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Otepää valla endised õpetajad said
kokku kultuurimaja kohvilauas
Õpetajate päeva puhul toimus 8.
oktoobril Otepää kultuurimajas
kokkusaamine Otepää valla pensionipõlve veetvatele õpetajatele.
Õpetajaid võtsid vastu Otepää
vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala ja vallavanem Kaido
Tamberg. Endistele õpetajatele
esinesid Otepää Muusikakooli õpilased ja õpetajad ning kohvilauas
said pedagoogid omavahel tutvuda
ja muljeid vahetada.
Otepää vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala sõnas, et tal on
kooliajast ainult head mälestused,
ning Otepää Gümnaasiumi vili-

stlasena tänas oma endisi õpetajaid. Vallavanem Kaido Tamberg
lisas, et praegusel pensionil olevad
õpetajad on pannud aluse tänastele õpetajatele ja kogu pedagoogilisele tööle.
Vestlusringis otsustati, et ka järgmisel aastal saadakse kokku. Loodetavasti kujuneb endiste pedagoogide tunnustamisüritusest tore
traditsioon, kus vallajuhid saavad
muuhulgas küsida õpetajate arvamust valla hariduselu korraldamise
asjus.
Tekst ja fotod kokkusaamiselt:
Monika Otrokova

OTEPÄÄ KULTUURIMAJAS
kolmapäeval,
13. novembril kell 14.00
SÜGISKULDNE
TERVISEPÄEV EAKATELE
- väikene kepikõnnimatk – võta kaasa
kõnnikepid,
- köögis toimetavad ja laua katavad:
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala
ja vallavanem Kaido Tamberg,
- muusikalist külakosti toovad Reet Linna
ja Are Jaama,
- muud üllatused.
Buss Otepääle ja tagasi Nõunist, Sangastest ja Pukast.
EELREGISTREERIMINE TERVISEPÄEVALE
HILJEMALT 11. novembriks:
Merle Soonberg – telef: 56626481,
merle.soonberg@otepaa.ee – Otepää;
Marika Viks – telef: 53465648,
marika.viks@otepaa.ee – Nõuni;
Merilin Kirbits – telef: 5284902,
merilin.kirbits@otepaa.ee – Sangaste;
Helgi Pung – telef: 5274812,
helgi.pung@otepaa.ee – Puka.
ÜRITUS ON TASUTA!

Talveürituste vaheleht
Otepää Teatajas
Head ettevõtjad ja ürituste korraldajad!
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht 19. detsembril 2019 Otepää Teatajas.
Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt oma talviste ürituste kava 13. detsembriks 2019 e-posti aadressile: monika@
otepaa.ee ja koopia: teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma
talvistest üritustest või teenustest. Vahelehes on tutvustava artikli avaldamine tasuta.
Kasutage seda võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel www.otepaa.
ee sündmuste rubriigis.

Sotsiaalkindlustusamet
avab uksed Otepääl
Sotsiaalkindlustusamet alustab vastuvõttu
Otepääl alates 4. novembrist 2019.
Klienditeenindus on avatud iga kuu esimesel esmaspäeval 08.00 – 18.00. Vastuvõtt
toimub Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistuse ruumides kabinetis nr. 2.
Esialgset informatsiooni saab Otepää valla sotsiaaltöötajatelt telefonidel:
Kersti Tamm 7664827; 51994123,
Pille Sikk 7668046; 5247930.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Paju tn

15 maaüksuse erastamise tingimused.
Keelduti Lutike ja Neeruti külas asuva 23171

Lutike-Saluala tee maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmiseks maa riigi omandisse jätmise korra punktis
9 sätestatud toimingute tegemisest, kuna taotletav
maaüksus on juba riigi omandisse jäetud 22. novembril 2000. a maakatastris registreeritud Lutike külas
asuva 23171 Lutike-Saluala tee katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:0995) ja Neeruti külas asuva 23168
Neeruti-Makita

tee

katastriüksuse

(katastritunnus

58202:003:0993) koosseisus.
n

Keelduti Makita, Lutike ja Neeruti külas asuva

23168 Neeruti-Makita tee maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmiseks maa riigi omandisse jätmise
korra punktis 9 sätestatud toimingute tegemisest, kuna
taotletav maaüksus on juba riigi omandisse jäetud 22.
novembril 2000. a maakatastris registreeritud Lutike
külas asuva 23171 Lutike-Saluala tee katastriüksuse
(katastritunnus 58202:003:0995) ja Neeruti külas asuva
23168 Neeruti-Makita tee katastriüksuse (katastritunnus
58202:003:0993) koosseisus.
n

Kooskõlastati Lauküla külas Palu maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Kooskõlastati Sarapuu külas Männa maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Anti Kadri Aderile projekteerimistingimused Arula

külas Mäe kinnistul kuuri (ehitisregistri kood 111021213)
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Urmo Lehtveerele projekteerimistingimused

Pedajamäe külas Tamme kinnistul päikeseelektrijaama

Alustaks anekdootiga: Kaks Gangsterit arutavad
omavahel jõudehetkel, et milline eluunistus kellelgi on. Ühe südamesoov on osta maja Austraalias
ja abielluda filmitähega. Teine aga ütleb, et tema
suurim salasoov on murda sisse Rahvuspanka ja
jätta sinna oma ämma sõrmejäljed.
Inimesi on palju ja igal omad unistused. Mõni
vajab ilusaid asju oma elu õnnelikuks tegemiseks,
mõni tahab muul moel õndsaks saada. Halb on see,
kui mõni oma õndsust kaaskondlaste arvel otsib.
Sügis kuldab Otepää maid ja elu läheb tema dikteeritud tempos. Hoogsalt jätkub väljakute ehitus,
et enne külma põhiasjad valmis saaks. Üksjagu
segadust see ehitus linnas põhjustab, aga kus metsa
tehakse, seal ka laaste lendab. Et homme oleks
ilus, selleks peab pisut suutma ka kannatlik olema.
Otepää valla vaikelust väljatulek ja tema arengute
paisu tagant väljapääsemine on paljudele oluline
ja tervitatud asi. Samaga leidub neidki, keda see
ehmatab ja häirib.
On olemas kaevurite päev, millega seda austusväärset elukutset väärindatakse. Äkki oleks vaja ka
,,kaeburite päeva“, et sala- ja sarikaebajad kokku
saaks tulla ja oma vajalikkust ühiskonnale seletada. Ilmselt ka Otepääl oleks siis mõned kodanikud
kokku tulemas. On ju tavaks valla iga uut ehitust
mõne ,,valvsa kodaniku“ poolt vähemalt mitme kaebusega sinna ja tänna tähistada. Kuna Lipuväljaku
ehitus sai oma kooskõlastused vaatamata kaebesaagadele ikkagi kätte, on nüüd sihikule võetud Tervisekeskus. 14 kaebust on juba saadetud ,,sinna, kuhu
vaja“ ja mõned riigiametnikud jälle sellest närvis.
Saadetakse pabereid ja küsimusi, kuigi varasemalt
oli kõik nende poolt vaadatuna hästi. Vallavalitsus

peab siin lihtsalt külma pead säilitama ja põhjendamatuid nõudmisi mitte täitma tõttama.
Praegu nõuab Päästeamet, viidates ,,kodaniku
kaebusele“ (vallale juba ammutuntud isikud) Tervisekeskuse kasutusloa uut menetlemist. Vald seda
tegema ei tõtta, sest varasemalt on seesama amet
kõik kooskõlastused ja heakskiidud samale asjale
andnud. Kui kaebuste hirmus otsitakse mingeid
vigu, siis esmalt tuleb oma kojas ringi vaadata.
Otepää vald on kõvasti vaeva näinud ja tulemuseks on moodne ja ilus Tervisekeskus. Seda enam
tagasi pöörata ei saa ka kõige osavam kaebesõltlane. Ja vot sedamoodi ,,kaeburite päevad“ vallavalitsusel läevad. Küll sarikaebused ehituste asjus, küll
teabenõuete laviin vallale pargiteedest planeeringuteni. Kokkuvõttes oleks selliste kirepurejate jälgimine isegi lõbus, kui see ei võtaks vaid hulga töötajate
aega ja maksumaksja raha.
Keskendugem pigem ilusale. Meil on tegemisel
palju asju. Iga vankri veeremisega kaasnevad ka
kriuksud ja krigin, mida saab vähendada õlitamisega. Püüame siis enam õlitada ja kiiremini sõita.
Kevadel soovime korda teha ka vallamaja fassaadid ning anda lõpliku kuju Lipuväljakule ja Keskväljakule. Käima lükatakse ideevoorud Linnamäele ja
Nõuni rannaalale. Kavas on valmis teha ka Päevakeskus ja puuetega inimeste tuba jpm.
Plaanis on ka hulga kohtumisi rahvaga, et saada
tagasisidet valla asjadele ja ka uusi ideid. Kavas on
tuua ning luua uusi ja huvitavaid üritusi jne.
Otepää vald on kiirenduskursil ja nii see ka jääb!
Eesmärk on eelkõige meie endi inimeste eluolu
parem korraldus ja informeeritus.
Vallavanem Kaido Tamberg

püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 26.

oktoobri 2015. a korraldus nr 2-4-421 „Matrix Consulting
OÜ-le ehitusloa väljastamine“ ja selle alusel 27. oktoobril
2017. a väljastatud ehitusluba nr 1512241/00715.
Otsustati rahuldada Maanteeameti 23. aprilli 2019.

a vaie ja tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 11.
juuli 2018. a korraldus nr 2-3/330 “Otepää vallale ehitusloa andmine” ja selle alusel 11. juulil 2018. a antud ehitusluba nr 1612271/10433 Otepää vallasiseses linnas asuvatele Lipuväljak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13,
Keskväljaku ja Lipuväljak 15 kinnistutele ehitise (Otepää
keskväljak ja lipuväljak) rajamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks

isikut.
n

Lõpetati

osaühinguga

KAGU

GEODEESIA

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 322 kasutamiseks sõlmitud äriruumi üürileping poolte kokkuleppel 30. novembri 2019. a seisuga.
n

Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee

42a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 21 600 euro suuruse pakkumise

Valgamaa parimad toitlustusettevõtted

kumise võitjateks 17 707 euro suuruse pakkumise teinud

Palupera tee 14a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Palupera
tee 14a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2330040,
katastritunnus 55601:003:1510, pindala 1237 m²) võõrandamiseks alghinnaga 19 000 eurot. Otsustati moodustada
enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1
Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg, 3.3
Eveli Misnik.
n

enampakkumine.
n

Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas

Saare tn 4a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva
kinnistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus
55601:007:0008, pindala 700 m²) võõrandamiseks alg-

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 5. märtsi 2019. a kor-

ralduse nr 2-3/93 „Kultuuriürituse toetuse määramine“
punkti 1.14 järgmiselt: „1.14 Mittetulundusühing Otepää
Pensionäride Ühendus 2019. a novembris toimuva ürituse
“Sügispidu” korraldamine 400 eurot ja 2019. a detsembris
toimuva ürituse “Jõulupidu eakatele” korraldamine 150
eurot“.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. juuni 2019. a kor-

ralduse nr 2-3/262 „Kogukondlikuks arendustegevuseks
ürituse korraldamise toetuse määramine“ punkti 1.5 järgmiselt: „1.5 Puka Kogukond 240 eurot 2019. a novembris
- detsembris toimuva ürituse „Salongiõhtu“ korraldamiseks;“.
n

Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 84

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule kogusummas 140 eurot.
n

Otsustati vabastada ajavahemikuks september 2019.

a - mai 2020. a Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel noorsportlaste
treeningtegevuseks vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt
kinnitatud spordihoone kasutamisaegade graafikule alljärgnevad spordiklubid: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää; 1.2
Mäesuusaklubi Väike-Munamägi; 1.3 Võimlemisklubi
“Rütmika”; 1.4 Tartu Spordiselts “Kalev” (kergejõustik);
1.5 Spordiklubi “DO”; 1.6 Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa; 1.7 Võru Sulgpalliklubi MTÜ.

Vidrike Külamajas toimunud Valgamaa toitlustusasutuste tunnustusüritusel esitleti Valgamaa
toitlustusettevõtete klienditeeninduse monitooringu tulemusi ning tunnustati Valgamaa parimaid
toitlustusasutusi.
Maakonna parimateks toitlustusasutusteks kuulutati Kohvik Johanna Valgast, Resto Wagenküll
Taagepearst ja Pizza Merano Otepäält.
„Toit on läbi aegade olnud see, mis ühendab
inimesi ja kogukondi. Toidu valmistamine ning toidu pakkumine on olnud kogukonna ühenduslüliks
läbi aegade. Meie toidukultuur on kõrgel tasemel,
pakkudes elamusi nii kohalikele kui ka piirkonda
külastavatele inimestele ning seda tuleb hoida.
Kui toit on ühe toitlustusasutuse südameks, siis ei
tohiks vähem tähtsaks pidada selle pakkumist, ehk
teenindust. Teenindaja on meie tegemistest kõige
olulisem võtmeisik. Just tema on see, kes saab
kohtumistest luua parima võimaliku elamuse. On
austusväärne töö olla kellegi teenistuses ning teha
seda nii heal tasemel nagu te seda teete,“ sõnas

n

tunnustusüritusel häid teenindajaid tänanud Valgamaa Arenguagentuuri infospetsialist Epp Kalja.
Mais-juunis viidi rohkem kui kolmekümnes Valgamaa toitlustusettevõttes läbi monitooring, mille
käigus vaadeldi teenindajate professionaalsust,
suhtlemist klientidega, toodete tundmist, konsultatsiooni- ja müügioskusi, niisamuti ka teeninduskoha ning teenindaja üldist esinduslikkust, leitavust ning avaliku interneti olemasolu ja toimimist.
Toitlustusasutusi hinnati SA Valgamaa Arenguagentuuri tellitud monitooringu põhjal eesmärgiga
saada ülevaade teeninduse tasemest. Monitooring
viidi Valgamaal läbi kolmandat korda ja selle tulemustel põhinevalt korraldab Valgamaa Arenguagentuur 15. novembril teeninduse alase koolituse.
Toitlustuskohtade monitooringut korraldas SA
Valgamaa Arenguagentuur, läbi viis Dive Eesti ja
rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.
Aet Arula-Piir, valgamaa.ee toimetaja

Korraldati Otepää Vallavalitsuses kui ametiasutuses

Tunnistati kehtetuks määrused: Otepää Vallavalitsu-

ne“; Sangaste Vallavalitsuse 17. septembri 2008. a määrus
nr 1 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna
kehtestamine“; Puka Vallavalitsuse 9. aprilli 2013. a määrus
nr 1 „Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“; Puka
Vallavalitsuse 12. novembri 2013. a määrus nr 3 „Vallasisese õpilastranspordi korraldamine ja busside kasutamine“;
Puka Vallavalitsuse 15. märtsi 2016. a määrus nr 1 „Puka
valla kriisikomisjoni põhimäärus“; Puka Vallavalitsuse 17.
novembri 2016. a määrus nr 4 „Koolitöötajate koosseisu
kinnitamise kord“; Puka Vallavalitsuse 12. septembri 2017.
a määrus nr 6 „Puka Keskkooli hoolekogu moodustamise
kord ja töökord“.
14.10.2019
n

Määrati Koigu külas asuva Tasase katastriüksuse

(katastritunnus 63602:003:1271) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Määrati Märdi külas asuva Puustuse katastriüksuse

(katastritunnus 63601:002:0860) jagamisel moodustatavate

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel

Ahto Saar ja Grete-Ann Tadolder-Saar.
Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas

Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas

se 30. mai 2012. a määrus nr 3 „Üüri piirmäära kehtestami-

Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn

6a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampak-

n

n

asuva Kastani kinnistu võõrandamiseks korraldatud

november 2019. a.

teinud OÜ Aarna.
n

esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 3.3 Eveli Misnik.

n

püstitamiseks.

n

viimiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni

ja tema hallatavates asutustes aastainventuurid seisuga 1.

Anti osaühingule Bellre ehitusluba Räbi külas Päi-

kesemäe kinnistul ehitise (Päikesemäe koolituskeskus)
n

AMETLIK INFO
hinnaga 12 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbi-

Otepää Vallavalitsuse istungil

n

24. oktoober 2019

Ämma sõrmejäljed ja kuldne sügis

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed.
n

Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva
korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840,
üldpind 63,30 m²) alghinnaga 30 000 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida
vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on
100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on
10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele
nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt
8. novembriks 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 8.
novembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13,
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kopli tn 10-2 korter“. Kirjaliku

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

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 8. novembril 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=245160

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

Anti

Arne

Kiislerile

projekteerimistingimused

Otepää vallasiseses linnas Sulaoja tee 29 kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Anne Rätsepsole ehitusluba Kuigatsi külas

Villemi kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Anti MITTETULUNDUSÜHINGULE PÜHAJÄR-

VE HARIDUSSELTS ehitusluba Sihva külas Uue-Kooli
kinnistul mänguväljaku rajamiseks.
n

Anti Päidla külas Kalmemäe kinnistul asuvale ehiti-

sele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas

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

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 7. novembril.

24. oktoober 2019

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
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Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse
avaliku teenuse

3

AMETLIK INFO
ti enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1
Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 3.3
Eveli Misnik.

Sotsiaalkindlustusamet sai valmis esimese proaktiivse teenuse ning avas täna oma iseteeninduse, kus
esimesena saavad lapsevanemad kasutada taotlustevaba perehüvitiste teenust. Amet maksab iga kuu
44 miljoni euro eest 156 000 inimesele peretoetusi
ja 19 000 inimesele vanemahüvitist.
Sotsiaalkindlustusameti juhi Egon Veermäe
sõnul soovib amet pakkuda inimestele lihtsaid,
kasutajamugavaid ja proaktiivseid teenuseid.
Oluline on ka administratiivkulude vähendamine.
„Lähtume teenuste arendamisel põhimõttest, et
kui riigil on vajalik informatsioon olemas, ei pea me
seda inimeselt enam üle küsima. Proaktiivsus meie
teenustes tähendabki seda, et kui perre sünnib laps,
siis rahvastikuregistri sissekanne aktiveerib kõik
järgmised teenused, ilma et inimene peaks selleks
taotluse esitama," rääkis Veermäe. „Meie perehüvitiste teenus on esimene sündmusepõhine teenus
Eestis ja me soovime liikuda täielikult taotlusevabade teenuste suunas," lisas ta.
Hetkel saavad lapsevanemad iseteeninduses
kinnitada neile tehtud perehüvitiste e-pakkumist.
Kui lapse sünd on rahvastikuregistris registreeritud ja talle on pandud nimi, saadab sotsiaalkindlustusamet vanema(te)le e-postiga teavituse perehüvitiste saamiseks. Inimesel tuleb toetuse saamine
iseteeninduses kinnitada.
„Pakkumuse kinnitamine on oluline, sest iseteeninduses saab pere enda hüvitisi planeerida, näiteks
kumb vanem hakkab saama vanemahüvitist," tutvustas uut moodi perehüvitiste teenust sotsiaalkindlustusameti e-büroo juht Kersti Vaikmaa. „Tegime
perehüvitiste teenuse võimalikult mugavaks – ei

Otepää Vallavalitsus teatab,
et Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga
mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 07.11-08.12.2019.
Planeeritav ala hõlmab Otepää vallasiseses
linnas asuvaid Valga mnt 1a, Valga mnt 1c, Valga
mnt 1d, Valga mnt 1e, Lipuväljak T6 ja osaliselt
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee. Planeeritava ala
pindala on ca 4850 m².
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse

mingit taotlust, ei mingit allkirjastamist, lihtsalt –
siin on su raha, millele sul on õigus, tee oma valik,"
rääkis Vaikmaa.
Inimesed saavad iseteeninduses üle vaadata
ka oma kontaktandmeid, et tulevikus jõuaks info
pakutavatest teenustest nendeni. „Näiteks kui perre
on sündimas laps, soovitame neil e-teeninduses
üle vaadata oma e-posti aadress, et pärast lapsele
nime panemist jõuaks teavitus perehüvitiste pakkumiste kohta inimeseni võimalikult kiiresti," rääkis
Vaikmaa. Tulevikus saab iseteeninduses näha ka
ametilt laekunud makseid. Õige pea saab iseteeninduskeskkonnas sotsiaalkindlustusametiga suhelda.
Nortali arendusüksuse juht Eestis Ats Albre
sõnul on proaktiivsete teenuste näol tegu unikaalse
innovatsiooniga kogu maailmas. "Teenus puudutab
vahetult suurt hulka Eesti rahvastikust, kelle jaoks
on teenused nüüd vaid kinnituse kaugusel. Proaktiivsete teenuste pakkumiseks töötab taustal
keerulistel algoritmidel põhinev automaatika ning
on tehtud suuremahulisi ja põhimõttelisi muudatusi
organisatsiooni protsessides, lähtudes kodaniku kui
lõpptarbija vajadustest," lisas Albre.
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse sotsiaalkaitse talituse juht Tuuli Pentjärv ütles, et perehüvitiste teenuse arendamisel loodi mikroteenustele toetuv arhitektuur. „Tänu sellele saame arenduses eraldada korduvkasutatavad komponendid
ja konkreetset äriteenust toetavad komponendid.
Samuti võimaldavad mikroteenused agiilset arendust, kus saame pidevalt täpsustada ärinõudeid,
küsida kasutajatelt valminud tööle tagasisidet ning
reageerida tegelikele vajadustele," lisas ta. „Meie

võimaluste väljaselgitamine majutushoone-spa
ehitamiseks, mille lisafunktsioonideks on väikesemahuline kauplus, toitlustus jms majutuse juurde
kuuluv abifunktsioon, ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek Otepää valla üldplaneeringu
muutmiseks, selliselt et, Otepää linnas keskväljakuga piirnevatel kruntidel on lubatud kõrgemate
hoonete ehitamine juhul, kui hoonete korruselisus ja kõrgus määratakse arhitektuurivõistlusega.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab
tutvuda Otepää Vallavalitsuses lahtioleku aegadel
ning valla kodulehel: www.otepaa.ee/planeeringu-

arenduspartnerid on agiilse arendusemetoodikaga väga hästi kaasa tulnud. Arendused jätkuvad
ja saame vastavalt klientide tagasisidele lahendusi
korrigeerida ja täiendada," lisas Pentjärv.
Järgmisena muudetakse mugavamaks abivahendite saamine ja vanemapuhkuste teenus, seejärel
pensionid ja sealt edasi kõik teised ameti toetused
ja teenused.
Iseteeninduse puhul on kasutajate kaasamine
ja nende vajadustega arvestamine olnud erilise
tähelepanu all. Trinidad Wisemani tegevjuht Ander
Tenno ütles, et kohe, kui hakati lahendust disainima, testiti esimesi mõtteid peatsete lapsevanematega. „Kokku testisime kolme prototüübi versiooni ja
viimase tegime ka avalikkusele tagasiside andmiseks
kättesaadavaks. Lisaks rakenduse loogikale ja funktsioonidele on ka sõnakasutuse ja tõlgete arusaadavus ja selgus perehüvitiste teenuse reaalsete kasutajatega üle kontrollitud. Iseteeninduse väljanägemise
puhul oleme silmas pidanud seda, et riigi infosüsteemidel oleks sarnane välimus," lisab Tenno.
Iseteenindusse saab siseneda sotsiaalkindlustusameti kodulehe kaudu aadressil sotsiaalkindlustusamet.ee või otselingiga iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee. Keskkonda saab sisse logida
ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga.
Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse ja perehüvitiste tööd viisid ellu TEHIKu lepingupartnerid:
e-teenused arendas Nortal ning teenuse kasutajaliidese lõi Trinidad Wiseman.
Perehüvitiste teenust tutvustava video leiad ameti
videokogust.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 62

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule kogusummas 130 eurot.

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

Head Otepää Naisseltsi liikmed!
MTÜ Otepää Naisselts üldkoosolek toimub
14. novembril kell 17.00
Otepää vallamaja III korruse ruumis 320.
Osavõtt oluline!
MTÜ Otepää Naisselts juhatus

Sotsiaalkindlustusamet

te-avalikustamine. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada
Otepää Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal
kirjalikult aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405
või e-postiga aadressil vald@otepaa.ee.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu toimub 16.12.2019 kell 15.00 Otepää
Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, II
korrus).
Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme
Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel

SÜGISPIDU
1) Otepää vallasiseses linnas Palupera tee
14a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr
2330040, katastritunnus 55601:003:1510, pindala 1237 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik
üldkasutatav maa) alghinnaga 19 000 eurot;
2) Otepää vallasiseses linnas Saare tn
4a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr
2328340, katastritunnus 55601:007:0008, pindala 700 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik
üldkasutatav maa) alghinnaga 12 000 eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus
sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt
enampakkumisest ei ole keelatud.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks
on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha
suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse
arveldusarvele nr EE351010202008200001
SEB Pangas hiljemalt 5. novembril 2019. a
kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 5.
novembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak

13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Palupera tee 14a“
või „Saare tn 4a“. 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 5. novembril
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=244839 ja
https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=244840.

5. novembril kell 13.00
Otepää Kultuurikeskuses
Muusikat pakuvad
Raul Roosiväli ja Kalle Vassila.
Tantsurühmad Rõõmurullid
ja Tantsurõõm.
Nalja teeb Tõrva Tilde.

Tasuta.
Korraldab Otepää Pensionäride Ühendus,
toetab Otepää vald.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg
26. oktoobril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas JAREK KASARI SUUR
SÜGISKONTSERT. Oma sügiskavaga astub Otepää kultuurikeskuses üles armastatud muusik Jarek Kasar, kes esitab oma kõige
paremad ja tuntumad lood. Muusikalise elamuse tagab Jareku
hea huumor ja võime siduda see kõik üheks meeleolukaks etteasteks. Tule kindlasti ja anna oma sügisele positiivne energialaeng.
Piletiinfo: Kuni 25.10 (k.a.): Täispilet 13 eurot, õpilane/tudeng/
pensionär 10 eurot, rühmad alates 10 inimesest 9 eurot ja pilet
toimumispäeval 15 eurot kõigile. Uksed avame kell 17.00. Avatud
on ka KOHVIK. Ootame kuulama.
27 oktoobril kell 11.00-19.30 Otepää Kultuurimajas Filmifestival KINO
MAALE. Filmifestival KINO MAALE toob esmakordselt fookusesse Taani filmikunsti ja žanritest lühimängufilmi ning Eesti
animapärlid.
*11.00-13.30 laste programm (eesti keelne dublaaž)
*14.00-16.30 noorte programm (eesti keelsed subtiitrid)
*17.00-19.30 täiskasvanute programm (eesti keelsed subtiitrid)
Lisainfo: +3725284902 Merilin
3. novembril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Otepää valla sünnikirjade jagamine
8. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Improteatri juubelituur:
Laval koos Anne Veesaarega. Improteater IMPEERIUM mängib
etendusi koos armastatud Eesti näitlejatega. Novembris on laval
Anne Veesaar! Paneme Anne ootamatutesse olukordadesse:
näha saab kohapeal sündivaid sketše, humoorikaid tegelasi,
kaasahaaravaid stseene, lauluhitte jpm. Lisaks koomilistele lühisketšidele näeb ilmavalgust ka täispikk improviseeritud narratiiv.
Laval ka oma linna plika Merilin Kirbits! Piletid Ticketerist ja piletite
saadavusel enne etendust kohapealt. Eelmüügist ja kohapeal 15
eurot/12 eurot. AVATUD KOHVIK.
15. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurimaja Galeriis VAIKSE
MUUSIKA ÕHTU koos Sille Lõõndrega. Sille Lõõndre on Puka
Kooli muusikaõpetaja, Puka lasteaia laste-, mudilaskoori ja laululaste juhendaja ning lisaks sellele on ka laulude looja. Vaikse
muusika õhtul esitab Sille nii omaloomingut kui ka enda lemmiklugusid läbi aegade. Kohvik avatud juba kella 18:00-st. Kontsert
on TASUTA!

Puka Kultuurimaja

Lisainfo +3725274812 Helgi Pung
31. oktoobril kell 19.00 Puka Kultuurimajas „Hingedeaja kontsert lauluansambliga MALK ehk me armastame laulda koos“. Malk on
acapella lauluansambel, mis on kokku tulnud aastal 2016 sooviga
lihtsalt laulda koos. Sellest soovist on ka inspireeritud nende nimi
– Me Armastame Laulda Koos ehk MALK. Repertuaari mahub
neil kõik, mis hinge kosutab ja tuju heaks teeb. Koosseisu kuuluvad: Ave Kruusmaa, Ain Kruusmaa, Jaan Ilisson, Katrin Karus,
Kuno Oja, Lembi Oja, Lii Peterson, Marko Punnar. Sündmus on
kõigile tasuta!
14. novembril kell 19.00 Puka Kultuurimajas Elva Lendteatri lavastus „Kadrill Maksuametiga“. Autorid: Donald Churchill ja Peter
Yeldham, Lavastaja Malle Pärn, Kunstnik Margus Möll. Laval Julia
Siimberg, Tanja Lääts, Irina Radionova, Margus Möll, Meelis
Külaots, Aare Sepp. Tom Lambert on kogu elu olnud väga aus
inimene ja korralik maksumaksja. Siis aga kistakse ta afääri, mida
ta oma hullemaski unenäos poleks osanud ette näha. Kuidas
sellest välja rabeleda ja puhtalt pääseda? Kes kellel naha üle
kõrvade tõmbab? Pilet 7 eurot / 5 eurot müügil enne etenduse
algust koha peal.
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Käes on raamatukogupäevad
20.-30. oktoobrini on juba ligi 30 aastat tähistatud üleriigilisi raamatukogupäevi. See aeg
pakub raamatukogudele võimalusi end ja oma
tegemisi muutuvas ajas laiemalt tutvustada,
kutsub vanu ja uusi külastajaid vaimuvarast
osa saama. Raamatute laenutamise kõrval on
tänapäeval raamatukogu üheks ülesandeks
pakkuda nn kogukondlikku elutuba – hubast
lärmi- ja reklaamivaba keskkonda, kus on hea
rahulik lugeda, õppida, korraldada kokkusaamisi, vaadata näitusi jne. Vajadusel abistab
raamatukoguhoidja hankida infot kirjanduse
kohta, vahendada avalikku teavet, nõustada
arvuti kasutamisel.
Alates käesoleva aasta algusest on kõik
Otepää valla raamatukogud liitunud ühtseks
Otepää Raamatukoguks. See koosneb Otepää
Linnaraamatukogust, millel on 6 harukogu: Kuigatsi, Nõuni, Keeni, Sangaste, Puka ja
Pühajärve. Haruraamatukogudes töötavad
nüüd juhatajate asemel raamatukoguhoidjad,
kes vastutavad täielikult asjaajamise, oma kogu
korrasoleku ja lugejateeninduse eest. Ümberkorralduste eel lahkusid erinevatel põhjustel
töölt kolme raamatukogu (tollal veel) juhatajad. Tuli välja kuulutada konkursid uute töötajate leidmiseks. Pukas ja Pühajärvel jätkavad
senised töötajad. Otepää Raamatukogu tööd
juhib direktor Kaido Mägi. Kuigi mitmes raamatukogus tuli kasutajate vähenemise tõttu
vähendada töökoha suurust (Nõunis on töötaja
0,3; Kuigatsis 0,5; Pukas 0,5 kohaga, Sangaste
ja Keeni olid juba varem mõlemad 0,5 kohaga),
on meie vallas kõik raamatukogud alles ja jätkuvalt avatud, pakkudes kirjandust, perioodikat, ruumi, infot, üritusi.
Praegu võib öelda, et uued töötajad Nõunis,
Kuigatsis ja Keenis-Sangastes on külastajate ja
kogukonna poolt hästi vastu võetud ja ka tööga
ning rahvaga kohanenud, andmas oma panust
ka raamatukogupäevade sündmustesse. Järg-

nevalt veidi kõigi meie raamatukogude tänavuse aasta ja raamatukogupäevade toimetustest.
Keeni ja Sangaste raamatukoguhoidja Heili
Kalbri on Keenis ühendanud oma töö noortekeskusega ja korraldab mitmeid ettevõtmisi:
ettelugemistunni, unejutuõhtu koos ööbimisega, novembris aga Keeni põhikoolis kohtumise
kirjanik-rännumehe Marko Kalduriga, kellega
koos tuleb külla ka suur samojeedi koer Valge
Tähekiir. Sündmust oodatakse kindlasti põnevusega. Mõnus ettelugemistund toimub ka
Sangaste raamatukogus, mille lugejad on tasapisi taas üles leidnud. Tänu postipunkti töötajale Liivia Levandile on võimalik raamatuid
tagastada või koju võtta ka nendel päevadel,
kui raamatukoguhoidja on Keenis.
Nõuni raamatukogus võtab kahel päeval
nädalas külastajaid vastu Anne Udeküll.
Kindel lugejaskond on raamatukogule truuks
jäänud, aga on ka uusi lugejaid juurde tulnud.
Raamatukogupäevade ajal on võimalik osaleda
Anna Haava 155. sünnipäevale pühendatud
luulelõunal.
Kuigatsi raamatukoguhoidja Tiiu Treimuth
toimetab ühes majas külaseltsi ja kogukonnaköögiga. Suveperioodil on juba mitmendat
hooaega avatud kohvik ja tutvustatakse mõisa
ajalugu. Koos on peetud pidusid mitmete tähtpäevade tähistamiseks ja maal elamise päeva.
Ühine tegutsemine mitmekesistab külamaja
kasutamist ja edendab külaelu. Raamatukogu
on jätkuvalt üks osa sellest. Piirkonna inimesed on ka tublid lugemisvara laenajad. Ollakse
hästi ette valmistunud, tihti on koostatud lausa
nimekiri raamatutest, mida soovitakse lugeda.
Käiakse ka ajalehti-ajakirju lugemas, internetis
surfamas, omavahel juttu ajamas. Raamatukogupäevade ajal on võimalik osaleda ettelugemise päeval, infokirjaoskuse päeval ja ristsõnade
lahendamise päeval.
Puka raamatukoguhoidja Ene Markov on

sel aastal palju aega ja vaeva pühendanud kogu
korrastamisele ja ümberpaigutamisele uutele
riiulitele. Nüüd on ruumis rohkem valgust ja
külastajatel kergem ja mugavam kirjandust
leida. Suure osa päevast võtab postipunkti töö
– tegelemine saadetiste, tellimiste ja postikauba
müügiga. Raamatukogupäevade tähistamine
algab 1. klassi õpilaste tutvumiskäiguga raamatukokku. Õpilased saavad kuulata ettelugemisi
ja osaleda viktoriinis. Novembris toimub kirjandussõprade teeõhtu koos huvitava külalisega.
Pühajärve Raamatukogus tulevad samuti 1.
klassi õpilased tutvumiskäigule. Algklassi- ja
lasteaialastel on külla oodata kirjanik Kristina
Ruderit. Lasteaias toimuvad kirjaniku loomingust valitud juttude ettelugemised, et kohtumisel oleks hea küsimusi esitada. Novembris
ootab raamatusõpru kirjanduslik kohvilaud.
Teeme kõik selleks, et meie infoallikaterikkas
tänapäevas säiliks ka lugemistraditsioon ja tahe
raamatutest rõõmu tunda.
Allakirjutanu ülesandeks on ka Otepää Raamatukogu harukogude nõustamine sisulise töö
ja arendustegevuse küsimustes.
Otepää Linnaraamatukogu raamatukoguhoidjad Maret Viigimets ja Ülle Paul on raamatukogupäevadeks korraldamas raamatunäitust viimaste aastate kaunitest raamatutest,
samuti oodatakse külla lasteaiarühmi ja gümnaasiumi nooremaid klasse.

Otepää valla meenekonkurss
kestab kuu lõpuni

ja kultuurilist eripära. Palume kasutada Otepää
piirkonna (Otepää, Sangaste, Puka, Nõuni) sümboleid. Otepää valla üldine sümboolika: 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.

Käesolev artikkel on valminud kõikide Otepää
Raamatukogu harukogude raamatukoguhoidjate ülevaadete ja mõtteavalduste põhjal. Tänu
selle eest ja jätkuvat töörõõmu kõigile. Ootame
raamatukogudesse palju külastajaid ja soovime
kõikidele toredaid lugemiselamusi!
Ly Haaviste
Otepää Raamatukogu Pühajärve
vanemraamatukoguhoidja

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo +3725284902 Merilin Kirbits
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. Esinevad Otepää
valla isetegevuslased ja lapsed. Kaetud lauake. Kontsert on
tasuta! Transpordi soovist anda teada Otepää Naisseltsi esinaisele Ene Raudsepale +37256153357

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo +37253465648 Marika Viks
1. novembril kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas MTÜ Pühajärve koduteatri KÜLAJANT „VOT NII!” Autor: Erlend Kollom, Lavastaja:
Egle Sisask. Osades: Katrin Ambos, Ain Võsu, Anne Zimbrot,
Helena Nuia, Toomas Kalmus, Svetlana Leht, Maimu Luik, Reet
Kants, Ahti Aumann. Pilet 4 eurot, õpilasele 1 euro.
2. novembril kell 18.00-21.00 Nõuni Kultuurimajas HALLOWEENI
mängud, võistlused ja palju muud huvitavat. Sissepääs ainult
kostüümis. Korraldaja: Nõuni noored!
9. novembril kell 20.00 Nõuni Kultuurimajas SÜGISPIDU, kus tantsuks
mängib ansambel KOMPVEK ning esineb Adira. Pilet 5 eurot.
Laudade broneerimine: Marika +37253465648.

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja konkursi, et
leida valla esindusmeene, mis oleks meeldejäävaks kingituseks külalistele. Materjali- ja tehnikavalik on vaba. Meeneks sobib ka piirkonnale
omane või siinkandis toodetav toiduaine.

Esindusmeene puhul palume arvestada:
- meene peab väljendama piirkonna loodusliku

Tööde esitamise tingimused:

Koos meenega esitada kinnine ümbrik, millel on töö nimetus ja sees autori nimi, telefon,
e-post ning toote pakendamisvõimaluse kirjeldus ning 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.
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Teistmoodi koolipäev Pühajärve Põhikoolis
Teisipäeval, 1. oktoobril oli koolis väga eriline
päev – õppisid kõik!
1.-6. klassi õpilastel toimus nn õuesõppepäev, mille jooksul nad avardasid silmaringi ja omandasid teadmisi Valga muuseumi
töötubades ning hiljem nautisid suurepärase
muusika ja süžeega “Lõvikuninga” uusversiooni Valga Kultuurikeskuses.
7.-9. klassi õpilased arendasid digipädevusi
ja ajaplaneerimisoskust koduse e-õppepäevana. Paljude arvates osutus kodus õppimine
keerukamaks kui koos kaaslastega koolitundides osalemine.
Seekord õppisid lisaks õpilastele ka õpetajad, kes alustasid meeskonnakoolitusega “Emotsionaalne intelligentsus kui
vaimse tervise võti”. Koolitus koosneb viiest
õppepäevast, mille jooksul saavad õpetajad
suurepärase lektori Kaupo Saue juhtimisel
teadmisi selle kohta, kuidas hoida ja tõsta
oma vaimse ja füüsilise tervise taset. Koostöös
peitub jõud! Üksteist toetades saavutame olukorra, kus särasilmsed ja motiveeritud õpetajad suudavad oma teadmisi ja oskusi õpilastele

veelgi edukamalt edasi anda. Õpetajate koolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Järgmised põnevad koolipäevad ootavad
õpetajaid ees 22. oktoobril ja kogu kooliperet

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Sportlik perepäev Otepää Lasteaias
oli treeningu eest

13. ja 27. novembril ning 10. detsembril.
Lembi Oja
Pühajärve Põhikooli õppealajuhataja
Foto: KARIN JÄRV

Puka Kooli õppepäev Luke mõisapargis
30. septembril külastasid Puka Kooli 3. ja 4.
klassi õpilased Luke mõisa, kus toimus KIK-i
keskkonnahariduslik programm „Mõisalaste
mängud looduses”. See oli õpetlik ja vahva
õppepäev. Aitäh korraldajatele!

Selleks, et püsida terve, tuleb hoolega pesta käsi ning olla
füüsiliselt aktiivne. Seda teab vist küll igaüks meist. 15. oktoobril pöörati ülemaailmselt tähelepanu kätepesule – oli
rahvusvaheline kätepesupäev. Meie lisasime sellele päevale
ka füüsilise aktiivsuse – korraldasime sportliku perepäeva.
Erinevates keskustes sai iga lapsevanem koos oma pisikesega testida kehalist võimekust. Kuna sel õppeaastal uurime
erinevaid maid ja rahvaid, siis olid liikumismängudki valitud
sellest lähtuvalt. Krõllide juures mängiti Hispaania saapa
mängu. Mängus pidid lapsevanem ja laps olema tähelepanelikud: kui kurikas (saapa asendaja) pandi nende selja taha, tuli
joosta nii väledalt kui võimalik. Türgis (Mesimummide rühma
juures) tuli loota koostööoskusele, sest mängiti Türgi salli
puudutamise mängu (vt fotot). Veel sai põrgatada korvpalli,
takistada ringi sees olijate väljapääsemist ning kehastuda
kiviks või puuks.
Üritus nõudis füüsilist aktiivsust täiel määral. Seda kinnitab
ühe isa lause teisele: “Nonii, tänane trenn on tehtud!” Kui
kodus käedki pestud said, kasvas tõenäosus tervena püsida
mitu korda.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE

Puka õpilased, õpetajad Riina, Kelian
ja Marju

Huvitav päev
Ühel septembrikuu hommikul sõitsime Luke
mõisa, et seal veeta üks põnev õppepäev.
Meie toreda giidiga kohtusime kärnerimaja ees. Algul tutvusime pargis kasvavate
puudega, vaatasime pilte vanadest mänguasjadest ja siis läks mänguks lahti. Mängisime mitmeid erinevaid mänge, kus oli vaja
kiirust ja osavust kui ka tähelepanu. Vana aja
mängude seas oli meile juba tuttavaid kui ka
tundmatuid mänge. Mulle meeldisid „Ussimäng”, „Pantide lunastamine”, „Taevaredel”
ja „Mõisahärra käsib”. Osavust ja tasakaalu
oli vaja teatevõistluses, kus pidime kõndima
pakud jalatalla all. Pakkudega kõndimisel
võistlesid ka meie õpetajad.
Pärast mängimist meisterdasime männi-

koorest purjekaid, lahendasime mõistatusi,
lõpetasime vanasõnu ja rääkisime naljajutte.
Huvitav oli mängida varjuteatrit ning välja
mõelda lühikesi kahekõnesid.
Päeva lõpetas mäng „Aarete jaht”, aardeks
oli kotitäis magusaid õunu.

Mõtlesin, et küll olid mõisalapsed ikka
nutikad, et oskasid nii põnevaid mänge välja
mõelda.
Sigrid Kattel, 4. klass
Foto: õpetaja Kelian Oras

Leivanädal Keeni Põhikooli lasteaias Kratila
Kui tahad teada leivast kõike, siis tule Keeni
lasteaeda. Meil möödus leivanädal erinevate viljasortidega tutvudes, viljapäid vaadeldes
ja kompides. Tunnetasime oma peos erinevaid teraviljasaadusi, maitsesime ja avaldasime arvamusi. Rääkisime sellest, kuidas saab
viljast leib. Ning tõdesime, et just Keenist võib
sirguda tulevikus nii mõnigi tubli põllumees.
Lapsed võtsid kodust kaasa oma lemmikleivast viilu, degusteerisime erinevaid küpsetisi.
Laste arvamused seadsime kenasti tabelisse
ja riputasime seinale, et oleks ka vanematel
selge, millist leiba tasuks tulevikus osta.
Veel joonistasime/maalisime viljapäid ja leivapätse ning meisterdasime meest ja leivast
komme, mis maitsesid ülihästi.
Leivanädala lõpetas üks suur pannkoogitegu, mis ei möödunud ilma viperusteta. Lapsed

segasid ilusti erinevad
komponendid taignaks,
õpetaja veeretas kohale
pliidi ja... elektrisüsteem hakkas tõrkuma.
Aga kui kratid ikka
tahavad pannkookitegu näha ja sellest osa
saada, peab õpetaja
oma nutikuse appi
võtma...
Meie lapsed teavad
nüüd täpselt, kust tuleb
leib,
maitsemeeled
veel erksad, võivad nad
teilegi oma teadmised
edasi anda. Kohtumiseni Keenis!

26. oktoobril kell 10.00-15.00 toimuvad

sügisesed koristustalgud
Sangaste kiriku juures.
Riisume lehti ja toimetame muid sügistöid.
Võta kaasa reha ja töökindad!
Pakume talgusuppi!

EELK Sangaste Püha Andrease kogudus

Head kudumishuvilised!
Järgmine kokkusaamine 29. oktoobril kell 14
vallamaja III korruse ruumis 308-309.
Kokkuvõtte leivanädalast tegid naljakrattide õpetajad

Täiendav info tel. 515 3248.
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Laskesuusatamise EM otsib abikäsi

IBU EUROOPA LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED LASKESUUSATAMISES
25.02. – 01.03. 2020 • OTEPÄÄ

TULE
VABATAHTLIKUKS!
Kutsume osalema vähemalt 18-aastaseid vabatahtlike:
• staadionitöös
• lasketiirutiimis

• meediaosakonnas
• korraldustöös

Tasuks töö eest pakume:
• suurvõistluse korralduse kogemust
• saad olla osa meeskonnast ning aidata
kaasa võistluste edukale õnnestumisele
Lisainfo:
• Heleena Jõgi, accreditation@biathlon.ee
• www.otepaa.biathlon.ee

Anna endast märku HILJEMALT NOVEMBRI LÕPUKS
aadressil accreditation@biathlon.ee
TULE MEIE TIIMI JA OLE OSA RAHVUSVAHELISEST SPORDIPEOST!

HINGEDEAJA KONTSERT KOOS
LAULUANSAMBLIGA

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

25. veebruarist 1. märtsini 2020 Otepääl toimuvate Euroopa laskesuusatamise meistrivõistluste
korraldustiim ootab oma ridadesse vabatahtlikke abilisi. Kui tunned, et just sinu talvest on üks
rahvusvahelise kaliibriga seiklus puudu, siis see
on sinu võimalus.
Kandideerima on oodatud kõik vähemalt
18-aastased huvilised. Vabatahtlikke on vaja nii
staadionile, sekretariaati, toitlustusalasse, rajale
kui parklatesse.

Kogu võistlusperioodil abistanud vabatahtlikke ootab ka motivatsioonipakett. „Me anname
vabatahtlikele ühtse vormi, pakume toitlustust
ja kaugelt tulijatele vajadusel majutust,“ kinnitas
võistluse korralduskomitee esimees Aivar Nigol.
Kuna vabatahtlikke arv on piiratud, siis tuleks
esimesel võimalusel endast märku anda aadressil: accreditation@biathlon.ee. Lisainfot saab
küsida Heleena Jõgilt, tel. +372 525 6650.
Kohtume juba veebruaris!

Medalisadu Kagu Biathloni
noorsportlastele
Enne talvehooaja algust käisid Kagu Biathloni
noored sportlased võistlustel Põlvas ja Narvas.
Tagasi tuldi mitmete medalitega.
Oktoobri algul toimus piirilinnas laskejooks
õhkrelvadega. Noorsportlased jooksid sprinti
1,5 km, relvad olid laskekohtadel. Kagu Biathlonil läks võistlustel väga hästi. Vanusegrupis P11,
kus võistles kuus noorsportlast, saavutas esikoha
Tristan Klimbek. Vanusegrupis P10 jõudis pjedestaalile Ruudi Suviste, kes saavutas 3. koha.
Jakob Kojus sai 5. koha. Selles vanusegrupis
võistles kokku 11 noorsportlast. Kõik meie
poisid tegid puhta laskmise ehk mitte ühtegi
möödalasku.
Septembri lõpus toimusid Põlvas Mammaste tervisespordikeskuses noorte laskejooksuvõistlused õhkrelvadega. Kavas olid sprindidistantsid. Kagu Biathloni noorsportlastel läks
taas väga hästi – medalisadu oli muljetavaldav.
Meie poiste ja tüdrukute kohad oli järgmised:
T8: I koht Ann-Marii Mets; P10: II koht Ruudi
Suviste, III koht Jakop Kojus; P11: I koht Tristan
Klimbek, II koht Simeon Kümmel; P12: I koht
Robin Puusaar, T13: II koht Martina Juhansoo.
Kagu Biathlon on loodud laskesuusasõpradele, kes on huvitatud tegelema laskesuusatami-

Meie poisid Narva võistlustel.
sega. Tegevus on suunatud lastele, noortele ja
harrastajatele. Treeningute toimumise koht on
põhiliselt Otepää.
Slava Všivtsev,
klubi Kagu Biathlon treener

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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KUULUTUSED
10.11. kell 9-16 Mardilaat Otepääl
Maxima poe taga. Tel. 56618707
Müüa kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Info mob 5119782.
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835
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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

OÜ Otepää Kommerts

OMANIKU JÄRELVALVE

äripinna Tartu tn 1A

EhitusEST OÜ

(endised Ugandi kohviku
ruumid)

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Kontakt tel 5064083.

Elektritööd, tel. 5205016

506 7848

Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966

annab üürile

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu
tasuta. 505 6107
Otepää linnas üürile anda 3-toaline möbleeritud korter. 5216 878
Ostan Enn Volmere maale. 53
561309, volmere@hotmail.com

Mapomets OÜ

Soovin üürida korterit Otepääl või
lähiümbruses. Teretulnud on pakkumised Nõunist Pukani ja Sangastest Paluperani. Tel. 58828923
ingl. või vene keel.

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

Müüa toidukartulit "Laura" Nõunis.
Maret, 5645 7495
Müüa küttepuud. 5270207
Müüa kartulit - 6 erinevat sorti
(0,50 eurot kg.). Porgandit ja punapeeti (1 euro kg.). Kojutoomise võimalus. Küsi telef. 51974916 Merike

Valgamaa, Otepää vald,
Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Ehitus ja remonttööd 53471269
Müüa kuivad küttepuud,
tel 513 1968.

Marvest OÜ

REHVIVAHETUS SANGASTES!
Broneeri aeg AKSER OÜ AUTOREMONT FACEBOOKI lehel või helista
numbril 55645050.
Lisaks teostame sõiduautode
remondi- ja hooldustöid.

pakub tööd

60

pakub tööd:
metallitööpingi operaatorile.
Lisainfo: väljaõpe kohapeal.
Töökoht asub Otepääl.
Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee.
Kontakttelefon: 5034707 Elmo Parik.

autoremonditehnikule

Maailm kuulub sellele,
kes rändab rõõmsalt eesmärkide poole!
MALLE PENTSA

Parmet AS

allan@marvest.ee
Tel. 52 90 165

Südamlik kaastunne Üllele
armsa

TÄDI

Juubelitervitused ja tänusõnad
meie firma algusaastate tugisambale.
Otepää Lihatööstus Edgar

kaotuse puhul.
Mari ja Sale
Südamlik kaastunne Aivarile
perega kalli isa, äia, vanaisa ja
vanavanaisa

OSKAR BUHTI
kaotuse puhul.
Külli, Laura, Triin

Südamlik kaastunne
Ülle Veerojale kalli
Südamlik kaastunne Kattile
elukaaslase

tädi
lahkumise puhul.

MATI REIGO

Kolleegid Otepää
Vallavalitsusest.

surma puhul.
Ester ja Jüri

Tunde tasa lööb hingede kell,
jääb alles mälestus hea ja hell.

Südamlik kaastunne Kattile
kalli elukaaslase

MATI REIGO
kaotuse puhul.
Malle, Maret ja Reet Kantsi
pered.

Soe sügistuul võttis Sul käest,
viis sinna kus Linnutee.

VIKTOR LINNAMÄGI
Mälestame alati sõbralikku
saatusekaaslast.
Sügav kaastunne Helmile laste
ja lastelastega.
Perekond Tromp ja Virve.

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab ...

Sügav kaastunne Andresele,
Urmasele ja Margusele peredega

Mälestame oma kallist ema

Alli-Medea Paavot

MATI REIGO

26.10.1934 - 15.03.2019

kaotuse puhul.

tema 85. sünniaastapäeval.
Tütar Marika ja poeg Olev peredega

Janek ja Angelina peredega ning
Mare, Mihkel ja Mati.

Kurb saatus Sind kui
lindu lennult tabas,
Su elurada lühikeseks jäi.

Martin Vaerand
14.07.1997 - 22.10.2016

3. surma-aastapäeval mälestavad
ema, isa, õde, vend ja vanavanemad.
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Puka kogukonna õppeköök saab aastaseks
26. oktoobril 2018 avati MTÜ Puka Kogukonna
eestvedamisel kogukonna õppeköök, mis on
terve esimese aasta jooksul näinud nii palju tegusaid inimesi, et süda rinnus rõõmust rõkkab.
Kogukonnakööki on jõudnud inimesed lähemalt
ja kaugemalt, on poisse ja on tüdrukuid, on mehi
ja on naisi. Vahva on olnud teie kõigiga.
Tegevustest on tänaseks Puka kogukonna õppeköögis toimunud õpitoad, koolitused, pere- ja
meelelahutusüritused, talgud, matkad, salongiõhtud, koostööprojektid kogukondade, koolide ja
vallavalitsuse vahel. Just Otepää Vallavalitsusel on
suur roll kogukonna toetamisel, sest tänu läbirääkimistele ja erinevate projektide omaosaluse toele
on saanud kogukonnaköögi võimalusi laiendada.
Viimase aasta jooksul on kogukondlase Tarmo
Kose eestvedamisel ka Puka sauna ruumid saanud uue ilme, et kõigil sauna külastajatel oleks
mõnusalt mugav reede õhtut veeta. Siinkohal
on oluline teada anda, et 20. detsembril 2019 on
avatud tasuta jõulusaun kõikidele, kel vaid soovi on. Teid tervitab tubli saunanaine Aime koos
piparkookide, maitsva glögi ja kuuma leiliga, et
soojendada jõuluootust.

MTÜ Otepää Kinnaspunkt
kogub sokke ja kindaid Ukrainasse,
sõjapiirkonna lastekodudesse saatmiseks.
Kellel on võimalus aidata, palume
tuua AINULT sokke ja kindaid Otepää
Kinnaspunkti (Lipuväljak 13, Otepää)
hiljemalt 25.11.2019.
Oleme abi eest tänulikud!
Lisainfo: Vello Iir 5054549
Otepää Kinnaspunkt

Hea Päidla küla elanik!
Laienenud Otepää vald on juba mõnda aega toimetanud. Küla
arengut silmas pidades saame kokku Päidla töökoja hoovil
10. novembril 2019.a kell 15.00.
Päevakorras:
Päidla külavanema valimine;
küla 2020+ tegevused;
info naaberkülade toimetuste kohta.
Kui sa oled vähemalt 16 eluaastat vana, elad Päidla külas,
siis oled oodatud kohtumisele.
Ermo Kruuse
Ermo.kruuse@gmail.com, tel 5113543.

Aga enne veel: ootame teid osa võtma sarjast
„Tervis tuleb aedviljadest“, rabamatkast, Shindo
venitustest, veinisalongist ning loomulikult meie
sünnipäevast.
26. oktoobril 2019 kell 12.00 avame uksed kõigile, kes soovivad osaleda meie sünnipäeval. Toimumas on koos Tiina ja Maria Mekiga tervisepäev
ning kel soovi, saab mõõta veresuhkrut, vererõhku
ning viia ennast kurssi koduõenduse teenuste ja
võimalustega.
Kell 15.00 on pidulik moment, sest sünnipäeva
raames saab maja kogukonnamaja tunnustuse.
Avatud on ideederaamat, kuhu kõik unistused, ootused ja lootused mahuvad ning kindlasti ei puudu
ürituselt maitsev tort, kosutav kohv ja põnevad
päevakajalised teemad. Olete väga oodatud!
MTÜ Puka Kogukond tegevustega saate end
kursis hoida nii Facebooki kui ka Instagrami (@
pukakogukond) kaudu.
Kui meie inimeste kätes on uued oskused, silmades sära ja südames rõõm, siis ongi see see
väärtus, mida köögi rajamisel on silmas peetud
ja soovitud.
Aitäh, et olete olemas.

