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Maal elamise päev tekitas Otepää
vallas elevust

28. septembril toimus üle Eestis esmakordselt Maal elamise päev, mille
eesmärk oli väärtustada maal elamist
kui elustiili ning tutvustada siinseid
teenuseid ja tegemisi. Otepää vallas
avas oma ukse 16 asutust, nende
hulgas koolid, lasteaiad, kultuuri- ja
külamajad, ettevõtjad ja terviseteenuse pakkujad. Kokku oli külastusi
ligi 500.
Iga asutus lähenes päeva sisu kujundamisele pisut erinevalt ning erinev
oli ka külastajate arv. Kõige rohkem
külastajaid liikus Pukas, kus oma jõud
ühendasid kool, kultuurimaja ja kogukonnaköök. Üritusi oli Pukas tõesti
palju – kooli Mihklilaat, kontserdid,
õpitoad, ajaloo ringkäik ning jooksukross. Jooksukrossi läbi viinud alevikuvanem Piret Vahi rõõmustas osalejate
rohkuse üle: „Vaatamata sellele, et
paljud Puka lapsed olid rakkes kooli
juures tuli meile üle 40 suure ja väikse
võistleja, neist enamus väljastpoolt
Otepää valda.“
Eestvedajate sõnul liikus sel päeval
ka mitmeid hiljuti valda elama tulnud
peresid, kes uurisid nii haridusasutuste kui ka huvitegevuse võimalusi.
Väga suurt huvi tunti Otepää Tervisekeskuse ja äsja avatud Otepää
Hambakliiniku teenuste vastu. Ainus
sel päeval avatud olnud tootmisettevõtte OÜ Techne Töökojad omanik
Karl Mõts jäi samuti päevaga rahule:
„Kuulutasin välja võimaluse kasutada
meie ruume ja seadmeid väikeettevõtluseks ning päeva lõpuks lõimegi ühe
huvilisega käed“.
Väga oluliseks sündmuseks oli ka
vallavalitsuse ringkäik neljas kultuurimajas, kus kodanikud said küsimusi
esitada probleeme teadvustada ning
kaasa rääkida planeeritavas mänguväljakute projektis.
Nõuni kultuurimaja perenaine
Marika Viks kinnitas, et õhkkond oli
väga mõnus ja asjalik: „Selliseid kohtumisi võiks toimuda igal aastal või
isegi sagedamini.“

Vallavalitsuse liige Valdur Sepp
tervitamas narvalasi.

Otepää vallavalitsus kohtus Maale Elama päeval kultuurimajades vallarahvaga.

Otepää vallavalitsus osales Maale Elama Päeval

Sügispealinna tiitli andis 23. septembri õhtul
Geneva keskuses Narva linnapeale Aleksei
Jevgrafovile üle Tallinna Kesklinna vanem
Vladimir Svet.
Üritusel osalesid ka suvepealinna Pärnu,
kevadpealinna Türi ja talvepealinna Otepää
esindajad. Otepäält osalesid vallavalitsuse
liige Valdur Sepp ja vallavolikogu kogukondade koostöö komisjoni esimees Marika Viks.
Sügispealinna sündmuste sarja avas ainulaadne kontsert „Klassikast rokini”, kus astuvad üles kahe suure ooperiteatri – Venemaa
Suure Teatri ja Maria teatri – solistid. Kaks
teatrit ja kaks ooperikooli ühel laval. Kontserdi ainulaadsus seisneb ka repertuaaris:
kahte eri žanri ehk klassikat ja rokki saaks
sel õhtul kuulata suurepäraste ooperihäälte
esituses maestro Anatoli Štšura juhatatava
Narva Linna Sümfooniaorkestri saatel.
		

Maal Elamise Päeva jooksul oli
Otepää vallas avatud erinevate ettevõtete ja asutuste uksed. Puka, Nõuni ja
Otepää kultuurimajades toimusid kultuuriprogrammid. Avatud on ka haridusasutuste ning külaseltside uksed.
Otepää vallavalitsus korraldas
sellel päeval Nõuni, Otepää, Sangaste ja Puka kultuurimajades vallarahvale avalikud koosolekud, kus kohal
olid vallavalitsuse esindajad ja töötajad. Arutati vallaeluga seonduvaid
probleeme, kõik küsimused ja ettepanekud said ka üles kirjutatud ning
jõudumööda hakatakse nendega ka
tegelema. Üheks punktiks, mida eraldi
arutati, oli see, kuhu rajada mänguväljakuid. Koosolekutel lepiti kokku,
et mänguväljakute huvilistest tehakse
eraldi e-posti list, kus siis juba hakatakse konkreetset infot jagama.

Otepää vallavalitsus

Vasakult: Pilvi Saar, Kolga talu
38 kilone kõrvits ja Eda Soe.

MONIKA OTROKOVA
Foto: Narva Linnavalitsus

Sotsiaalminister
külastas Otepääd

Nõuni noorte tantsutrupp (Miia, Elerin, Gretely, Janette
ja Krisette) esines omaloomingulise tantsuga.
Otepää vallavanem Kaido Tamberg
märkis, et koosolekud olid väga
konstruktiivsed ja positiivsed. „Tänan
kõiki, kes tulid meiega oma probleeme ja mõtteid jagama. Väga hea meel
oli näha, et mänguväljakute teemaga
tuldi aktiivselt kaasa,“ sõnas Kaido
Tamberg. „Hakkamegi sellega ja teiste
üleskerkinud küsimustega nüüd tasapisi tegelema.“

Ivika Nõgel

tänab kõiki,
kes Maale Elama päeva
korraldasid ja osa võtsid.

23. septembrist on Narva
Eesti sügispealinn

Algatuse eestvedaja, Ivika Nõgeli
andmeil osales Maale Elama Päeval
kokku Puka piirkonnas 183, Otepää
linnas 141, Sihva piirkonnas 75, Nõuni
piirkonnas 52 ja Sangaste piirkonnas

18 huvilist. Õhtusel järelpeol Kuigatsis
oli 52 inimest 15 külast. Kokku osales
Eestis pilootprjektis 36 omavalitsust.
Maale Elama Päeval osalesid: Sangaste kultuurimaja, Keeni Põhikool,
Pühajärve Põhikool, Kappermäe
selts, Vidrike Külamaja, Otepää Lasteaed, Otepää Gümnaasium, Otepää
Hambakliinik, Otepää kultuurimaja,
Otepää Tervisekeskus, Techne OÜ,
Pilkuse Külamaja, Puka Kogukonnaköök, Puka Kool, Puka kultuurimaja,
Nõuni Kultuurimaja ning toimus ka
Puka jooks.
MONIKA OTROKOVA

Nõunikud Dan Lõhmus, Rasmus
Sinivee ja minister Tanel Kiik.
1.oktoobril külastas sotsiaalminister Tanel
Kiik koos nõunikega Otepää vallavolikogu
aseesimehe Jaanus Raidali ja vallavolikogu
liikme Mare Raidi kutsel Otepää valda.
Sotsiaalminister kohtus Otepää vallavalitsuses vallavolikogu aseesimehe Jaanus
Raidali ja vallavanema Kaido Tambergiga,
külastas Otepää kultuurimajas toimunud eakate terviseseminari ja tervitas kokkutulnuid.
Edasi tutvus minister Otepää Tervisekeskuse tööga, seejärel toimus vallavolikogu
saalis ümarlaud Otepää valla sotsiaaltöö ja
tervishoiu valdkonna töötegijatega. Ümarlaual räägiti nii Otepää valla probleemidest,
kui ka sotsiaalvaldkonnast laiemalt.
Otepää valla külastuse lõpetas koolilõuna Otepää Gümnaasiumis. Edasi suundus
sotsiaalminister Tanel Kiik Võrru.
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavalitsuse istungil
30.09.2019
Nõustuti Kuigatsi külas asuva ca 170 m² suuruse

maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi
maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1
punktile 8.
n

Nõustuti Mägiste külas asuva ca 1223 m² suuruse

maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n

Nõustuti Ädu külas asuva ca 55 m² suuruse maaük-

suse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n

10. oktoober 2019

Õpetajast, õppimisest ja õpetatavast

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Nõustuti Ädu külas asuva ca 530 m² suuruse

maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maa-

Äsja möödus üks tähtis päev. Päev, mis oli pühendatud õpetajatele ja haridusele, on väga oluline.
Õpetamine, õppimine ja õpetaja on omal moel
ja igale ajale omal kujul eluga kaasas käinud selle
tekkimisest peale. Nii on lihtsalt elus seatud, et
tarkusi antakse edasi ja omandatakse ning teadmisi saadakse suuresti õpetamise teel.
Kui jätta elu vaid isiklike kogemuste korjamise najale, et kõik oma teadmised peaks inimene
ise isikliku läbielamise põhjal kujundama, poleks
inimkond ja ilmselt loomariikki oma arengus
praegusele ligilähedalgi. Ilma eelnevate teadmisteta katse-eksitusmeetodi kogemused oleks meie/
nende arvukust ilmselt kurjalt räsinud.
Seega on õppimise ja õpetamise oskuse areng
kõigi arengute alus.

see, et elu polnud veel sedavõrd e-Eestistunud ja
internetistunud. Info liikus enam inimeste pidi,
selmet elas oma elu mobiilimastides ja valgusjuhtmetes. Olud ja tingimused olid samas aga karmimad ja valikuid jäi vähem.
Uue aja pedagoog on keset seda sotsiaalmeedia- ja kiirmeedia virrvarri Don Quijotena virtuaalmaailma veskitega võitlemas ja kiirinfo ohtudega
heitlemas. Samas on temal valikuid ja vahendeid
enam, kui ta eelkäijatel.
Teisalt on süda nii praegusel kui endisel õpetajal sama suur ja inimene endine oma töösse suhtumises ja ellu panustamises. Süda ja hing ja amet
on üksainus kolmainsus, milles nii hea, kui ka halb
korraga koos on. Sest ennast peab jagama nii kutsumuse, töö ja pere armastuste vahel.

reservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n

Nõustuti Ädu külas asuva ca 1804 m² suuruse

maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n

Määrati

Kuigatsi

külas

asuva

Porikraavi

katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:1040) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Lossiküla külas asuva Lepa katastriüksu-

se (katastritunnus 72402:002:0080) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasu-

Klassikaline kooliõpetaja on läbi aegade enamasti
olnud ühiskonna poolt austatud ja hinnatud elukutse. On aegu, kus see seisund on ilmekam ja on
ka aegu, kus see mammona tagaajamise aegadel
vähem märgatud on. Ometigi ei saa me hariduseta
ja õpetajata ka nüüd ega edaspidi.
Tuleb maha võtta müts ja maani kummardada
selle ülivajaliku ja samas väga raske, südantsiduva ja hingepugeva ameti auga kandjate ees. Teie
edasiantavas on olnud ja on paljuski täna meie
homse ühiskonna näojooned. Teie laote üles meie
tuleviku ehitise müüre.

tamise sihtotstarbed.
n

Määrati Mäeküla külas asuva Andruse katastriük-

suse (katastritunnus 72401:002:0744) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja

Kes on meie õpetaja siis täna ja kes ta oli eile?
Eilse õpetaja süda oli samuti oma ametiga tihedalt
seotud ja hing selles servani sees. Eeliseks oli ehk

Aga selline see elu ja see amet on! Saagu siin
sellega sügavalt tänatud meid kõiki kasvatanud
ja kujundanud nüüdseks pensionil õpetajaskond!
Olgu hoitud ja hoolitud meie uued pedagoogide
generatsioonid, kes selle tänuväärse ameti valinud
on ja sellele truuks jäävad!
Elagu meie pedagoogid ja olgu tänatud kõik meie
koolide-lasteaedade õpetajad ja töötajad!
Soovin teile ja ka meile kõigile õpetamisest ja õppimisest enam ja puhtamat rõõmu, rohkem hingesilitavat, kui seda kraapivat ning jõudu ja oskust seda
kõike saada ja teha!
Vallavanem Kaido Tamberg

kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Prange külas asuva Udumäe katastriük-

suse (katastritunnus 60802:002:0320) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Põru külas asuva Jalaja katastriüksuse

Aknasaaga järelmid

(katastritunnus 60802:002:0110) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Põru külas asuva Laane katastriüksuse

(katastritunnus 60802:002:0230) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Sihva külas asuva Jõnglase katastriüksuse

(katastritunnus 63601:002:0921) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Määrati Vaalu külas asuva Põllu katastriüksuse

(katastritunnus 72401:002:0671) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Eelmise lehe loost võis mõnel meist jääda mulje,
et vallamaja varasema valitsuse tellitud ja seejärel
kaduma jäänud aknad on kusagil kuhjas ootamas
odavat väljamüüki.
Nii see päris pole! Allpool väljatoodult siis
mõned põhilised asjaolud antud loos.

Määrati Ädu külas asuva Maalde katastriüksuse

Kuigi valla eelmine valitsus on juba maksnud pool
summast varasemalt akende eest hanke võitnud
firmale, siis akende tegelikule tegijale praeguseks
pankrotis olev toonane hanke võitja ja ühtlasi
ka akende tellija raha edasi maksnud ei ole ning
aknad on endiselt tegija omand.
Vallal on nüüdseks olemas küll läbi Norra loo
teadmine, mis akendest tegelikult saanud on, aga

need ei kuulu ikkagi meile, vaid valmistajale.
Vald peab korraldama uue pakkumiste küsimise ning selle võitjalt aknad ostma. Uue pakkumise vallale saab teha ka nn vanade akende omanik,
kes eelmiselt hanke võitjalt petta sai. Samas võidab
pakkumise ikkagi see, kes soodsamalt pakub.
Ehk siis vallamaja aknasaaga on pikk ja habemega lugu, aga aknad tuleb ikkagi uuesti osta ja ette
panna. Sest asi on algusest peale lörri läinud ja halvasti läbi viidud. Uus vald peab seda otsast peale
tegema. Akende lugu ja eelnev saaga on lihtsalt
infoks vallarahvale, kuidas asjad on olnud ja on.
Edu meile ja teile!
Vallavanem Kaido Tamberg

(katastritunnus 72401:001:0111) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm

isikut.
n

vallavara võõrandamiseks: 1.1 Otepää vallasiseses linnas
Kopli tn 12-13 asuv korteriomand (kinnistu registriosa
nr 1040140, üldpind 56,50 m²) alghinnaga 40 000 eurot;
1.2 Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuv korteriomand
(kinnistu registriosa nr 2182840, üldpind 42,20 m²) alghinnaga 3500 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni
esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati Ruuna külas asuva Audematsi katastriük-

suse (katastritunnus 60802:002:0170) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja
kasutamise sihtotstarbed.
02.10.2019
n

Projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku teade

Otsustati korraldada enampakkumine järgmise

Anti Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 6a kinnis-

tul asuvale ehitisele (katlamaja) kasutusluba.

Otepää Vallavalitsus algatas 30. septembri 2019. a
protokollilise otsusega avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Otepää vallasiseses
linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5,
Munamäe tänav T1, Lipuväljak 28, Taara, Munamäe
tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel.
Kinnistutel kehtib Otepää Vallavolikogu 26.
septembri 2013. a otsusega nr 1-4/50 kehtestatud
Otepää linnas asuvate Lipuväljak 24, Lipuväljak
24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneering.
Projekteerimistingimuste väljastamise põhjuseks
on asjaolu, et Lipuväljak T3 kinnistule ulatuv sidehoone osa takistab detailplaneeringus kavandatud
teerajatiste väljaehitamist ja hoone lammutamist
ei ole Otepää Vallavalitsuse hinnangul võimalik lähiaastatel saavutada. Samas on vajalik välja ehitada
teerajatised, mis tagaks ohutu lahenduse jalakäijate, kergliikluse ning autode liiklemiseks Otepää
Keskväljaku ja Munamäe tänava vahelises lõigus.
Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Projekteerimistingimuste eelnõu koos lisadega
avalikustatakse Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ajavahemikul 30.09. – 11.10.2019 a. Avaliku
väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus
esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Arvamusi projekteerimistingimuste eelnõu kohta
ootame kuni 11. oktoobrini 2019. a elektroonselt
e-posti aadressile: vald@otepaa.ee või paberkandjal aadressile Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13,
67405 Otepää vallasisene linn, Valgamaa.
Kui tähtaja jooksul esitatakse ettepanekuid või
vastuväiteid, korraldatakse asja arutamiseks avalik istung 17. oktoobril 2019. a kell 15.00 Otepää
Vallavalitsuse nõukoja ruumis.
Juhul kui arvamusi ei esitata, arutatakse projekteerimistingimuste määramist avalikku istungit
läbi viimata.

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

Monika Otrokova

Otepää Kultuurikeskused
võtab tööle
Sangaste kultuurimaja
perenaise-kultuurkorraldaja
Töö kirjeldus:

• Piirkonna kultuurielu korraldamine ja tegevuskava
koostamine lähtuvalt kohalikust kultuuriruumist ja
traditsioonidest
• koostab Sangaste Kultuurimaja sündmuste nädala-,
kuu- ja aastaplaanid
• tegeleb huviringide ja Sangaste kultuurimaja sisutegevuse organiseerimisega
• aitab kaasa kultuurisündmuste ettevalmistamisel ja
läbi viimisel
• reklaami- ja piletimüügi korraldamine
• teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arendamiseks
Otepää vallas
• saalide ja ruumide kasutusaegade reguleerimine
ning välja rentimine.

Nõuded kandidaadile:

• eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas
• orienteerumine kultuurivaldkonnas ka. projektide
kirjutamine
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele
oskus suhtlustasandil
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime
• hea suhtlemis- ja koostööoskus
• hea esinemisoskus

Omalt poolt pakume:

• vaheldusrikast ja huvitavat tööd
• sõbralikku kollektiivi
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalus antud
valdkonnas
Kandideerimiseks saata hiljemalt 10.10.2019.a oma
CV ja motivatsioonikiri e-maili aadressile jorma.riivald@
otepaa.ee Lisainfo tel: 5845 4870

Otepää Naisselts ootab kandidaate
valla aasta isa nimetusele
Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva
pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres
kasvab laps või lapsed, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi
ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi
elust. Avaldusi saab esitada kuni 18.10.2019. Aasta
isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Elanikule -> Otepää tunnustab ->
Aasta isa. (Otselink: http://www.otepaa.ee/aasta-isa )
Avaldused saata e-posti aadressil: vald@otepaa.
ee või tuua Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.
Aunimetuse "Otepää valla Aasta isa" väljaandmise
eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust, tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta isa tiitlit
annab välja Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega.

Head Otepää linna elanikud!
Käes on sügiskoristuse aeg. Koristatud lehed
viiakse ära 26.-27.10.2019 ja 02.-03.11.2019.
Palume SELLEKS AJAKS koguda prügikottidesse
AINULT puulehed ja asetada kotid puulehtedega
oma maja aia taha. Palume kasutada kuni 150 liitriseid tugevaid prügikotte!
Monika Otrokova

Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk on koolitustel ja seega ei ole vallas kättesaadav
järgmistel kuupäevadel:
Neljapäeval, 17.10.2019;
Reedel, 18.10.2019;
Kolmapäeval, 23.10.2019
Neljapäeval, 31.10.2019;
Reedel, 1.11.2019.

SÜNNID
Sienna Meos

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.

19. septembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 24. oktoobril.
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Maal elada on vahva
Ikka on vahva, kui ise oled vahva! 28. septembril kutsusid üle Eestimaa külad ja omavalitsused
külla, et koos tõdeda – maal on tore elada. Siiras
heameel on nende inimeste üle, kes laupäeva
varahommikul seadsid sammud kultuurimaja
poole, et juttu vesta vallavalitsuse esindajatega.
Nii mõnigi mure sai südamelt ära räägitud, nii
mõnigi soov elu paremaks muuta jääb ootele.
Siiras heameel on nende inimeste üle, kes nautisid meie maja toredat kontserti. Kertu imeilus
laul puges mõnusalt südamesse, noorte endi
tehtud tants pani jala kaasa tatsuma, Lõbusad
lesed ja Pääsusilmad, nemad on ikka lustlikud
ja nooruslikud.
Eriliselt siiras heameel on meie vahva ning
vägeva Mihklipäeva nunnunäituse üle. Nunnumast nunnumad-kapsas 5,12 kg, sibul 310 gr,
kartul 830 gr, punapeet 1,9 kg, porgand 1,05
kg, küüslauk 150 gr, kõrvits 38 kg. Lisaks veel
mituteist sorti õunu, kartuleid, tomateid, moosipurgid, hoidised, lilled, viinamarjad, käsitööõlu naaberkülast jne. Imestus oli suur, kas tõesti
Väike verev ongi väike, oli küll.
Aitäh sulle Maret, Külli, Kalmer, Merike,
Mari, Maimu, Erene, Pilvi, Ene, Eda, Vaike,
Marika, Kristiina, Pille, Karin, Vana Liiva ja
Rausi talu. Pärast näitust kolisid köögiviljad
Kodijärve hooldekodu ühepajatoidu potti.
Noortel oli avatud kohvik Lõbus muffin,
milles muidugi müügil muffinid. SUP laud, purjekad, surf ning Nõuni järv, need on sõbrad.
Pärastlõunal läks meisterdamiseks, õpetaja
Carmeni juhendamisel valmisid punutud helkurtupsikud, vahva kingitus nii endale kui ka

varsti saabuvaks pimedaks ajaks pereliikmetele. Rõõmsat elevust tekitas slaidiprogramm
meie tegemistest, toimetamistest aasta läbi ehk
kolmekuningapäevast jõuludeni. Mõni aastate
tagune foto tõi äratundmisrõõmu küllaga.
Oli tore päev. Tore meile, kes me maal
elame. Nagu ikka iga uue asjaga on, tahab harjumist ja omaksvõtmist. Mõtleme veel, mida
teha, et järgmine kord leiaks rohkem linnarahvast meid üles.
Marika Viks

korraldamise ja riiklike pensionide, toetuste ja
hüvitiste määramise ja maksmisega.
Otepää vallavanem Kaido Tamberg lisas, et
sotsiaalteenistuse I korrusele toomine parandab
kindlasti sotsiaalteenuste kättesaadavust, kuna
nüüd ei pea enam trepist vallamaja II korrusele
minema.

Sotsiaalteenistuse lahtiolekuajad:
E-N kell 8.00-17.00, lõunakell 12.00-12.30.
R kell 8.00-14.00 ilma lõunata.

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 EE421010202000578003 SEB Pangas
hiljemalt 25. oktoobriks 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt
25. oktoobriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak
13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises
ümbrikus, millele on märgusõnaks kirjutatud

Otepää valla õpetajad Sangaste lossi Ringtallis.
4. oktoobril toimus õpetajate päeva puhul Otepää
vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt Sangaste lossi Ringtallis.
Piduliku ning õdusa meeleolu õpetajatele lõid
muusikud Marek Sadam ja Tõnu Laikre. Õpetajaid
tunnustasid vallavolikogu esimees Jaanus Barkala,
vallavanem Kaido Tamberg ja haridusspetsialist
Janika Laur. Hiljem said pedagoogid tutvuda Ringtalli põneva püsiekspositsiooniga.
„Täname väga kõiki meie valla õpetajaid selle igapäevase vastutusrikka töö eest, mida te teete,“ ütles
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. „Mul on hea
meel, et meie vallas on palju häid ja tublisid õpetajaid.“
Otepää vallavanem Kaido Tamberg lisas, et õpetajad on tihtilugu õpilastele eeskujuks ja seda ka kogu
edaspidiseks eluks ning seega on õpetajaamet väga
oluline.
Otepää vald tunnustas õpetajaid valla tänukirja ja
Apollo raamatupoe kinkekaardiga. Valla aasta õpetajad valiti välja koolide ja lasteaia poolt
esitatud ettepanekute põhjal.
Tunnustusürituse korraldas Otepää vallavalitsus.

Aive Tämm – Pähklikese maja rühmaõpetaja
Puka Kool
Sille Lõõndre - muusikaõpetaja
Pühajärve Põhikool
Krista Sumberg – algklasside õpetaja ja rahvatantsuringide juhendaja
Aili Mägi - algklasside õpetaja ja rahvatantsuringide
juhendaja
Margit Rello – tugiisik
Keeni Põhikool
Kersti Haljasmets – ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja
Egle Sisask – Keeni Põhikooli lasteaed Kratila lasteaiaõpetaja
Audentese Spordigümnaasium Otepääl
Olga Alova – vene keele õpetaja
Hele Kärema – endine eesti keele ja kirjanduse
õpetaja, praegu administraator õpilaskodus

OTEPÄÄ VALLA AASTA ÕPETAJAD

Otepää Lasteaia Võrukaela maja õpiõu – Valgamaa
aasta õpetaja nominent aasta haridusteo kategoorias

Otepää Lasteaed
Ester Haidma – Võrukaela maja logopeed

Tunnustati ka Valgamaa aasta
õpetaja konkursi võitjaid:
Kaire Ojavee – Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja,
Valgamaa aasta õpetaja nominent klassiõpetaja kategoorias

Monika Otrokova

Lisainfo: Kadri Sommer tel 5303 3032.
Monika Otrokova

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel
1) Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13
asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr
1040140, üldpind 56,50 m²) alghinnaga 40 000
eurot;
2) Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2182840,
üldpind 42,20 m²) alghinnaga 3500 eurot.
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Otepää vald tunnustas õpetajaid

Otepää valla sotsiaalteenistus kolis korrus allapoole
Septembri lõpust alates asub Otepää valla sotsiaalteenistus vallamajas politsei ruumides I
korrusel.
Sotsiaalteenistuses on hetkel kaks spetsialisti
– teenistuse juhataja Kadri Sommer ja sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm. Lastekaitsespetsialist Kristin Leht jätkab esialgu vanades rummides II korrusel.
Uuest aastast alates on kavas vallamaja I korrusele luua ka sotsiaaltöö vanemspetsialisti Pille
Siku tööruum. Pille Sikk töötab praegu Sangaste ja Puka teenuskeskustes.
Kadri Sommeri sõnul hakkab sotsiaalteenistuste uutes ruumides kord kuus kohal käima
ka Sotsiaalkindlustusameti spetsialist. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb riiklike sotsiaalteenuste

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

„Kopli tn 12-13 korter“ või „Tööstuse tn 2-1
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 25. oktoobril
2019. a kell 11:30 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=244572

Eakate päeva tähistamisest võttis osa sotsiaalminister
1. oktoobril tähistati Otepää kultuurimajas rahvusvahelist eakate päeva.
Päeva avas sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rääkis
eakate üha suurenevast olulisusest ühiskondlikkus
sotsiaalpoliitilises kontekstis. Pensioniikka jõudnud
inimesed on tihti töövõimelised veel pikki aastaid
ja nende panustamist ühiskondlikku ellu tuleb igati
toetada ning väärtustada.
Vallavanem Kaido Tamberg pööras oma sõnavõtus tähelepanu põlvkondade sidususe olulisusele.
Ta pidas väga tähtsaks seda, et vanemad inimesed
saaksid edasi anda oma tarkuse, kogemuse ja teadmised noorematele, siis on tagatud järjepidevus
ning edu. Samuti kutsus vallavanem üles inimesi
märkama ja hoolima, et ükski eakas ei peaks ennast
tundma üksikuna.
Toredast päevast osa saama oli kogunenud üle 80ne särasilmse ja rõõmsameelse inimese. Päevakava
oli mitmekesine – õpetlikud ettekanded vaimsest
tervisest, turvalisusest ning ohutusest vaheldusid
meeleolukate tantsude ja lauludega. Tervislikust
toitumisest rääkis Kerttu Siim-Wilcox ja praktilise
toiduvalmistamisega tegeles maja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg. Ettekande lõpus oli
võimalik kõigil päevast osavõtjatel maitsta tervislikku
ning kohalikust toorainest valminud rooga.
Kohal olid abivahendeid tutvustamas ja müümas
Invaru OÜ, Tervise Abi OÜ ning invaskuuterite de-

monstratsioon viis läbi Elu Ratastel OÜ. Kohal oli 7
erinevat elektrilist invarollerit ning kõigil soovijatel oli
võimalik proovisõitu teha ning asjalikku nõu saada
nii abivahendi ostmise kui rendi kohta.
Sügav kummardus kultuurikollektiividele Lõbusad
Lesed – juhendaja Pille Plinte, Pääsusilmad – juhendaja Anne Udeküll ja Vokiratas – juhendaja Helgi
Pung. Täname Politse-ja Piirivalveametit, Päästeametit ning Maanteeametit.
Marika Ein
Otepää Invaühing
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle Soonberg
11. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas VAIKSE MUUSIKA ÕHTU koos
kitarriduo Siim Kartau ja Sulo Kiivitiga. Joome tassike teed/kohvi, kuulame
mõnusat muusikat ning vestame juttu. Avatud Kohvik. TASUTA
13. oktoobril kell 12-16 Otepää Kultuurimajas Jääküünla valmistamise TÖÖTUBA.
Kuna hingedeaeg ning jõuluaeg on lähenemas, siis see on ainulaadne
võimalus anda oma sulanud küünaldele või küünlajääkidele uus võimalus
valgustada meie õhtuid. Töötoa hind on 5 eurot, mis sisaldab vajaminevaid
materjale ning kohvipausi. Kindlasti eelregistreeri ennast kultuurikeskused@
otepaa.ee või helista 5662 6481 Merle. Jääküünlaid aitab teil valmistada
Merle Soonberg.
16. oktoobril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Teater „AARDEJAHT“. Mängivad:
Veikko Täär, Marko Mäesaar, Katrin Kalma, Andres Vago (kitarr). Lauludega
kogupereetendus “Aardejaht” on lastest, kes on maal Vanaisal külas. Lapsed
avastavad enda jaoks palju uusi teadmisi, mida rõõmsameelne ja mänguline
Vanaisa neile jagab. Nad saavad teada, et hommikuti on vaja võimelda, õigesti
hambaid pesta, korralikult süüa ning kui Vanaisa nendega mängulisele aarde
otsimise retkele suundub, siis avastavad nad, et kala, mida nad muidu süüa ei
taha, võib olla maailma parim toit. Ühiselt tehtud asjad (hommikvõimlemine,
kalalkäik, seiklus merel, kohtumine pärismaalasega) on lõbusad ja annavad
palju teadmisi ning avastamisrõõmu. Näidend: Veikko Täär. Lavastaja: Marko
Mäesaar. Kunstnik: Liisa Soolepp. Laulusõnad: Aapo Ilves. Viisid: Andres
Vago. Kestvus: 40 minutit. Pilet 2 eurot.
17. oktoobril kell 18.00-22.00 Otepää Kultuurimajas DISCO. Oodatud on noored
vanuses 12-20 eluaastat. 4 tundi katkematud tantsumuusikat. Plaate keerutab
DJ Märt ja DJ Kaido. Pilet 2 eurot.
18. oktoobril Otepää Kultuurimajas MEELELAHUTUSLIK BINGO. Kell 19.00 avatakse uksed, kell 20.00 hakkab Bingo. Sissepääs 6 eurot sisaldab 3 esimese
mängu piletit ning suupisteid. Pileteid teistele mängudele saab osta koha pealt.
Broneeri laud 56626481 Merle või kultuurikeskused@otepaa.ee.
19. oktoober kell 20.00 Otepää Kultuurimajas TANTSUÕHTU. Tantsumuusikat teeb
IRENA ja Ivar Hansen. Avatud KOHVIK. Pilet 5 eurot. Broneeri laud 56626481
Merle või kultuurikeskused@otepaa.ee.
22. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Mika Myllyaho komöödia "GARAAŽ".
Mängivad Andrus Eelmäe ja Tõnu Oja. Lavastaja: Tamur Tohver. Lava ja kostüüm: Jaak Vaus. Helilooja ja elav esitus: Mait Re. Valgus: Tamur Tohver.
Video: Henri Viies. Produtsent: Aarne Valmis. Jaagul on väikelinnas autoparandustöökoda.Ta on terve elu olnud ettevõtja ja elatanud oma peret remontides autosid. Napilt enne pensionileminekut on ta jõudnud pankroti äärele.
Kaasaegsed autod vajavad kaasaegseid paranduseadmeid ja arvuteid, mis
on kallid ja eeldavad oskusi. Pankrot on aga ka väga isiklik kaotus - viimane
asi, mida Jaak elus kogeda sooviks. Töökojas töötab ka Oll. Jaak on võtnud
Olli töökotta abiliseks, et aidata lapsepõlvesõpra, kes on läbipõlemise tõttu tagandatud koolijuhataja kohalt. Mehed võtavad üheskoos ette võitluse
Garaaži eest. Koos algab tõeliselt lõbus road-movie: mehed otsustavad You
Tube' riteks hakata, Facebook'i klikke koguneb mühinal, uusi kundesid ka. Kui
ollakse keskeas, on see hääbumine või parimal moel rock'n'roll? Täispilet 17
eurot/Õpilane/tudeng/pensionär 15 eurot. Etenduse kestus koos vaheajaga 2
h ja 20 min. Piletid müügil Piletilevi.ee, Otepää Turismiinfos ning tund enne
algust koha peal. Avatud on KOHVIK.
26. oktoobril kell Otepää Kultuurimajas JAREK KASARI SUUR SÜGISKONTSERT.
Oma sügiskavaga astub Otepää kultuurikeskuses üles armastatud muusik
Jarek Kasar, kes esitab oma kõige paremad ja tuntumad lood. Selle sügise
üks meeleolukamaid kontserte saab toimuma Otepää kultuurikeskuses juba
oktoobris. Muusikalise elamuse tagab Jareku hea huumor ja võime siduda
see kõik üheks meeleolukaks etteasteks. Tule kindlasti ja anna oma sügisele
positiivne energialaeng. Solist - Jarek Kasar. Piletiinfo: Kuni 25.10 (k.a.): täispilet
13 eurot, õpilane/tudeng/pensionär 10 eurot. Rühmad alates 10 inimesest 9
eurot / pilet. Toimumispäeval kõik piletid 15 eurot, soodustusi ei ole. Uksed
avame kell 17.00. Avatud on ka KOHVIK. Ootame kuulama.

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi Pung
10. oktoobril kell 17.00 ootame lapsi koos emmede ja issidega nautima Puka
kultuurimajas tsirkuse etendust.
31. oktoobril kell 19.00 toimub Puka kultuurimajas hingede aja kontsert. Võimalus
kuulata head laulu suurepärase ansambli esitluses. Olete kõik oodatud!

Sangaste Kultuurimaja
19. oktoobril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas Lendteatri komöödialavastus
kahes vaatuses „Ema Tereesa“. 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… Pilet 7 eurot / 5 eurot , piletid müügil koha peal tund enne
algust sularahas. Avatud kohvik Kairi Tordid!
2. novembril kell 12.00-15.00 Sangaste Kultuurimajas hingedeaja meisterdus
"Unenäopüüdja". Indiaanlased usuvad, et unenäod hõljuvad õhus ning unenäopüüdja püüab nad kinni. Head unenäod lähevad võrgust läbi ja liuglevad
mööda sulgi magava lapseni. Halvad unenäod jäävad aga võrku kinni ja põlevad päevavalguses. Seetõttu on kõige ideaalsem riputada unenäopüüdja magaja pea juurde ning nii, et hommikused päikesekiired langeksid unenäopüüdja
peale. Meisterduse läbiviija Jaanika Tamm. Antud koolitus on jõukohane
kõigile! Osalustasu on 5 eurot, mis sisaldab koolitust, materjali ja kohvipausi.
Palun registreeri ennast merilin.kirbits@otepaa.ee või +3725284902.
9. novembril kell 17.00 Sangaste Kultuurimajas Otepää valla isadepäeva kontsert
ja aasta isa tunnustamine.

Nõuni Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37253465648 Marika Viks
1. novembril kell 19 teatrietendus KÜLAJANT „VOT NII!” Pilet 4 eurot, õpilasele
1 euro.
9. novembril kell 20 SÜGISPIDU , tantsuks mängib ansambel KOMPVEK. Pilet
5 eurot. Laudade broneerimine:Marika 53465648

(kai)

(zen)

(muutus) (hea)

Hea Nõuni küla inimene! Tähelepanu!
Kaizen (kai-muutus, zen-hea) = Nõuni küla heade
muutuste teel vol.2
Nii nagu kevadel üheskoos otsustasime, teeme
mõttetalgud Nõuni tuleviku teemal.

Oled väga oodatud Nõuni kultuurimajja:
13. oktoobril (pühapäev) kell 15.00-17.00.
Nagu ikka, austame üksteise aega.
Meie kokkusaamisel on selge algus ja lõpp.
Ole osaline Nõuni küla tulevikus.
Osalejate vahel loositakse välja auhinnad.
Lugupidamisega,
Elmo Saul, Nõuni külavanem

T: 51 10 574

10. oktoober 2019

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

O T E P Ä Ä

Valgamaa aasta õpetaja ja õppija tiitlid Valga valda
2. oktoobril toimus Otepääl, Ugandi Restos
Valgamaa aasta õpetaja pidulik vastuvõtt, kus
anti välja maakonna aasta õpetaja ja aasta
õppija tiitel.
Valgamaa aasta õpetajaks sai Valga põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja EveMall Kirt, aasta õppijaks sai Lüllemäelt pärit
Merike Mõttus.
Maakondlik komisjon valis lisaks aasta õpetajale ja aasta õppijale välja veel üheksa kategooria parimat. „Eestimaa õpib ja tänab“ konkursile esitati ka kaks elutööpreemiat. Õpetajaid tänasid ja tunnustasid Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits, Otepää ja
Tõrva vallavanemad Kaido Tamberg ja Maido
Ruusmann, Valga asivallavanem Kalmer Sarv,
Otepää ja Valga valla haridusspetsialistid

Janika Laur ja Ivi Tigane ning Valgamaa TÕN
koordinaator Airi Poola. Õpetajatele esines
Otepää Muusikakooli vanamuusika ansambel.

Kategooriate nominendid:
Lasteaiaõpetaja nominent – Hele Zilmer;
Klassiõpetaja nominent – Kaire Ojavee;
Klassijuhataja nominent – Eve-Mall Kirt;
Põhikooli aineõpetaja nominent – Nadežda
Dinis;
Aasta gümnaasiumiõpetaja nominent – Irja
Kängsepp;
Aasta tugispetsialisti nominent – Veera Pavlenko;
Aasta õppeasutuse juhi nominent – Airi Mägi;
Aasta haridusteo nominent – Võrukaela
õpiõu;

Järgneva kahe õppeaasta
vältel teevad 4 partnerkooli
õpilased tihedalt koostööd,
et uurida probleeme, mis
on seotud kliimamuutuste,
liigtarbimise, prügireostuse,
metsade raiumise ja palju
muude keskkonda ja jätkusuutlikku eluviisi puudutavate küsimustega. Projektiperioodil tehakse mitmeid
õppekäike
Eesti-siseselt,
aga 24 9.-12. klasside õpilasel avaneb võimalus külastada ühte partnerkooli ja
kohtuda omavanuste noortega silmast silma.
Töökeeleks on projektitegevuste juures inglise keel,
nii et lisaks keskkonnaalaste teadmiste suurendamisele on osalejate keeleoskuse lihvimine garanteeritud. Nii projektikohtumistel
kui vahepealsel ajal õpitud ja arutatud teemad
jõuavad kogu koolipereni, sest bioloogia klassi
juurde seinale tekib nn Erasmus+ projektinurk, kust kõigil on võimalik projektiga seonduvat uudistada.
Ootame kooliperelt rohket osavõttu ja

Spordipäev Puka lasteaias

Aasta hariduse sõbra nominent – Anneli
Kattai.

Õpiteod täiskasvanuharidusse
panustamise eest:
Valga Huviala- ja kultuurikeskus – huvihariduse õpetajate pedagoogikoolitus;
MTÜ Puka Kogukond – Puka kogukonna
õppeköögi rajamine;
Tõrva Raadio – täiskasvanute tegevused
Tõrva Raadios.
Valgamaa aasta õpetaja piduliku vastuvõtu
korraldas Otepää vallavalitsus koostöös
Valgamaa Omavalitsuste Liiduga.
Monika Otrokova

Otepää Gümnaasium alustab rahvusvahelise projektiga
Mõtleme loodusele, Euroopa! – Go Green, Europe!
Septembri keskel viibisid Otepää Gümnaasiumi õpetajad Aivar Meldre ja Anneli Vetka
Saksamaal Frankfurdi lähedal, et ametlikult
alustada kaks aastat kestva rahvusvahelise projektiga. Euroopa Liidu poolt toetatud
Erasmus+ projekt „Go Green, Europe!“ keskendub noorte keskkonnateadlikkusele ja jätkusuutlikule eluviisile.
Lisaks Otepää Gümnaasiumile on partneriteks Saksamaa (Grimmelshauseni Gümnaasium Gelnhausenis), Hispaania (IES Valle
del Ebro, Tudela) ja Rootsi (Furuhedsskolan, Kalix) koolid. Esimene kohtumine leidis
õpetajate ringis aset projekti koordinaatkoolis Grimmelshauseni Gümnaasiumis. Kuigi
ELi rahastuse saanud projektiidee oli paberile pandud juba märtsis, siis lõplik positiivne
vastus EList tuli alles augustis ning septembris
tuletati Saksamaal meelde eelnevalt tehtud
plaanid ja anti neile viimane lihv. Grimmelshauseni Gümnaasiumi direktor Tina Ruf
tervitas kõiki osapooli energiliselt ning rõõmustas väga selle üle, et jaanuaris said Dublinis projektide kontaktseminaril kokku just
Saksamaa, Hispaania, Rootsi ja Eesti koolide
esindajad, sest sellel kohtumisel jõuti ühise
mõtteni, millest kindlasti võidavad kõige
rohkem just osalevate koolide noored.
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Koolieelne iga on otsustav periood individuaalse tervisekäitumise ja harjumuste kujundamiseks. Meie lasteaias ongi
tavaks saanud igasügisene spordipäev, mida lapsed pikisilmi
ootavad. Sellel aastal aga oli huvi veelgi suurem, sest lasteaias
töötab nüüd uus liikumisõpetaja, õpetaja Kai.
Septembri viimasel teisipäeval kogunes terve lasteaed
õuealale. Õpetaja Kai ettenäitamisel alustasime ühises ringis
tavapäraste soojendusharjutustega, millega nii suured kui
väikesed hakkama said. Edasi toimus üritus hästi mänguliselt,
nagu lasteaiale kohane. Sportmänge/võistlusi ning -vahendeid lastele oli väga erinevaid ja kõik tegevused huvitavad
ja kaasahaaravad. Lapsed said joosta, hüpata, täpsust visata.
Kuna lastel vanusevahe üsna suur - 1,5–6aastased, oli muidugi tähtis osavõtt ja kaasa tegemine. Meeskonnad koostati
ka nii, et kõik vanuseastmed oleksid võrdselt esindatud.
Spordipäevale pani punkti paarikaupa ümber lasteaia jooks.
Kõik osavõtjad said kenasti kujundatud diplomi ja šokolaadimedali. Toredat päeva jääb meenutama hulgaliselt fotosid.
Oli väga vahva hommikupoolik!
Põngerjate rühma õpetaja Ene Haaboja
ja Sipsikute rühma õpetaja Agnes Ilja

Lasteaia panus kodanikualgatuse
õnnestumisse
Projektiidee algatajad, Hispaania,
Saksamaa, Rootsi ja Eesti koolide
koordinaatorid.
toetust, et olulised teemad jõuaksid paljude
teadvusesse ja leiaksid suurt vastukaja.
Anneli Vetka, Otepää Gümnaasiumi poolne
„Go Green, Europe!“ projekti koordinaator

Puka lapsed käisid sügise sünnipäeval Pokumaal
Täpselt sügise alguspäevale sattus meie kooli
algklassiõpilastele võimaldatud KIKi keskkonnahariduslik programm „Õuesõppemängud talumaastikul“. Vaatamata kastemärjale hommikule oli ilm ilus ja sõitsime 1. ja 2.
klassi õpilastega Pokumaale.
Kuna eelnenud nädalavahetusel oli olnud
Edgar Valteri 90. sünniaastapäev, alustasime just Pokukojast Edgar Valteri loomingu
tutvumisega. Tore ja lapsesõbralik giid Tuuli
Merimaa köitis lapsi juba esimesest hetkest.
Jutustas Edgar Valterist, õpetas vaatama
maale sobivalt kauguselt ning märkama huvitavaid üksikasju. Põnev oli otsida, mitu hobust
leiame kunstniku värvimänguliselt maalilt.
Ühes ruumis said lastest kostümeeritud
väiksed pokud ja algas äraarvamismäng. Tuli
meenutada, millise kapiukse taga küsimuste
vastused peidus on.
Kuna lapsed olid aktiivsed ja tublid,
võtsime ette isegi natuke pikema metsamatka
kui tavaliselt ette nähtud. Vahva loodusretk

koos vaatluste, praktika ja
selgitustega aitas üle korrata
nii okas- kui lehtpuud ja
iga puu eripära. Tutvustati
kopra elupaika ja õpiti luubi
abil leidma erinevaid samblaid ja samblikke. Jõudsime
Hauka vanale talukohale.
Seal saime teada, kuidas
vanasti talukohta rajati ning
hooneid õue paigutati. Kiikumine suurel külakiigel
vajas parajat laste tiimitööd. Hauka õunaaias saime
puhtas looduses kasvanud
õunu maitsta.
Retk lõppes piknikuga.
Pakuti taimeteed ja igaüks
sai pulga otsa keerutada saiakese, mille ise lõkkel ära küpsetas. Täname
giid Tuulit ja ootame huviga osalemist uutes
programmides.

Puka Kooli 1. ja 2. klass ning õpetajad
Kristiine Karu ja Eva Kosk
Foto: Kristiine Karu

Maailma suurimast kodanikualgatusest ehk maailmakoristuspäevast võtsid osa ka lasteaialapsed. Täpsemalt võtsid
kraamimise ette Mürakarud, kes tegid seda sügise sünnipäeval, 23. septembril.
Kummikinnas ühes käes, korjas iga laps lasteaia lähedal
asuvalt kirikumõisa platsilt kokku rohkelt suitsukonisid. Võiks
mõelda: miks just suitsukonid? Võtavad kätte ja korjavad
kokku kõige väiksema prügi? Et pisikesed korjavad pisikest
prügi ja suured suurt? Põhjus peitub selles, et esmapilgul
on taoline praht küll väike, kuid loodusele on see hoolimata
oma füüsilisest suurusest veel kõige ohtlikum – lausa mitmeid
kordi ohtlikum kui näiteks suur diivan. Kuna lapsed nägid
palju vaeva, siis otsustati teha silt, mis keelab suitsukonide ja
muu prügi maha viskamise. Ikka lootuses, et järgmisel korral
on konisid vähem või mis oleks veelgi parem – kui neid seal
üldse poleks. Mõeldud, tehtud! Juba päev pärast talguid
pandi silt koos vaevanägijate nimedega üles.
Loodame, et kaks ühes ürituse – maailmakoristuspäevast
osavõtt ja sügisele sünnipäevakingi tegemine – tulem püsib kaua-kaua.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE
Foto: Liana Vihm
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Kunstiring peredele: kunstiharrastused vabas õhus
Otepää valla ühes väikses nurgakeses
on maagiline koht – Kappermäe, kus
vanaema Ene-Mall (a la vanaema
Sabiine) sel suvel koos kunstiõpetaja
Avega taaskord kunstihuvilisi peresid
rõõmustasid.
Talvel toimunud vaiksest tubasest
kunstiringist kasvas välja suur suvine
27 osavõtjaga kunstiring peredele, kus
vabas õhus sai kätt harjutada väga erinevates tehnikates. Õppisime loodust
vaatama ja nägema. Nautisime head
seltskonda, koosolemist ja koostegemist. Püüdsime paberile nii pilved,
silmapiiri kui ka liivaterad. Kord
olime t-särgi disainerid, kord aga
pidasime jahti hoopis imeloomadele.

Mis on sellise ringi suurim väärtus?
Suurim rõõm on võtta aeg ja veeta
see koos oma lastega, tehes ühiselt
midagi, mis arendab käelisi tegevusi ja
aitab julgustada pisemaid proovima.
Just selline kooskasvamise kunstiring innustab vanemaid suunama laste
kunstilist eneseväljendust igapäevaselt.
Suur-suur
tänu
Avele
ja
Ene-Mallele!
Kunstiring toimus projekti “Suviseid
pereüritusi Kappermäel 2019” raames.
Projekti toetas kohaliku omaalgatuse
programm.
Airi Vaher

10. oktoober 2019

K U U L U T U S E D

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

7

KUULUTUSED
Aedade, terasside ehitus. 56753918
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
Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu tasuta. 505 6107

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

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835
13.10. kell 9-16 Sügislaat Otepääl
Maxima poe taga. Tel. 56618707
Otepää linnas üürile anda 3-toaline
möbleeritud korter. 5216 878
Soovin üürida korterit Otepääl (sh
lähiümbruses) või Sihval. Igasugune info oodatud telefonil 56372089
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel 509 3453
Müüa küttepuud, kogus alates
2,5m³, tel. 5165251.
Müüa 2-toaline korter Otepääl. Tel
nr: 55570625
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Info mob 5119782.
Naispensionär soovib leida tööd
abiraamatupidajana.
ene.aamer@mail.ee

Mapomets OÜ
Vajame kohusetundlikku töötajat. Teata palun tel. 7655824
Otepää Lihatööstus Edgar

Marvest OÜ
pakub tööd
autoremonditehnikule
allan@marvest.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Tel. 52 90 165

Otepää valla meenekonkurss kestab veel kuu aega
Otepää Vallavalitsus kuulutas 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.

Tööde esitamise tingimused:

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

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

Avaldame sügavat kaastunnet
Katti Fjodorovale kalli elukaslase

Mati
surma puhul.
Liilika, Ilse, Natalja, Igor ja Meino.
Tunneme kaasa Kattile
ja lähedastele

MATI REIGO
lahkumise puhul.
Viivi ja Vaino

Sügav kaastunne Kerli perele
isa,vanaisa ja äia

Südamlik kaastunne Helmile
perega kalli abikaasa, isa, äia,
vanaisa ja vanavanaisa

Tiit Tominga

VIKTOR LINNAMÄE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Ene, Merle ja Marian peredega.

Perekonnad Palmiste
ja Nimbach.

Ikka mõtteis tuleme su juurde,
hinges mälestus hell ja soe...

VELLO POKK

03.12.1935 - 07.10.1994
Mälestame oma kallist inimest
tema 25. surma-aastapäeval.
Lesk ja lapsed peredega.

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

Viktor Linnamägi
27.03.1928 – 25.09.2019

Avaldame kaastunnet
Heli Linnamäele perega äia
ja vanaisa kaotuse puhul.
SA Otepää Tervisekeskuse
kollektiiv

Küsige tuulelt, kuhu ma lähen!
Teadke, et päiksena kaitsma Teid jään!
Linnuna lendan ja mõne tähe
õhtuti süütan, mis ühendab meid!

Südamlik kaastunne abikaasa,
isa, vanaisa, vanavanaisa ja äia

VIKTOR LINNAMÄE
kaotuse puhul.
Helmuth, Heli, Hilda ja Luule.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

VIKTOR LINNAMÄGI
Mälestame head ja sõbralikku
teekaaslast.
Tunneme kaasa abikaasa
Helmile, lastele peredega ja
kõigile lähedastele.
Otepää Maarja koguduse õpetaja
ja teehommikute kaaslased.

Luikede lennus on midagi kaeblikult
kurba neile, kel tiibu ei ole
või tiibadest lõppenud jaks.
Midagi ilusat, ülevat, meeletut,
kõledat, kurba elul on näidata neile,
kel lõppenud elamisjaks.

VIKTOR LINNAMÄGI
27.03.1928 - 25.09.2019

Ei lõõrita enam lõoke...

"Lõbusate Leskede" asutajaliige,
alati rõõmsatujuline ja abivalmis

LAINE ILVES
Meile jääb vaid mälestus temast.
Kaastunne kõigile lähedastele.
Eha, Malle, Maie, Erene.

Iga hetk on meie elu saatus,
igal hetkel oma hind...
Iga hetk võib tulla viimne vaatus,
kõlab gong ja sulgunud on eluring.

Südamlik kaastunne Sulle Helmi
kalli abikaasa

VIKTOR LINNAMÄGI
kaotuse puhul.
Kunagised töökaaslased
I silmkoest.

Sinust üks mälestus kaunis ja püha
on mälestus Sinust mu jaoks.
See iial ei muutu tuhaks,
mu südamest iial ei kao.

Mati Reigo

Südamlik kaastunne Helile
kalli äia surma puhul.

01.X.1949 - 04.X.2019

Töökaaslased Otepää
Tervisekeskusest

Ärasaatmine Otepää leinamajast 12. oktoobril
kell 14.30 Otepää kalmistule.

Mälestab Katti.
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KUTSUB KÜLLA
333 aastat kooliharidust Rõngu piirkonnas!
Rõngu koolipere ootab endiseid ja tänaseid õpilasi,
töötajaid, lapsevanemaid, kooli sõpru ja toetajaid
tähistama 333. aasta täitumist koolihariduse algusest
Rõngu piirkonnas.

Päevakava 19. oktoobril 2019
13.40 Küünalde süütamine endiste koolitöötajate
haudadele
(13.30 väljasõit bussijaamast Rõngu kalmistule )
15.00 Ajalookonverents koolimaja auditooriumis
(esinevad Ülo Matteus, Kairit Johanson, Anneli
Aan, õpilasfilmi presentatsioon)
18.00 Aktus koolimaja auditooriumis
19.00 –22.00 Pidu ansambliga FIX (koolimaja võimlas)
Sündmus on kõigile tasuta!
Info tel 745 9438 või e-aadressil: kool@rongu.edu.ee.

HINGEDEAJA KONTSERT KOOS
LAULUANSAMBLIGA

Koosseisu kuuluvad:
Marko Punnar, Ain Kruusmaa, Jaan Ilisson,
Lembi Oja, Katrin Karus, Ave Kruusmaa,
Lii Peterson, Kuno Oja.

HEI LAPSEVANEM!
Otsid kohta, kus pidada
lapse sünnipäeva?
Puka Mängukeskus Fun
pakub rõõmu nii
suurematele
kui ka väiksematele
lastele!
Täpsem info:
www.mängukohake.ee
ja 5560 5878!

Käsitööpäev
laupäeval, 19. oktoobril kell 11
vallamaja III korruse ruumides 308-309.
Põnev päev varrastel kudujatele - tutvustame erinevaid
töövõtteid kudumite alustamisel, lõpetamisel, varraste ja
lõnga valikul jne. Võid kaasa võtta ka oma poolelioleva
töö, koome koos edasi!
Kui tekkis soov osaleda, siis varrase ja lõnga
puudumine ei ole takistuseks.
Täiendav info: tel 515 3248.

Head kudumishuvilised!

Järgmised kokkusaamised 15. ja 29. oktoobril
kell 14 vallamaja III korruse ruumis 308-309.
Täiendav info tel. 515 3248.

Hea EELK Otepää Maarja
koguduse segakoori
senine ja uus laulja!
Uus hooaeg on alanud!
Lauljad kõikidesse häälerühmadesse
on oodatud pühapäeviti kl 9.30-11
Otepää kirikumõisa I korruse
prooviruumi (küljeuksest sisenedes
esimene uks paremat kätt).
Lisaino tel 52 21 955 (Ingrid).

