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Otepää valla aasta isaks
sai tänavu Juhan Seer
9. novembril oli Sangaste Kultuurimaja täis rõõmsaid isasid ja lapsi. Toimus
Otepää valla isadepäeva kontsert ja
valla aasta isa tiitli üleandmine. Otepää
valla aasta isaks sai Juhan Seer Arula
külast.
Aasta isa nimetusele esitati tänavu
kolm nominenti – Juhan Seer, Mihkel
Keemu ja Enno Taur. Aasta isa valis
Otepää vallavolikogu kultuurikomisjoni juurde moodustatud töörühm, kuhu
kuuluvad Otepää Naisseltsi ja Otepää
valla esindajad.
Aasta isasid tänasid ja tunnustasid Otepää vallavalitsuse liige Valdur
Sepp ja Otepää Naisseltsi esinaine
Ene Raudsepp. Aasta isa Juhan Seer
ei saanud kahjuks kohale tulla, kuna
viibis perega reisil. Aasta isa nominendid ei saanud ka kahjuks kohale tulla.
Aasta isa sai valla tänukirja ning
Ave Kruusmaa poolt loodud aasta
isa meene „Päikeseratas“. Aasta isa
nominendid said samuti valla tänukirjad ning Ave Kruusmaa valmistatud
alused.
Aasta isa õhtut juhtisid kaks meest:
suur mees Otepää Kultuurikeskuste
juhataja Jorma Riivald ja väike mees
– Keeni Põhikooli õpilane Edvard
Varjun. Südamlikul ja rõõmsast
meelest kantud kontserdil esinesid
Otepää valla lapsed ja isetegevuskollektiivid.
Isadepäevale kohaselt sai nautida
kõike – mehist tantsu ja laulu, laste
etteasteid ja rahvatantsu ning lustlikku
rahvapilli. Kontserdil esinesid: Keeni
Põhikooli tantsulapsed (juhendaja
Kaija Tamm), Keeni Põhikooli 1.-4.
klassi laululapsed (juhendaja Katre
Kikkas), rahvamuusikaansambel Merle
+ 3 (juhendaja Merle Soonberg), sega-

rahvatantsurühm Kõvvera Kõdara
(juhendaja Tiina Kukk), Evald Raidma
ja Puka meesansambel (juhendaja
Evald Raidma) ning Otepää Gümnaasiumi vilistlane Geir Kudu.
Hiljem said kõik kokku peolauas,
mis oli kaetud Ameerika-päraselt hamburgerite, friikartulite ja Coca-Colaga,
kuna isadepäev on oma alguse saanud
just Ameerika Ühendriikidest.
Aasta isa tunnustamisürituse korraldas Otepää Kultuurikeskused koostöös
Otepää Naisseltsiga, aasta isa kontserdi lavastas ja seadis Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin Kirbits.
Aasta isa Juhan Seer peab pensionipõlve Arula külas. Tal on 3 täiskasvanud
last: Kristi, Frants, Roland ja 5 lapselast. Juhan on oma lastest kasvatanud
töökad ja väga loovad ilmakodanikud,
kes on laias ilmas läbi löönud. Poeg
Frants valmistab käsitööna kuulsaid
puidust kümblustünne, poeg Roland
on nime teinud animatsioonirežissööri
ja -kunstnikuna, tütar Kristi peab aga
koos abikaasaga Pühajärvel kuulsat
Heteromeeste Varjupaiga puhvetit.
Juhan on ka aktiivne kogukonnaliige – ta on MTÜ Arula Külaselts juhatuse liige ja osaleb külaelu edendamises. Lisaks sellele lööb ta kaasa Tartu
Maratoni, Tartu Rattaralli, Rattamaratoni ja Linnajooksu korraldamises
ning on olnud Otepää Lions Klubi üks
loojatest ja ka piirkondliku klubi president.
Aasta isa nominent Enno Taur tuleb
Puka piirkonnast. Tal on 6 täiskasvanud last: Aive, Ly, Jaanika, Leo, Elis ja
Priit. Enno töötab Eesti Energias elektrikuna. Enno on väga tubli, töökas,

Tervisepäev algas kepikõnnimatkaga,
mida vedas eest kepikõnniinstruktor
Nelli Kübarsepp.
Kepikõnnihuvilised alustasid väikest
matka, samal ajal said ülejäänud tervisepäevalased alustada tervisenäitajate kontrolliga, mille viisid läbi Otepää
Tervisekeskuse töötajad. Kontrollida
sai vererõhku, veresuhkru ja vere hapnikusisaldust.
Pärast kepikõndi ootas kõiki Otepää
vallavolikogu esimehe Jaanus Barkala

Aasta isa nominent Mihkel Keemu
elab Otepää linnas. Ta töötab välismaal, ehituse valdkonnas. Tal on 3
väikest last: Eliise Greete, Ken Eerik
ja Emma Loreen. Olenemata sellest,
et oma töö tõttu peab Mihkel oma abikaasast ja lastest üsna palju aega eemal
veetma, on ta nende kõigi jaoks alati
olemas.
See aeg, mille ta saab tööst vabal ajal
kodus olla, tegeleb ja toimetab ta alati
oma perega. Sportlikud ettevõtmised
nagu Tartu Maratoni lasteüritustel
osalemised, kodused koosehitamised ja niisama kinoskäigud on nende
peres alati tähtsal kohal olnud. Lapsed
on Mihkli jaoks kindlasti maailma
kõige olulisemad aga sealjuures ei
unusta ta kunagi oma tublit abikaasat,
kes majandab ja toimetab 3 lapsega
üksinda, siis kui isa kodusteemal on.
Seetõttu teeb ta ikka nii kohal kui ka
eemal olles oma naiseleromantilisi ja
toredaid väikeseid üllatusi, mis tulevad
tal alati hästi välja. Samuti leiab ta alati
aega ka oma sõprade jaoks, kellega
koos miskit toredat ette võtta. Kindlasti pole kerge töö tõttu olla oma väikes-

Vallavanem rääkis seekord lisaks
valla tööde tutvustamisele ka toiduvalmistamisest.
Te r v i s e p ä e v a l e
pani lustliku punkti
armastatud ETV
saatejuhi
Reet
Linna ja Are Jaama
esinemine (pildil).

ja vallavanema Kaido Tambergi valmistatud maitsev kalasupp.

22. detsembril 2019 koos Talvepealinna
avamisega toimub traditsiooniline Otepää
Talveturg.

sõbralik, hooliv ja abivalmis inimene.
Ta on kasvatanud üles väga toredad,
sõbralikud ning töökad lapsed.
Enno jaoks ei ole ükski töö võõras.
Ta ei ütle iial, et ei saa, või ei ole aega.
Ta on hinnatud inimene kõikide naabrite, töökaaslaste, sugulaste ja tuttavate seas. Enno ei hädalda kunagi, ei
ütle kellelegi halvasti. Ta pole kunagi ei
ühtki toetust ega abi palunud – ütleb,
et tal endal käed-jalad töötavad. Enno
on ka väga eeskujulik jahimees: ükski
nädalavahetus ei möödu nii, et ta ei
käiks metsas loomadele toitu viimas.

Meeleolukal eakate sügiskuldsel
tervisepäeval esines Reet Linna
13. novembril toimus Otepää Kultuurikeskuses eakate tervisepäev, kus tehti
kepikõndi, kontrolliti tervisenäitajaid,
söödi suppi ja kuulati head esinemist.

Tule Otepää Talveturule
kauplema!

Monika Otrokova

Kõik müüjad on oodatud hea ja paremaga
Talveturule kauplema. Teid ootab ees sisukas jõulueelne päev ning kehakinnituseks
kuum supp.
Talveturgu korraldab Otepää Naisselts
koostöös Otepää Kultuurimajaga. Toetab
Otepää vallavalitsus.
Küsi infot ja registreeri kauplejaks:
5615 3357 Ene Raudsepp.

Talveürituste vaheleht
Otepää Teatajas
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht 19. detsembril 2019 Otepää Teatajas.

Juhan ja Esti Seer
test lastest eemal. Tore ja südantsoojendav on näha, kuidas ta olenemata
eemalolekust püüab alati olemas olla
ning teha kõik endast olenev, et pere
oleks õnnelik ja neil oleks hea olla.
Monika Otrokova

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.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavalitsuse istungil
05.11.2019
Määrati Kastolatsi külas asuva Poti katastriüksuse

(katastritunnus 63602:001:1292 ) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Kooskõlastati Mägestiku külas Ees-Raja maaüksu-

sele kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Anti Neeruti külas Ojaveere kinnistul asuvale ehiti-

sele (abihoone) kasutusluba.
n

Anti Puka alevikus Metsa tn 2 kinnistul asuvale

ehitisele (reoveepuhasti kuni 5 m³) kasutusluba.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm

isikut.
n

Kinnitati Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuva kor-

teriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 4510 euro suuruse pakkumise teinud AS
JUMEK.
n

Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas

Kopli tn 12-13 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Korraldati kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva
korteriomand (kinnistu registriosa nr 1040140, üldpind
56,50 m²) võõrandamiseks alghinnaga 30 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 3.3 Eveli Misnik.
n

Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika

(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba 8. novembril 2019. a
ajavahemikul kell 23:15 - 23:45 Otepää vallasiseses linnas
Linnamäe oru territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Marika Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja);
1.2 Raido Rõivas (Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.3 Viivika Eljand-Kärp (Otikese rühma vanemate
esindaja); 1.4 Maarika Tamm (Kaisukarude rühma vanemate esindaja); 1.5 Janek Moros (Maru-Müra rühma
vanemate esindaja); 1.6 Liisi Savolainen (Pähklipureja
rühma vanemate esindaja); 1.7 Grete-Ann Tadolder-Saar
Mesimummi rühma vanemate esindaja); 1.8 Sirle Libeon
(Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.9 Sigrid Rõõmussaar (Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.10 Margit
Liias (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.11 Leana
Raev (Otepää Lasteaia töötajate esindaja).
n

Kinnitati Puka Kooli hoolekogu koosseis järgmi-

selt: 1.1 Irja Sõnum (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2
Rannus Prii (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Katrin
Kurvits (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kristiina
Požarova (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5 Esta
Hainsalu (vilistlaste esindaja); 1.6 Harri Irv (kooli õpetajate esindaja); 1.7 Anne Riis (lasteaia õpetajate esindaja);
1.8 Elin Hainsalu (õpilasesinduse esindaja).
n

21. november 2019

Lahe pole ainult Lahemaal

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Otepää mail on rohkem kui vahel, vägagi lahe!
Sest meil on lahedad inimesed ja meil on lahedaid
asju! Ja meil on ka lahe loodus ja mahe toit. Ja palju
muudki veel! Lahe sõnamäng sõnaga ,,lahe“ annab
ka maheda sissejuhatuse tänasesse loosse, sest
käimas on pimedavõitu talveaja eelmäng ning sisenemine talvepealinnaks olemise tegusasse aega.
Ilm on meil lubanud ehitada ja püstitada. See
lubab ka suurema segadusega Otepää linnas vähemaks saada. Asfalt saab maha ja autot ei pea enam
mutta parkima. Kavandamisel on ka kena jõuluvalguse toomine linna ja asulatesse, sest pime aeg
armastab tulemängu. On vanu asju, aga ka palju
üllatavat ja uut avaneb teie ees seekord. Näiteks
üks suur kuusk saab ajapikendust ning jääb metsa
ootama järgmist jõulu, sest Otepää väljakule sel
aastal ehitud metsakuuske ei tule. Selle asemel
saab ehted külge kultuurimaja juures koguni kaks
suurt kasvavat kuuske ning väljak saab uue istutatud kuuse, mida sel aastal veel ehtida ei tohi. Sellest
saab meie linna tuleviku elav jõulukuusk. Selle
asemel kaunistab vana iga-aastase ,,sisserännanud“
kuuse kohta miski muu, mida näeme siis, kui see
seal on. Samuti on mõnda valgusüllatust oodata veel
vana-aasta ööl. Aga saladused ongi seni saladused,
kuni nad avalikuks saavad…
Kunagi raius keiser Peeter akna Euroopasse.
Vallavõimul õnnestus lõpetada pikaleveninud salapärane aknasaaga vallamaja akendega ja nüüd on
meil uued aknad idast läände ja põhjast lõunasse
ees. Vanade akende seisukord oli lühidalt öelduna
selline, et järgmine taoline tugevam tuulepuhang,
mis eelmine kord elektrilevi poolsurnuks ehmatas,
võinuks need lihtsalt eest puhuda. Lõpp hea, aknad
ees, kõik hea!
Oleme alustanud uue meetme väljatöötamisega,
millega noortele peredele linnas ja ka maal valla ehituskrunte ja -maad ning kortereid soodustingimustel
müüa või aidata vabaturult osta. Eesmärk on jätta
omad noored pered valda ja tuua mujalt ehk meile
juurdegi. Ehk õnnestub start juba järgmisel aastal.
Samuti on meil plaanis parematele õppijatele
Otepää gümnaasiumis stipendiumit maksta ja õpilaskodus elamist toetada. Ka seda korda töötatakse
välja koostöös gümnaasiumi direktori, vallavalitsuse ning eelarvekomisjoniga. Soodsate tuulte korral
stardime selle asjaga samuti 2020. aastal.
Uus aasta toob tõenäoliselt oma toa ka puuetega
inimestele, planeerime samuti päevakeskuse rajamist eakate inimestel kooskäimise tarbeks jne.
Headest uutest suurematest asjadest on veel stardiootel uue üürimaja ehitus Otepää linna ning Puka
kooli ehitus.
Ulatuslikud plaanid on ka Linnamäe oru ja Linnamäe ideekonkurssidega leida neile atraktiivsed
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lahendused puhkealana ja ,,silmapaitavate“ vaadetena ning esinemispaikadena. On ju tegu siiani
alakasutatud ning vähe eksponeeritud väga suurte
võimalustega kaunispaikadega ja tegevuskohtadega
linnaruumis.
Käimas on järgmise aasta eelarve koostamise
ja vastuvõtmise protsess, millesse see kõik ilus ka
mahutada tuleb ilma, et valus hakkaks, nii et vesi
silma tuleb.
Praegune vallavõim töötab suuresti meeskondlikel alustel ja laiapõhiselt. Ilma selleta kiiresti ja palju
ei tee. See on nagu laevameeskond, kus igaüks peab
hästi oma rolli täitma, aga vajadusel ka asendama
teisi. Siinkohal tahan tänada kolleege ja töötajaid,
vallavolikogu esimeest ja koostööaltimaid vallavolikogu liikmeid mahuka töö eest tekkinud ja tekitatud
probleemide lahendamisel ,,vastutuulte“ kiuste.
Aeg läheb ja aeg ka tuleb! Kulgemise lõputus
reas on seljataga tehtud teod ja ees ootavad asjad.
Taga on palju, aga ees on ootamas veel rohkem.
Kõike korraga ei saa, aga kui ei tee, ei saa üldse. Ehk
siis samm- sammult ja päev-päevalt ehitame oma
olemise ja tuleviku koda siin Otepääl!
Edu ja sitkust meile kõigile!
Vallavanem Kaido Tamberg

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

Nõustuti Pringi külas asuva ca 1306 m² suuruse

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

Nõustuti Pringi külas asuva ca 1645 m² suuruse

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

Määrati Sihva külas asuva Päikeseloojangu

katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0033) jagamisel
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
n

Anti Tiiu Ehastule ehitusluba Vana-Otepää külas

Marupika kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Anti Tiiu Ehastule ehitusluba Vana-Otepää külas

Marupika kinnistul abihoone püstitamiseks.
n

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks

isikut.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

ühele isikule summas 135 eurot.
n

Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koos-

seis järgmiselt: 1.1 Mare Raid (Otepää Vallavolikogu
esindaja); 1.2 Jana Mae (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Heidi Mõttus (kooli õpilaste vanemate esindaja);
1.4 Janek Moros (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.5
Tarmo Pilv (kooli toetavate organisatsioonide esindaja);

Otepää Vallavolikogu peab
väljasõiduistungeid
Otepää Vallavolikogu oktoobrikuu istungil otsustati, et järgnevad istungid on väljasõiduistungid:
21. novembril korraldatakse volikogu istung
Nõuni kultuurmajas,
detsembris korraldatakse volikogu istung
Sangaste kultuurimajas,
jaanuaris 2020 korraldatakse volikogu istung
Puka kultuurimajas.

1.6 Kätlin Nukka (vilistlaste esindaja); 1.7 Marika Paavo
(õppenõukogu esindaja); 1.8 Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja); 1.9 Laura Meigas (õpilaste esindaja).
n

Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Tatjana Laadi (Otepää Vallavolikogu esindaja);
1.2 Ly Käärik (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Algis
Väärmaa (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kalle
Kaart (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5 Ruth Kõiv
(kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Marina
Varjun (õppenõukogu esindaja - kool); 1.7 Egle Sisask
(õppenõukogu esindaja - lasteaed); 1.8 Mariana Pikulova
(õpilaste esindaja).
n

Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majan-

dusteenistus“ 10 933 eurot Puka alevikus Kooli tn 6

Päästeamet korraldab
tasuta tuleohutusalase koolituse
korteriühistute juhtidele
ja haldusfirmadele.
Koolitusel annavad asjatundjad ülevaate kortermaja tuleohutusnõuetest ja tulekahju riskidest.
Osalemissoovist teada anda hiljemalt 22.11.19
meiliaadressil tartu@ekyl.ee (7441671, 5084799).
Koolitus toimub esmaspäeval 25.11.2019
kell 17.00-19.00 Valga päästekomandos (Valga,
Karja 16).

Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis

hoones automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
paigaldamise kulude katmiseks. Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majandusteenistus“ 7800 eurot
Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak kinnistule ehitatavate puitvarjualuste vee- ja kanalisatsiooniühenduste
rajamise kulude katmiseks.

Otepää Vallavalitsuses on tööl
menetleja

järgmiselt: 1.1 Andres Arike (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Karin Sallok (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Teet Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4
Kaspar Uibokand (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5

Otepää Vallavalitsus müüb

Kalev Lemmik (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Merike Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 1.7
Peeter Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.8 Taivi Rästas
(lasteaia õpetajate esindaja); 1.9 Tuule-Liis Jaagant (õpilasesinduse esindaja).
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas

68 eurot.
11.11.2019

n

Nõustuti Ädu külas asuva ca 72 m² suuruse maaük-

suse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservi-

SÜNNID
Stefan Kautlenbach

7. novembril

kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1040140, üldpind 56,50 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
EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 26.
novembriks 2019. a kell 10:00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 26.
novembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13,
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millele on märgusõnaks kirjutatud „Kopli tn

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

12-13 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 26. novembril 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=246315

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

Alates 12. novembrist on
Otepää Vallavalitsuses
0,5 kohaga tööl menetleja Jüri Haamer.
Jüri Haamer on pärit
Elvast. Ta on lõpetanud
1975. aastal Tartu Riikliku
Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi erialal. Jüril on väga
pikk erialane töökogemus. Ta on töötanud Tartu
Linna rahandusosakonnas, Tartu Rajooni rahandusosakonnas juhatajana, Tartu Maavalitsuses
nõunikuna, Tartu Linna maksuameti direktori asetäitja, Tartu Maakonna maksuameti direktorina,
Maksu- ja Tolliametis Lõuna Maksu-ja Tollikeskuse
juhatajana ning seejärel Maksu- ja Tolliametis
koolitusspetsialistina.
Menetleja tööülesanneteks on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametniku ja kohalike maksude kogumisel maksuhalduri ametniku
ülesannete täitmine, vallavalitsuse kohtus esindamine.
Jüri Haameri kontaktandmed: E-post: Juri.Haamer@otepaa.ee. Vastuvõtt etteregistreerimisel.

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 5. detsembril.

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

Otepää vald tunnustas korrakaitsjaid ja päästjaid
Nagu traditsiooniks juba saanud, toimus
15. novembril hotellis Karupesa valla
jõustruktuuride esindajate tunnustamisüritus ning politsei ja piirivalve 101.
aastapäeva tähistamine.
Pidulikule koosviibimisele olid kutsutud Otepää valla politseinikud, abipolitseinikud ja päästetöötajad. Tavapäraselt
on ka kaitseliidu esindajad valla tunnustusüritusel osalenud, sel aastal aga tähistasid kaitseliitlased samal päeval Kaitseliidu 101. aastapäeva Valgas.
Jõustruktuuride esindajaid tänasid ja
tunnustasid Otepää vallavolikogu õigusja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas
Kuldmaa, vallavanem Kaido Tamberg ja
abivallavanem Kajar Lepik. Traditsioon
tunnustada kohalikke turvalisuse eest
seisjaid algas juba 20 aastat tagasi, see on

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2020. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää
Gümnaasiumis jaanuaris 2020.
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste
laekumise järjekorras tähtajaks koolile laekunud
avalduste alusel.

Otepää vallas olnud au sees siiamaani.

Tänukirjad pälvisid:
Otepää Päästekomando meeskonnavanemad Urmas Aaliste ja Ülo Undrits ning
Otepää Päästekomando komandopealik
Gehrt Kompus, Otepää piirkonnapolitseinik Sander Karu, noorsoopolitseinik
Merike Soomaa, vanemspetsialist Merle
Vatter, uurija Tiiu Kannes, Tõrva piirkonnapolitseinik Aleksander Zemskov ja
abipolitseinikud Kersti Tamm ning Rita
Pärnik.
Jõustruktuuride tänuürituse korraldab
Otepää vallavolikogu õigus- ja korrakaitsekomisjon.
Monika Otrokova
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Vasakult: Kajar Lepik, Urmas Kuldmaa, Ülo Undrits,
Gehrt Kompus, Ülo Aaliste, Sander Karu, Aleksander
Zemskov. Esimene rida vasakult: Merike Soomaa, Merle
Vatter, Tiiu Kannes, Rita Pärnik ja Kaido Tamberg.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on
9. jaanuar 2020 kell 15.00.
Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@
nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või
kooli kantselei lahtiolekuaegadel kantseleisse.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel
(valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/ blanketid/
avaldus eelkooli vastuvõtmiseks“).
Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning
õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on
Tiie Jaaniste.

Otepää Vallavalitsus müüb

Otepää Vallavalitsus ootab kandidaate Otepää Aukodaniku nimetusele
Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi Otepää Aukodaniku nimetusele. Taotluste esitamise tähtaeg on
31. detsember 2019.
Avaldused Aukodaniku põhjenduste ja elulooliste andmetega tuleb esitada hiljemalt 31. detsembriks 2019 Otepää vallavalitsusele e-posti teel:
vald@otepaa.ee või postiaadressile: Lipuväljak 13,
67405, Otepää.
Täiendav info ja avalduste vorm Otepää valla

kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Otepää vald –
Otepää tunnustab (Otselink: https://www.otepaa.
ee/et/aukodanik).
Otepää Aukodaniku nimetus on Otepää valla
kõrgeim autasu, mis antakse füüsilisele isikule auavaldusena Otepää vallale osutatud väljapaistvate
teenete eest. Tiitliga käib koos Otepää Aumedal,
mis on valmistatud hõbedast. Otepää Aukodanikule antakse rahaline auhind, mille väärtus on auko-

danikuks nimetamise aasta aastaarv eurodes. Aukodaniku nimetuse ja Otepää Aumedali andmise
otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetusega
kaasnev Otepää Aumedal antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
Otepää valla esimene aukodanik oli Otepää Rahvateatri rajaja Kalju Ruuven.
Monika Otrokova

GMP Clubhotel Pühajärve Restoran parimate restoranide esikümnes
11. novembril tegi restoranijuht White Guide teatavaks Eesti parimad restoranid, mida soovitatakse
järgmisel aastal külastada. GMP Clubhotel Pühajärve Restoran oli parima 30-ne restorani seas
kõrgel 9. kohal.
Saja restorani hulgast toodi eraldi välja TOP 30
Eesti restoranide edetabel. Restoranijuht jagunebki kaheks osaks: Eesti TOP 30 restoranid ning siis
söögikohad, mida soovitakse külastada.
Soovitatud söögikohtade nimekirjas leiab ka teise
Otepää piirkonna restorani – Tammuri talurestorani.
„Võrratuid ja isikupäraseid söögikohti on Eestis
palju ja konkurents tihe. Just seetõttu on Eesti tipprestoranide 9. koha saavutamine eriti uhke,“ sõnas

GMP Pühajärve restorani juhataja Maarja Sallok.
„Tänan kogu meeskonda, kes igapäevaselt kliendi
rahulolu nimel pingutavad. Ootame kõiki endale
külla!“
White Guide restoranijuhis hinnatakse restorani toidu, jookide, teeninduse ja atmosfääri taset,
suunda ja kvaliteeti. Hindamisskaala põhineb 100
punktil. Eraldi hinnatakse toitu ehk restorani gastronoomiat, millel on ka suurim osakaal lõppskoori
kujundamisel.
Lisainfo: https://flavoursofestonia.com/restoranijuht/
Monika Otrokova
Foto: Lauri Laan

Vasakult GMP Pühajärve Clubhotel
tegevjuht Margus Mäll, GMP Pühajärve restorani juhataja Maarja Sallok
ja restorani peakokk Koit Uustalu.

kirjalikul kordusenampakkumisel 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
9 000 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 EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt
10. detsembriks 2019. a kell 10.00.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 10.
detsembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13,
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus, millele on märgusõnaks kirjutatud „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 10. detsembril 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=246824

Päidla külavanema tervitus

Otepää Teataja toimetaja Arvo Saal pidas juubelit

Päidla küla elanikud valisid selle aasta mardipäeval
ehk 10. novembril külavanema.

8. novembril oli 70. sünnipäev Otepää Teataja
toimetajal Arvo Saalil.
Ta on tegutsenud pikka aega treenerina ning
on olnud üks Valgamaa orienteerumise eestvedajatest ja kauaaegne Otepää Spordiklubi juhatuse esimees. Arvo Saal on olnud Eesti Orienteerumisliidu juhatuse liige 1987–1999, Eesti
Maaspordi Liidu Jõud juhatuse liige 1998–2007
ning Valgamaa Spordiliidu juhatuse esimees
1995–2013.
Lisaks sporditööle on Arvo andnud märkimisväärse panuse ka maakonna kultuuriellu. Ta on
olnud ajalehe Valgamaalane Otepää piirkonna
reporter kuni 2005. a, aastatel 2005-2010 Eesti
Orienteerumisliidu ajakirja „Orienteeruja“ peatoimetaja. Eesti Maaspordiliidu "Jõud" infolehe
„Maasport“ üks koostajaist (2002-2007), olnud
aastaid Eesti Maaspordiliidu "Jõud" aastaraamatute üks koostajatest. On aidanud kaasa MTÜ
Meediagrupp Süd-Est poolt välja antud raamatute teostamisele.
Arvo Saal on Otepää Teataja toimetaja olnud

Osutusin valituks, siinkohal kummardus ja tänu
külaelanikele usalduse ja vastutusrikka rolli eest.
Päidla küla on olnud minu perekonna koduks juba
mitu põlve, mistõttu on piirkonna areng ja siinne
heaolu minu jaoks äärmiselt oluline.
Päidla küla tervikuna on arenev keskkond. Olemuselt on tegemist hajakülaga, kus asutustihedus
on hõre. Samas on tegemist väga looduskauni piirkonnaga, mistõttu on siinne keskkond ideaalne
võimalus looduslähedase ja privaatse elukoha soovijatele. Küla heakord ja keskkond ei ole aga iseenesestmõistetav, seda tuleb hoida ja kaitsta, samuti
tuleb leida viisid ümbruskonna ja külaelu arendamiseks, et eelkõige meie ise Päidla küla elanikud
saaksime rõõmu tunda kodukohast.
Külavanemana olen liitunud ka Otepää valla
kogukondade võrgustikuga. Uues ühinenud
Otepää vallas on külade tähtsus kasvav ning külade

tegemised märgatavad.
Külade koostööd ja tegemisi toetab ka Valgamaa
Partnerluskogu poolt rahastatud projekt „Kogukondade võrgustiku arendamine“. Läbi elanike
aktiivsuse külade tegevus areneb ning tänu sellele
ühinenud külade roll ka tugevneb ja külade „hääl“
on veelgi toekam.
Kodukoha paremaks muutmiseks on kõikide
külaelanike mõtted vajalikud ja väärtuslikud. Hea
Päidla küla elanik, jaga oma ideesid ja mõtteid
külaseltsiga. Üheskoos on mitmeidki asju lihtsam
ajada – jagatud rõõm on topelt rõõm ja jagatud
mure on pool muret!
Rõõmsat meelt ja asjalikku toimetamist!
Austusega,
Ermo Kruuse
Päidla külavanem
Ermo.kruuse@gmail.com

Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala, Arvo Saal ja vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht Monika Otrokova
alates aastast 2006. Otepää Teataja oli kuni valdade liitumiseni nelja valla - Sangaste, Otepää,
Puka, Palupera infoleht. Alates 2006. aastast ilmub Otepää Teataja kaks korda kuus.
Monika Otrokova
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg
23. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurimajas Tantsuõhtu ansambliga Kruiis. Avatud Kohvik / Pääse 5 eurot. Laudade broneerimine
merle.soonberg@otepaa.ee, +37256626481 Merle.
27. novembril kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Varajase muusika festival
Tallinn feat. Reval raames. Ansambli Aventure (Holland) kontsert Kui valvur on aias laulnud. Muusika Gruuthuse käsikirjast (ca 1400),
Ansambel Aventure (Holland): Christopher Kale – tenor, Marco
Magalhães, Susanna Borsch, Ita Hijmans – plokkflöödid. TASUTA.
30. novembril kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Valgamaa Rahvamuusika
Päev. Esinevad Valgamaa rahvamuusikud ning külalisena esineb
tantsuks ansambel „Väliharf“. Väliharf on duo, mis tekkis aastal
2002 Haapsalus, kahehäälset laulu saadavad kitarr, karmoška
ja suupill. TASUTA, laudade broneerimine ja lisainfo +3725662
6481 Merle.
1. detsembril kell 15.00 Otepää Kultuurimaja pargis advendiküünla
süütamine ning jõulurahu väljakuulutamine. Kell 16.00 Otepää
Kultuurimajas Otepää Muusikakooli laululaste kontsert Meeli
Rammuli juhendamisel. Pakume sooja jooki! Sündmus on tasuta.
3. detsembril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas Miksteatri etendus „Pöialpoiss Nils Karlsson“. Osades: Mart Toome (Tallinna
Linnateater) ja Kristo Toots. Kestus: 55 min, piletid Piletimaailmas
ning enne etenduse algust, piletihind 8 eurot. Piletite broneerimine
gruppidele merle.soonberg@otepaa.ee, +37256626481 Merle.
6. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Komöödiateatri etendus
Maarika Korolev & Henrik Normann: PIMEKOHTING. Täispilet:
17eurot, sooduspilet: õpilane/ tudeng/ pensionär 15 eurot, lapsele
kuni 7 a (k.a.) sissepääs tasuta, juhul kui istub piletiga saatja süles.
Kestus ca 2 h, etendusel on 1 vaheaeg ca 20 min. Piletid müügil
Piletilevis, Piletimaailmas, Otepää Turismiinfo keskuses ning tund
enne algust kohapeal.
7. detsembril TEATRIPÄEV, mis on pühendatud Kalju Ruuveni 100.
sünniaastapäevale, Otepää Teatrile ning tähistame ka Otepää
Kultuurimaja 65. sünnipäeva.
Kell 15.00 Kogunemine Otepää kalmistu väravate juures, Papa Kalju
ning teiste teatritegijate kalmu külastus.
Kell 17.00 Näituse „Papa Kalju 100 ja Otepää Teater“ avamine Otepää
Kultuurimaja galeriis.
Kell 18.00 Otepää Kultuurimaja Teatristuudio esietendus H. Visnapuu
„Lembit Võidumees“ Otepää Kultuurimajas.
Kell 19.30 Teatripidu: kõned, meenutused, pildistamine, tantsimine, Papa Kalju oad ja palju rõõmu jällenägemisest. Lisainfo Ene
Prants: +372 517 6599 või nuustakuteater@gmail.com. Osalus
annetuspõhine, kutsetega tasuta.
8. detsembril kell 12.00-16.00 Otepää Kultuurimajas Jõuluehete valmistamise töötuba. Töötuba viib läbi Triin Pannel. Osalustasu 10
eurot, mis sisaldab kõiki vaja minevaid materjale ning kohvipausi.
Oma osalusest anna kindlasti teada +372 5662 6481 Merle, merle.
soonberg@otepaa.ee.
8. detsembril kell 16.00 Otepää kultuurimajas Jõuluootuse advendikontsert. Esinevad Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester, kaastegev
Puka Meesansambel. Korraldab Otepää Muusikaühing. Tasuta.
13. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vaikse Muusika Õhtu
koos Evald Raidmaga. Tasuta.

Puka Kultuurimaja

Lisainfo +3725274812 Helgi Pung
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Otepää valla kultuuritegijad said tunnustuse
7. novembril toimus Sangaste lossi ringtallis
Otepää vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtt Otepää valla kultuuritegijatele. Jagati
tunnustusi ja anti välja Otepää valla kultuuritegu 2019 auhind.
Kokkutulnuid tervitasid Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, vallavanem Kaido
Tamberg ja vallavalitsuse liige kultuurispetsialist Valdur Sepp. Auhindu jagati kolmes kategoorias – valla kultuurihoidja („Minu arm“
Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta tegijad
ja Eesti lipp 135 üritused ning vabaõhulavastus
„Taevas, muld ja tulevik“ loojad), valla kultuuritugi (kultuuriüritustele kaasaaitajad) ja valla
kultuuritegu 2019.
Otepää valla kultuuritegu 2019 tiitli pälvis
Eesti lipu 135. aastapäevaks loodud vabaõhuetendus „Taevas, muld ja tulevik“. Otepää valla
kultuurispetsialist Valdur Sepp ütles, et kultuuriteo tiitli saaja väljavalimine oli ülimalt üksmeelne. „Selle lavastuse toomine Otepää ja ka
laiemalt Eesti publiku ette oli meie kultuurielus üks suursündmusi ning see on kahtlematult
suursaavutus,“ märkis vallavolikogu esimees
Jaanus Barkala.
„Vaatamata erinevatele takistustele ja suurtele pettumustele, pani Otepää valla rahvas ja
ettevõtjad seljad kokku ning see lavastus meie
rahvuslipu auks sai teoks,“ lisas vallavanem
Kaido Tamberg.
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala, vallavanem Kaido Tamberg ning vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni

esimees Rein Pullerits tänasid kultuurirahvast
toeka panuse eest. Hiljem sai kultuurirahvas
uudistada ringtalli väljanäitust krahv Bergi ajastust „Rukkikrahv ja ilmaimed“ ning nautida
suurepärast tule- ja trummišõud Peeter Jõgiojalt. Tuntud trummar pani kultuurirahva ka ise
trumme mängima.

OTEPÄÄ VALLA
KULTUURIHOIDJA 2019
„Minu arm“ Eesti laulu- ja tantsupeo
juubeliaasta tegijad:
1. Eve Eljand
2. Tiina Orm
3. Kaire Ojavee
4. Heivi Truu
5. Tiina Kukk
6. Aili Mägi
7. Krista Sumberg
8. Lille Tali
9. Sille Lõõndre
10. Arno Anton
11. Külli Teearu
12. Esti Kittus
13. Eha Mandel
14. Ilmo Tamm

OTEPÄÄ VALLA
KULTUURIHOIDJA 2019
Eesti lipp 135 vabaõhulavastus „Taevas, muld
ja tulevik“ loojad:
1. Erki Aule
2. Peep Maasik

3. Ott Kartau
4. Margit Tali
5. Jaak Normet
6. Kalev Kirbits
7. Mae Kirbits
Eesti lipp 135 vabaõhulavastus „ Taevas, muld
ja tulevik“ loojad, „ Minu arm“ Eesti laulu- ja
tantsupeo juubeliaasta tegijad:
1. Merilin Kirbits
2. Jorma Riivald
3. Merle Soonberg

Eesti Lipp 135 üritused
1. Monika Otrokova
2. Marko Tiirmaa
3. Jaan Uibo
4. Urmas Kuldmaa

OTEPÄÄ VALLA KULTUURITUGI
2019
1. Jaak Grünberg
2. Marika Viks
3. Helgi Pung
4. Kalev Lõhmus
5. Andrus Eensoo
6. Mati Orm

Otepää valla kultuuritegu
2019
Eesti lipp 135 vabaõhulavastus „ Taevas, muld
ja tulevik“
Monika Otrokova

Otepää kultuurielu juhtidele
MINA, AILI MIKS, olin Otepäälane aastail 1955-2019. AEG
andis võimaluse elada ja olla tõelises „KULTUURIKATLAS“,
tollal kuulsaimas kultuurikeskuses Otepääl.
Teen ettepaneku võtta vastu, hoida ja tutvustada minu kogutud
möödunud AJA MÄRKE. KOGUGE ja hoidke neid – meie elu
polnud SISUTU ega mõttetu ka tollal.
Otepää kultuurivara hoidjaks soovin nimetada Otepää Teatri juhatuse liikme Ene Prantsu.
Otepää aukodanik Aili Miks

1. detsembril kell 14.00 Puka Kultuurimajas advendiküünla süütamine ning Sille Lõõndre jõulukontsert. Kaetud kohvilaud!
Sündmus on tasuta.
14. detsembril kell 10.00-14.00 Puka Kultuurimajas JÕULULAAT.
Registreeri müügikoht +3725274812 Helgi.
15. detsembril kell 13.00 Puka Kultuurimajas Vaba Vankri koguperelavastus Eestlaste Muistne Jõululugu. Pilet kõigile 3 eurot.
Laval: Maili Metssalu ja Ragne Veensalu, Kestvus: 35 minutit.
See on hoogne ja meeldejääv tervik maskide, nukkude ja pärimusmuusikaga.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo +3725284902 Merilin Kirbits
8. detsembril kell 12.00-16.00 Sangaste Kultuurimajas Koduse piparkoogitaina koolitus ning piparkoogimaja ehitamine. Koolitaja
Sirje Riivald. Osalustasu maja kohta 20 eurot, võib teha ka ühe
maja kahe peale. Registreeri ennast +3725284902 Merilin
14. detsembril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas Eakate jõulupidu.
Peame jõululõuna koos sooja ja külma lauaga. Pidu juhib ning
muusikaga kostitab ansambel MA & W. Osalustasu 12 eurot,
mis tuleb maksta hiljemalt 7. detsembriks Sirjele +372580057
või Leale +3725102752. Pidu korraldab MTÜ Sangaste Rukkilill.
15. detsembril kell 11.00-14.00 Sangaste Kultuurimajas JÕULULAAT.
Mekime Heleni Jõuluputru, avatud on päkapiku töökoda. Kell
13.00 Jõuluvana külaskäik ning kell 14.00 Lõõtsa Väntsutaja ja
Perepilli Jõulukontsert! Broneeri müügikoht +37256648555 Rait.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo +37253465648 Marika Viks
1. detsembril kell 16.30 Tervitame advendiaja algust. Süütame 1.
advendiküünla, koos Marju, Anni ja Minnaga laulame, tantsime,
mängime ning räägime talvepühade kommetest Eesti pärimuses.
Küpsetame ka piparkooke! Kõik on oodatud!
6. detsembril kell 18.00-21.00 Nõuni Kultuurimajas Päkapikudisko.
13. detsembril kell 13.00 Nõuni Kultuurimajas pensionäride, taidlejate
ja meie sõprade jõulupidu. Kontsert ja muusikaline külakost: Rehi
ja Kalm trio, Osalustasu 5 eurot.
14. detsembril kell 16.00 Nõuni Kultuurimajas Laste jõulupidu. Külla
tuleb Jõuluvana ning Rändteater Vaba Vanker mängib lavastust: Eestlaste Muistne Jõululugu.

Varajase muusika
kontsert Otepää
Kultuurimajas
Kõik sai alguse sellest, et Otepää
Muusikakooli 6 õpilast osalesid
plokkflöödilaagris Naissaarel. Seda
korraldasid Reet Sukk ja Taavi-Mats
Utt (Eesti parimad plokkflöödimängijad).
Me saime palju pillitunde ja mängida suures plokkflöödiorkestris –
kõik oli väga tore! Ja ühel päeval
arutasime Tallinna Varajase muu-

sika festivali Tallinn feat Reval korraldajatega, et üks kontsert võiks
olla Otepääl – ansambel Aventure
Hollandist. Uskumatu aga tõsi – ja
UNISTUS täitubki – see on väga
suur meeskonna töö. Suur tänu hea
nõu ja jõu eest kõikidele abilistele
ja toetuse eest Otepää Vallale ning
Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitalile ja Valgamaa Ekspertgrupile! SUUR, SUUR TÄNU! Otepääl on
tulemas eriliselt erakordne kontsert!
Taavi-Mats Utt on kirjutanud ansambel Aventure kohta järgmist:
"Iga varajase muusika kava puhul

on tähtis koht ajaloolisel esituspraktikal, kuid siin on tegu millegi
hoopis erilisega. See kava on suurepärane näide teooria ja praktilise musitseerimise vaimustavast
ühtsusest. 15. sajandist säilinud
plokkflöödid ei ole kaugeltki mängukorras, mistõttu nõuab nende
järgi koopiate valmistamine aastatepikkusi eksperimente. Fumitaka
Saito ja Marco Magalhaes on selle töö ette võtnud ja jõudnud igati
veenva tulemuseni.
Ka ansambli juht Ita Hijmans on
ise plokkflöödimängija, kuid tänu

tema põhjalikule süüvimisele 15.
sajandi muusikasse on ta muusikateadlaste ringkonnas vägagi tuntud
ja respekteeritud. Siin aga lähevad
otsad kokku: teooria ja elav esitus
annavad kokku väga erakordse ja
nauditava pildi, millest osasaamist
võib hinnata eksklusiivseks.
Otepää Muusikaühing soovitab
soojalt kõigil tulla kontserti kuulama. Noored kuulajad – see aitab
teil aru saada muusikamaailma
algtõdedest ja annab võimaluse
hingemaailma avardada.
Vaba sissepääs!
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Emotsioonid KVARK teadusetenduselt
Taustajõududel on elus ikka väga oluline
koht. Tänu neile sai eelmisel nädalal teoks
terve Keeni kooli seiklus Tallinnasse Saku
Suurhalli Euroopa suurimale teadusetendusele – KVARK showle!
Taustajõud nr 1, lapsevanem Kalle Kaart,
organiseeris meile piletid ja aitas kohapeal
leida õige sissepääsu ja istumiskohad.
Taustajõud nr 2, direktor Maire, leidis
vahendid transpordi korraldamiseks.
Taustajõud nr 3, õppejuht Ülvi, nägi seesuguses suures ettevõtmises (ja veel koolipäeva arvelt) potentsiaali noorte silmaringi, teadmiste ja huvide arengule.
Kui taustajõud on paigas, siis ei ole
hirmu ka osalejatel. Õpetajatel, kes kui
eriüksuslased hakkasid levitama infot ja
organiseerima liiklemist ning vastutust.
Õpilastel, kes viisakalt ja asjalikult käitusid nii bussis, etendusel kui ka showl ja

mis kõige olulisem nautisid kogu protsessi
täiega.
Ja oli mida nautida. Mehaanika kuldreegel, Rubensi toru ja energia jäävuse
seadus omandasid täiesti uue mõõtme
läbi erinevate tuliste lisaefektidega katsete
ning julgete katsealuste. Saime ka teada
naljakaid fakte, näiteks „Lehma ei saa üles
tõsta, piima hakkab sadama“.
Omandasime ka arusaama, et füüsika,
muusika ja kehaline kasvatus võivad kõik
mahtuda ära ühte katsesse.
Lõpuks lahkusime veendumusega, et
julgus teadmisi omandada ja avastada on
meie kõigi kõige suurem supervõime.
Aitäh kõigile!
Keeni koolipere nimel, huvijuht
Kaija Tamm

Suur meisterdamiste periood
Keeni Põhikooli lasteaias Kratila
Meisterdamist alustasime teemaga „Ole
nähtav“. Olles välja uurinud mis asi see
helkur on ja miks seda vaja on, otsustasime ka ise helkureid valmistada. Natuke
helkurpaela, liimi, muid vidinaid ja usinaid
käekesi ning valmis nad saidki. Kõige
põnevam oli helkurite testimine pimedas
ruumis. Testisime ka õueriideid, modellideks ikka lapsed oma kombekatega.
Hakates mõtlema isadele, otsustas Naljakrattide rühm (kõige väiksemad) siduda
helkurid ja isad, mõtteis selge sõnum:
„Hei paps ole nähtav, sest hoolin sinust“.
Nii saidki isevalmistatud helkuritest kingitused. Veel valmistati Kratilas isadele
kaarte ja joonistati pilte. Nii mõnigi isa sai
juba reedel lapsele järele tulles oma kingituse kätte ja oli siiralt üllatunud.
Samal ajal hakkasid kiiremad juba mardimaske valmistama. Eriti tähtis oli see
Rõõmukrattidele (kõige suuremad), sest
nemad otsustasid minna marti jooksma.
Lapsed teadsid täpselt, et mardi riided

peavad olema mustad ja näod tahmased,
sest muidu ei ole nad mardisandid. Külakostiks saadud kommidest on veel pikaks
ajaks meel rõõmus.
Suurte meisterdamiste vahel jõudsime
käia pargis tormikahjustusi hindamas ja
sel aastal rohke veega oja vulinat kuulamas-vaatamas. Soojad ilmad meelitavad
ikka õue.
Kratid soovivad kõikide laste nimel
peatset lumesaju algust, et varsti liikuma
hakkavate päkapikkude jälgi saaks lumele
uudistama minna.

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

Sellel sügisel külastas 43 Eesti peakokka koostöös Maaeluministeeriumiga Eesti põhikoole. Peakokad viisid läbi kokandustunde ja kokkasid koos lastega ning tutvustasid toiduvalmistamise põhitõdesid.
Kaua oodatud projekt jõudis meie kooli 12. novembril ja
selles osalesid 5.–8. klassi tüdrukud. Kodunduse tunni viis
läbi Siilisahvri peakokk Reimo Hannilo, kelle juhendamisel
valmis neljal rühmal viis rooga: kõrvitsapüreesupp, ahjukala
köögiviljadega, toekas pannileib, karask ja kamavaht marjadega. Hiljem maitsti ühiselt tehtud roogasid. Lemmikuks
osutus ahjukala, mis oli imemaitsev ning valminud soola
ja piprata. Peakokk Reimo Hannilo kiitis meie õpilasi tubli
töö eest. Õpilased rääkisid, et selliseid õppepäevi võiks olla
rohkem ning plaanisid koolis valminud toite ka kodus teha.
Täname suurepärast juhendajat peakokk Reimo Hannilot!
Raina Koort
Puka Kooli käsitöö ja kodunduse õpetaja
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Kuigatsis mängiti vene kabet

FC Otepää 2019. a Eesti meistrivõistluste
hooaja kokkuvõte
Lõppenud jalgpallihooaeg oli FC Otepää esindusmeeskonna jaoks väga edukas. Aasta alguses
pandud võimalikult kõrged eesmärgid said peaaegu
sajaprotsendiliselt täidetud.
Meeskonna esindaja Marko Laas võttis hooaja
kokku järgmiselt: “FC Otepää meeskond sai selleks
hooajaks komplekteeritud põhjalikumalt. Lisaks
juba tuttavatele otepäälastele, lisandusid mitmed
uued mängijad, kes kindlasti tõstsid meeskonna kvaliteeti. Peamisteks eesmärkideks olidki 3. liiga lõunatsooni võit ja jõudmine väikeste karikavõistluste
finaali, mis oli eriti meeldejääv kogemus. Mängijad
olid kõik väga tublid ja mängudel osaleti eeskujulikult. Hooaja lõpupoole kimbutas tihedast mängugraafikust tingitud vigastused, mis mõjutasid viimaseid tulemusi, aga hooajaga tervikuna jään väga
rahule.”
Enne hooaega hõikasime välja, et paneme tänavusele hooajal “käpa peale” ja sellega saime ka ilusti
hakkama:
• FC Otepää võitis teist korda klubi ajaloos III liiga
lõuna tsooni!
• Kokku saime 22 mänguga 66 võimalikust punktist 58, mis on klubi rekordi kordamine. Sama palju
punkte saime 2008.a. hooajal IV liigas.
• Lõime vastastele 95 väravat ja natuke jäi maagilisest 100 väravast puudu.
• Jõudsime Väikeste karikavõistluste finaali ning
mängisime teist korda klubi ajaloos Ale Coq Arenal.
Karikas jäi sel korral veel siiski koju toomata.
Järelkasvu hooaeg oli täis nii positiivseid üllatusi kui
ka ootuspäraseid tulemusi. Selle hooaja FC Otepää
noortevõistkondade tulemusi tuleb aga vaadata
uues perspektiivis. Nimelt muutsime eelmise hooaja
lõpus oma noortetöö eesmärke ning seoses sellega
suuname kõrgemate sportlike ambitsioonidega
noormängijaid sobival hetkel edasi teistesse lähipiir-

JALGPALL

konna proffesionaalsematesse
ja ambitsioonikamatesse klubidesse. Meie enda noortetöö
kõige tähtsam eesmärk on aga
endiselt pakkuda igas vanuses
Otepää lastele võimalust jalgpalli mängimiseks.
2019 hooajal osalesime Eesti Jalgpalli Liidu
egiidi all toimuvatel võistlustel 3 noorte võistkonnaga.
Kõige vanem U16 võistkond mängis sel hooajal
esmakordselt noorte rahvaliigas ning alati kui võistkond kokku saadi, siis mängiti mõnuga ja selle
tulemusena võideti ka kõik mängud.
U12 võistkond poisid väärivad esimese asjana
kiitust selle eest, et väikesest koosseisust hoolimata
ei tulnud ühtegi mängu vähemuses mängida. Varasematel aastatel on seda vanemate vanuseklasside
võistkondadega paraku ikka ette tulnud. Lisaks
mängisid pooled poisid endast aasta vanematega ja
mida hooaeg edasi seda paremini nad võistkonda
sulandusid ja paremini mängima hakkasid. Kokkuvõttes lõpetati hooaeg 11 võistkonna seas väga tubli
5. kohaga.
U10 vanuseklassi poisid osalesid EMV turniiridel, kus paremusjärjestust ei selgitatud. Suurimat heameelt tegi treener Martin Raidile, et iga
turniiriga arenes mängupilt järjest ilusamaks ja
paremaks. Selle tulemusena lõppesid suurem osa
mänge ka FC Otepää võistkonna võiduga. Erilist
kiitust on taas väärt poisid, kes endast aasta ja
isegi kaks vanemate poistega mängides väga hästi
hakkama said ja kellelegi oskustelt alla ei jäänud.
Suur tänu veelkord kõigile mängijatele tubli
hooaja eest ja lapsevanematele, kes meie võistkondasid toetamas käisid!
FC Otepää

Valgamaa meistriks jalgpallis
tuli FC Otepää, võites finaalis JK Tõrva II 4:0.
Mängisid: Priit Lehismets, Raul Lehismets, Martin Teder, Ermo
Ojaste, Raul Juur, Rene Levin, Janar Tamm, Karl-Kaarel Vaino.

Laupäeval, 2. novembril, kihas Kuigatsi külamaja igas vanuses kabemängu huvilistest. Juba kuuteistkümnendat korda toimus kabevõistlus vene
kabes. Kohal olid mängijad Tallinnast Valgani
kohalikest rääkimata, kokku 32 võistlejat. Kohtunikuna tegutses Maire Elvet.
Mängiti üheksa vooru, mille tulemusena selgusid parimad meeste, naiste, poiste ja tüdrukute arvestuses. Kolme esimest igast grupist peeti
meeles diplomi, medali ja meenega ning kõigile
osalejatele jagati helkurid.
Meestest saavutas esikoha Algo Laidvee, järgnesid Kaido Raidla ja Uno Plakk. Naiste arvestuses tuli esimeseks Elle Luik, kes on ka selle

võistluse hing ja elus hoidja. Teise koha saavutas Aili Visnapuu ja kolmanda koha Tiiu Treimuth. Poiste kolm tublimat olid Keir-Christian
Sugul, Silvert Raide ja Martti Miks. Tüdrukute
kolm parimat olid Emma Hansson, Eve Riivik ja
Lisete Jõesaar. Eriauhinna pälvis kõige noorem
võistleja Maris Parksepp.
Suur tänu tuleb kindlasti öelda ka võistluse toetajatele: Sangaste Linnas AS, AS Bacula,
Otepää Vald ja MTÜ Josephine.
Kohtumiseni aasta pärast 17. võistlusel!
Korraldajad

Otepää valla iluvõimlejad olid
võistlustel edukad
10. novembril 2019 toimusid Tallinnas Eesti
meistrivõistlused iluvõimlemise rühmkavades,
kus selgitati välja Eesti meistrid laste-, noorte- ja
juuniorklassis.
Lasteklassis tuli EESTI MEISTRIKS VK
Rütmika rühm LaLa Land, mille 5-liikmelisse koosseisu kuulub ka Pühajärve Põhikooli 5.
klassi õpilane Saskia Treufeldt.
Suurepärase etteaste EMV-l tegi ka teine
Otepää neiu, Otepää Gümnaasiumi 5. klassi
õpilane Eliise Greete Keemu, saavutades hõbemedali VK Rütmika rühma Arriba koosseisus.
Samas vanuserühmas võistles ka Pühajärve
Põhikooli 3. klassi õpilane Blanka Treufeldt VK
Rütmika rühma Rock’n’roll koosseisus, saavutades tubli 8. koha 15 tugeva lasteklassis võistelnud
iluvõimlemise rühma seas.
Kõik kolm neiut treenivad igapäevaselt Tartus
võimlemisklubis Rütmika.
Lasteklassis oli ka sel aastal iluvõimlemise
rühma vahendiks rõngas ning võistlustel sooritatakse kavast kaks katset, mille punktid summeeritakse.
Kõikide eelpool nimetatud rühmade treenerid on Monica Kiisler, Brigita Nõmmsalu, Berta
Nõmmsalu ja Maarja Jaanovitš.
Tekst ja foto: Katre-Liis Treufeldt

Vasakult Saskia Treufeldt ja
Eliise Greete Keemu

23. november 11.00
Otepää valla lahtised MV
saalijalgpallis
Kääriku pallimängude hall
1. detsember 18.00
FC Otepää vs FC Äksi Wolves,
Kääriku pallimängude hall

Tähistame 100aastase
iseseisva Nuustaku alevi
sündi

matkaga
laupäeval, 23. novembril
algusega kell 11.00
Elsa kohviku eest.

21. november 2019

KUULUTUSED
Ostan Enn Volmere maale. 53
561309, volmere@hotmail.com

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Müüa kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Info mob 5119782.
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835

K U U L U T U S E D

Mapomets OÜ

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

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

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

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

Elektritööd, tel. 5205016
Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966

Parmet AS

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.

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu
tasuta. 505 6107
Metsakeskus.ee

Müüa toidukartulit "Laura" Nõunis.
Maret, 5645 7495

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 küttepuud,
tel 513 1968.
REHVIVAHETUS SANGASTES!
Broneeri aeg AKSER OÜ AUTOREMONT FACEBOOKI lehel või helista
numbril 55645050.
Lisaks teostame sõiduautode
remondi- ja hooldustöid.

Palju õnne!

Puhastame teie kraavid ja põlluservad võsast. Samuti võtame
rendile kasutuseta põllu- ja karjamaad. Sobivad ka pikemalt kasutuseta olnud maad. Heizung.oy@
eesti.ee. Tel 5113543

Urve Volmer

80
Õnnitleme kauaaegset
Otepää Gümnaasiumi õpetajat!

Otsin tööd nädalavahetusteks.
Olen nõus koristama, pesema,
süüa valmistama, remonditöid
tegema. Kõnelen vene keeles.
Helistada telefonil: 54622430 Irina

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Niko Nordica Company OÜ otsib
õmblejaid Elvas asuvasse õmblusettevõttesse. Töötasu tükitöö
alusel 790-1000.- Info 53861139.
Rendile anda garaaž-laopind
Vana-Otepääl. 200-330 m². Uuri
hinda! Tel. 529 4294 või info@varaleidja.ee

Pilkuse ja
Vana-Otepää
jõulupidu

Müüa maja Otepääl Õuna tänaval. Üp.111 m². H: 39 900 eurot.
Küsi infot. Tel. 529 4294 või info@
varaleidja.ee

toimub 7. detsembril kell 19
Pilkuse külamajas.

Müüa maja Pukas. 4 tuba. Üp.100
m². Tiik. Krunt 5550 m². H:32 500
eurot. Küsi infot. Tel. 529 4294 või
info@varaleidja.ee

Õhtut viib läbi ans. Lycille.
Osalustasu 7 eurot/in
kõigile üle 12 a.
Pimepakk 5 eurot.
Etteregistreerimine lõpeb
2. dets.: 51 974 916 Merike,
51 84 477 Ursula.

Müüa renoveeritud 2-toaline
ahiküttega korter Sihval. Üp. 40
m². H: 21 000 eurot. Küsi infot. Tel.
529 4294 või info@varaleidja.ee

Puksiirabi, käivitusabi

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

Müüa küttepuud, kogus alates
2,5m³, gsm-5165251

Mälestame head ja sõbralikku

KARL ERIK`ut
Südamlik kaastunne Hiljule
perega kalli isa, vanaisa ja äia
kaotuse puhul.

KODUMASINATE REMONT
KASUTATUD KODUMASINATE MÜÜK
1A. GARANTII

TEL. 51 566 72
MÄE 27 OTEPÄÄ

Kallist sõbrannat

Mälestame sõpra ja kolleegi

VALLYT

Valentina Ruukelit

mälestavad Riina ja Ülle.

Sügav kaastunne lähedastele.

Sügav kaastunne lähedastele.

Audentese pere

Elve, Aavo ja laste pered

Südamlik kaastunne Jani
perele kalli

Südamlik kaastunne Janile
perega ja kõigile lähedastele kalli

EMA

EMA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Naabrid Kaido, Heino

Vilma, Andi ja Enno

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meis ei tea...
(Doris Kareva)

Südamlik kaastunne Jan´le peredega kalli ema, ämma ja vanaema

Valentina Ruukel
kaotuse puhul.
Vana-Otepää JS jahikaaslased

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad ...

VALENTINA RUUKEL
Südamlik kaastunne Janile
lähedastega kalli ema
kaotuse puhul.
Priit, Maret, Tarmo, Margit
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M I T M E S U G U S T

21. november 2019

7. detsembril 2019
kell 13.00-18.00
Pühajärve Puhkekodus
Tervisepäev

NÕUNI KULTUURIMAJAS 24.nov kell 12:00
Kudumishuvilised!
Karukäpa kudumise töötoad toimuvad teisipäeval, 26. novembril ja 10. detsembril kell 14
vallamaja III korrusel ruumis 308. Info 515 3248

Kell 13 Lühitutvustus FOHOW firmast, toodetest,
BEM aparaadist, kapillaaroskoopiast, kogemustest
Kell 14 pr Helve Pettai loeng “TERVIS ja TASAKAAL, 5 ENERGIAT“
5 elemendi seosed sinu isikliku sünnikoodiga, nõustamine.
Päeva jooksul pakume soovijatele bionergiaregulatsiooni seanssi
(BEM aparaadiga). Soodushind 15 eurot
Kapillaaride kontroll soodushinnaga 3 eurot
Registreerumine tel. 5054549
velloiir@gmail.com

