldis lastele nii väga, et kõik 
olid valmis 10 punkti rajal üles leidma, 
et aga saaks märkida ja piiksutada. 
Isegi kolmeaastane Grete jooksis/
kõndis/sõitis ema kukil kogu raja läbi. 

Seekord sedapidi
JalGPall

22.09. kell 17.00 Tehvandi staadionil  UEFA U17 
SÕPRUSTURNIIR 2019  Eesti - Sloveenia

29.09. kell 17.00 Kääriku kunstmurustaadionil
 FC Otepää vs Tarvastu & Tõrva ÜM

12.10 kell 13.00 Kääriku kunstmurustaadionil
 FC Otepää vs Tartu FC Helios

Tehvandi hotelli Sporditeraapia pakub 
vesiteraapiaid treeningtaastuseks või 

lihtsalt heaks vormiks

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

• peakokale/kokale
• administraatorile

Avaldus ja CV esitada:
ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info: www.tehvandi.ee 
ja telefonil 76 69 553.

Ei saa jätta kiitmata tublisid ema-
sid-isasid, kes koos oma lastega rajale 
tulid  ega vaprat vanaema Silviat, kes 
läbis kogu distantsi lapselaps kärus ja 
lisaks veel koer näpuotsas. Võistkon-
nas oli 2 liiget, soovitavalt üks laps ja 
üks täiskasvanu. Ja et võistlus ikka 
oleks suurte võistluste mõõtu, oli ka 
medteenistus kohal. Õnneks midagi 
tõsisemat ette ei tulnud  ning  tohter  
sai koos oma perega võistlustel kaasa 
lüüa.

Suur oli kohtunike üllatus, kui esi-
mestena saabusid rajalt tagasi kaks 
väikesekasvulist habrast tüdrukut 
Anette ja Ida, kõik KP-d läbitud ja 
seda ainult poole tunniga! Õige peat-
selt hakkas teisigi võistlejaid tulema. 
Kohtunikud pakkusid kõigile juua, 
pirukaid ja puuvilju ning igale võis-
tkonnale olid šokolaaditahvlid, et 
kaotatud jõuvarusid taastada. Kui 
kontrollaeg oli täis tiksunud, said võis-

tkonnad mälestuseks kaunid Otepää 
Vallavalitsuse diplomid.

Otepää Aedlinna Seltsing tänab 
kõiki osalejaid, peakohtunik Volde-
mar Tasa, abikohtunikke  Tiiut, Sirjet  

ja Enlat ning Otepää Vallavalitsust, 
kes meid kõik toetasid. Oli tore ja 
meeldejääv päev!

EnE kELdEr
otepää aedlinna Seltsing

Võistlejad ja kohtunikud pärast võistlust.

Swimitation on vesivõimlemine vannis, soojas (34° C) vees. Videotreenin-
gut jälgitakse lakke kinnitatud TV-st. Kasutatakse liikuvusulatuse paranda-
miseks, aeglase lihaskiu arendamiseks, mittespetsiifiliseks treeninguks, 
lihas-ainevahetuslikuks taastumiseks, liigeste ja vigastustaastumiseks.

Vesi-vaakummassaaž on valutu massaaž soojas vannis; vaakum ja 
samaaegne veesurve tagavad erilise tõhususe. Eesmärgiks on lümfi- ja 
vereringe parandamine ning kudede ainevahetuse kiirendamine. Soojas 
vees koed lõdvenevad ja massaaž jõuab sügavamate lihas- ja luukonna 
kudedeni. Protseduur sobib nii üldmassaažiks kui ka lokaalsete problee-
mide (eriti selja ja liigeste, tselluliidi) teraapiaks. Protseduuri viib läbi 
kvalifitseeritud õde.

Sporditeraapia teenused on mõeldud kõigile, kes harrastavad sporti 
või teevad seda tipptasemel. Oodatud on ka igas vanuses inimesed, 
keda vaevab stress või mõni füsioteraapiline mure (seljavalu, liigesvalu 
vmt). Sporditaastuspunktis asub ka soolakamber.

Otepäälase kaardiga või trennilastele kehtib allahindlus -20%.

Vaata täpsemalt: www.tehvandi.ee/vaba-aeg/sporditeraapia

Mänguväljakute koosolekud

Head lapsevanemad!
Teatame, et koosolekud toimuvad üle-eestilise 

Maale Elama Otepää valla päeva raames 28. sep-
tembril 2019. Mänguväljakute teema tuleb üheks 
oluliseks arutluspunktiks sel päeval toimuvate 
rahvakoosolekute raames.
 Koosolekud toimuvad:
Kell 10.00 Nõuni kultuurimaja
Kell 12.00 Otepää kultuurmaja
Kell 14.00 Sangaste kultuurimaja
Kell 16.00 Puka kultuurimaja

Olete oodatud!
otepää vallavalitsus
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Avaldame kaastunnet 
Ülle Kikkasele 

VENNA 

surma puhul.

SA Tehvandi Spordikeskus

KU U LU T U S E D

Müüa 2.a laagerdunud hobusesõn-
nikut turbaga. Transpordi võima-
lus. 5018431

Õunamahla pressimine. 5018431

Müüa Nõunis toidukartulit Laura. 
5645 7495, Maret

Müüa veisesõnnikut, vedu väikese 
kalluri või traktoriga.
Tel. 5117109

Müüa kuivi katlapuid (lepp,saar). 
Tel 509 3453

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 kütteklotsid 
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu ta-
suta. 505 6107

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

Teostame erinevaid kolimisteenu- 
seid (vana mööbli, ehitusprahi, ras-
kete esemete äravedu) 58977133

Otepää vallas Lutike külas läks 21. 
augustil kaduma pikakarvaline halli 
värvi kastreeritud kass. Rinnaesine 
ja üks esikäpp valge. Tel: 56663584

Armsad Grete ja Geir! Südamlik 
kaastunne teie perele kalli ema 

PIHEL KUDU
lahkumise puhul.

Otepää Gümnaasiumi 8.b klassi 
ja 92. lennu õpilased ning 

õpetajad Ülle ja Marika.

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

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

Mälestame

PIHEL KUDUT

Avaldame kaastunet Alarile ja 
lastele.

Voki 6 majanaabrid

Südamlik kaastunne Kerstile 
armsa

PIHEL KUDU
kaotuse puhul

Töökaaslased Otepää 
Vallavalitsusest

Ei kao leinavalu hingest,
ei kao silmist pisarad...

Kullakallist ema, vanaema

MAIMU UNT`i

mälestavad 5. surma-aasta-
päeval

lapsed ja lapselapsed peredega.

Valus on mõelda, et Sind pole 
ja iial Sa meie juurde ei tule.

Mälestame kallist

PIHEL KUDU
09.04.1982-04.09.2019

Sügav kaastunne Gretele, 
Geirile, Alarile. 

Kersti pere
"Mina olen ülestõusmine ja elu. 

Kes minusse usub, see elab, 
isegi kui ta sureb." 

Johannese 11:25

Armas Evelyn! 
Südamlik kaastunne Sulle armsa 

isa ja endise Palveränduri 
koguduse pastori 

KALEV AINLO

lahkumise puhul.

Otepää Palveränduri kogudus, 
Laine, Leili, Ene ja Rein.

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt…
Ta tuleb te juurde taas lille 

või liblikana, esimese päikesekiire 
või suvise tuulena. 

Ta on uinuja padjalohus 
või lapselapse säravas pilgus. 

Ta elab neis, kes teda armastasid.

Tunneme lastele peredega kaasa 
armsa

NELLI UIBO

lahkumise puhul.

Kure Evaldi ja Pauli järeltulijad.

Elu kustub, aga mälestused jäävad...

HELTONA KIVISAAR
04.03.1925 - 30.08.2019

Mälestame head endist 
kauaaegset Otepää Sidejaoskon-

na ülema asetäitjat ja meenutame 
ühiseid ilusaid tööaastaid 

ning ansambli Rõõm laululiiget.

Siiras kaastunne lastele Anule 
ja Jürile perega kalli lähedase 

kaotuse puhul.

Otepää Postimaja pere.

Avaldame kaastunnet lastele 
peredega isa

EINO ROHTLA
kaotuse puhul.

Tiiu, Kalev, Kina, Vello, Aita, 
Kajar, Heli

Südamlik kaastunne kallile 
Geirile ja Gretele armsa ema 

PIHEL KUDU 

kaotuse puhul.

Otepää Muusikakooli õpetajad

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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 

Südamlik kaastunne Jüri ja Leili 
perele armsa ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

ELTONA KIVISAARE
surma puhul.

Marika ja Olev 

Sügav kaastunne Madis Kõiv 
perele kalli

NELLI UIBO

kaotuse puhul.

Mälestavad Tiiu ja Endrik

Avaldame sügavat  kaastunnet 
Evelyn Ainlole isa 

KALEV AINLO 

surma puhul.

Otepää Muusikakooli kollektiiv

Siiras kaastunne Kaidile ja 
Toomasele perega kalli ema, 

ämma ja vanaema 

MAILA HAMERI

kaotuse puhul.

Ene ja Anu

Uskumatu, et lahkusid me juurest,
uskumatu, et Sa läksid ära.

Enam ei kuule Su naeru tuules,
enam ei näe Su silmade sära.

Alar, Geir ja Grete, siiras kaastun-
ne Teile kalli elukaaslase ja ema

PIHEL KUDU
kaotuse puhul.

Üllar, Liivia, Marianne peredega

Elamiseks antud aeg, 
voolas peost kui liiv...

Südamlik kaastunne Alarile 
lastega armsa

PIHEL KUDU

kaotuse puhul.

Kristjan ja Margo peredega

Kuigi rohtuvad rajad, 
ei unune koos veedetud ajad

Südamlik kaastunne Alarile, 
Geirile ja Gretele lähedastega 

kalli 

PIHEL KUDU
kaotuse puhul.

Mälestavad Merit, Joel 
ja Merilyn.

Südamlik kaastunne Madis 
Alep`ile perekonnaga kalli õe

AIMA

lahkumise puhul.

Enn, Marie, Helve ja Aavo.

Südamlik kaastunne Sirjele 
perega ja Jaanile armsa ema 

NELLI UIBO

surma puhul.

Koit ja Eha

Südamlik kaastunne Alarile 
lastega ja kõigile lähedastele kalli

PIHELI

surma puhul.

Triinu, Gerli, Tiiu ja Margo

Armsad Kaidi, Toomas, Kadri ja 
Eliise! Südamlik kaastunne teile 

kalli

MAILA HAMERI

surma puhul.

Marika ja Olev laste peredega

Kurvaks jäi kodu, tühjaks jäi tuba, lein raske südameis.
Ei kunagi, ei iial keegi või asendada meile Sind.

Teatame kurbusega, et meie hulgast on 
lahkunud kallis elukaaslane ja ema

PIHEL KUDU
09.04.1982-04.09.2019

Sügavas leinas Alar, Geir ja Grete.

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused jäävad meiega.

Mälestame kauaaegset head 
naabrit

NELLI UIBO

Südamlik kaastunne Jaani ja 
Sirje peredele.

Tiiu ja Asta

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu.

Sügav kaastunne Alarile, Gretele, 
Geirile ja kõikidele lähedastele kalli

PIHEL KUDU
kaotuse puhul.

Kalev ja Tiiu

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

Sügav kaastunne 
Kaidi Palmistele kalli 

EMA

kaotuse puhul.

OG 10. klass

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Südamlik kaastunne Kaidile 
ja Toomasele

MAILA HAMER
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasium

Tuul tasa puude ladvus kiigub
ja vaikselt langetavad pea 

kõik naabrid Kalda tänavast 
avaldamaks kaastunnet Anule, 

Eglele ja Ericule

HELTONA KIVISAARE
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Alarile tütardega 
ja kõigile lähedastele kalli

PIHELI

surma puhul.

Kaido ja Leida

Sügav kaastunne Leilile ja Leole 
peredega

HEINO ROHTLA
kaotuse puhul.

Mälestame head naabrimeest.
Mare, Reet perega, Virve, 

Epp ja Milvi.

Vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunne Kaidile 
ja Toomasele lastega

kalli ema, ämma ja vanaema

MAILA
kaotuse puhul.

Naabripere Kõiv ja Orasson.

Südamlik kaastunne Jaanile ja 
tema perele kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema 

NELLI UIBO

kaotuse puhul.

Ly, Vaike ja Maia pere.

Mälestame sõbralikku, lahket 
ja rõõmsameelset 

PIHEL KUDU
Avaldame südamlikku kaastunnet 
tütardele Gretele ja Geirile kalli 

ema ja Alarile kaasa valusa 
kaotuse puhul.

Perek. Seppa ja Silmere

Tunneme südamest kaasa Sirjele 
ja tema perele kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

NELLI UIBO

kaotuse puhul.

Maia perega, Ly, Vaike ja Jaan.

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on väga-väga valus...

Südamlik kaastunne Alarile 
lastega kalli elukaaslase ja ema 

PIHELI

kaotuse puhul.

Varmo

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

Südamlik kaastunne Alarile 
ja tütardele kalli kaasa ja ema

PIHEL KUDU
kaotuse puhul.

Ainar, Margus, Hillar, Juss, 
Gunnar, Aivar, Aarne, Peep, 

Marko, Raivo, Meelis.

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. 

Head alanud kooliaastat!

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

Pakume tööd 
klienditeenindajatele 

ja abikokale.

Tööaeg abikokk: 
 E-R 7:00-15:30
Klienditeenindaja 1: 
 E-R 7.30-16.00
Klienditeenindaja 2: 
 E-R 8.30-15.00
Lisainfo telefonil: 5628 7339,
e-mail otepaa@dussmann.ee 

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunne Alarile, 
lastele kalli elukaaslase, ema

PIHEL KUDU

kaotuse puhul.

Raido pere

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

Südamlik kaastunne Alarile 
lastega kalli

PIHEL`i

kaotuse puhul.

Priit perega

Otepää sügislaat 

toimub pühapäeval, 
15. septembril 

algusega kell 8.00-15.00

Aiandusmaja ees platsil 
J. Hurda 5.

otepää aMS

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Südamlik kaastunne Alarile, 
Geirile ja Gretele kalli elukaaslase 

ja ema

PIHEL KUDU
lahkumise puhul.

Jaan perega

Südamlik kaastunne
Evelynile kalli 

ISA

kaotuse puhul.

Krista ja Mihkel
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Hea lapsevanem – tööotsija (kuni 7-aastaste lastega) 
Kas oled mõelnud, kuhu tööle või õppima minna ja millist ametit Sa soovid pidada?

Tule osalema tasuta praktilisel KOOLITUSEL „Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“  (131 tundi), kus saad teada 
rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.    Koolituse osad on:

 1. Ettevalmistus tööotsinguks (34 tundi)
Oluline osa on siin eneseanalüüsil. Põhilised küsimused on: a) Mida on minul maailmale pakkuda?  b) Kus ma tahan oma 
oskusi ja teadmisi kasutada?  c) Kuidas leida tööd, mis mind huvitab? d) Kuidas arendada oma oskusi?

 2. Töövestlus (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
Olulised teemad: ettevalmistus töövestluseks, olulised aspektid tööandjaga kontakti loomisel (väljendus-oskus, kehakeel ja 
välimus), suhtlemisoskuste arendamine ja meeskonnatöö.

 3. Tööõigus (16 tundi)
Olulised teemad: kokkulepete ja lepingu sõlmimine tööandjaga, töösuhete reguleerimine, millele pöörata tähelepanu lepingu 
sõlmimisel.

 4. Tööelu planeerimine (16 tundi)
Olulised teemad: mis on minu jaoks tööõnn, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine, minu võimaluste ja tugevuste sõ-
nastamine, erinevad karjääriplaneerimise ja tööotsimismeetodid.

 5. Arvuti kasutamine tööotsingul (16 tundi)
Olulised teemad: interneti võimaluste kasutamine tööotsinguks ja enesearenguvõimaluste loomiseks, minu kandideerimisdo-
kumendid internetikeskkonnas.

 6. Tööklubi (30 tundi)
Tööklubi on grupikohtumised 1-2 korda nädalas. Tööklubis toimuvad harjutused ja arutelud erinevatel teemadel: CV, kaaskiri, 
motivatsioonikiri, minu olulised oskused, teadmised ja väärtused tööturul, minu parim viis leida tööd, info ja kogemuste jaga-
mine töö või koolituste kohta jne.

 Koolitusele järgneb tööpraktika, et omandada praktilisi teadmisi ja tööturul vajalikke kogemusi ning saada soovitaja 
või kontakte tööelus. Tööpraktika on konkreetses ettevõttes juhendaja toel töötamine. Vajadusel on pärast koolitust võimalus 
minna erialasele kursusele.
 Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine. 

NFOTUND koolituse kohta on 24.09.2019 kell 13.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
51 187 93 (Margit) või margit.tago@jmk.ee

Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu majas

Kohtumiseni!
Oodatud on lapsevanemad, kes ei ole 
töötanud 18 kuud ning kellel on lapsi, kes 
kuni  7-aastased.

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

AS Pühajärve Puhkekodu

võtab tööle

ettekandja/baaridaami.

CV saata: egle@pjpk.ee 

Otepää Gümnaasium 
võtab tööle majahoidja.
Tööleasumise aeg esimesel 
võimalusel.
Lisainfo: Kalev Aigro, 
kalev@nuustaku.edu.ee või 
514 1592.


