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Puka kooli ehitustööde leping
sai allkirjad
21. augustil
21. juulil sai allkirjad kauaoodatud Puka kooli
rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööde teostamise leping. Riigihanke tulemusel hakkab töid teostama
OÜ Mapri Ehitus.
Hankelepingu maksumus koos käibemaksuga on 1
975 617,60 eurot. Projekt on saanud toetust meetmest
„Koolivõrgu korrastamine“. Omanikujärelevalvet
teostab AS Infragate Eesti.
Olemasolev vana õppehoone oli rajatud ca 500
õpilase tarbeks. Projektiga ehitatavas hoones on planeeritud 90 õppekohta. Uues koolihoones alustatakse õppetööd 1. septembril 2021. a. Ehitustööde ajal
toimuvad tunnid peagi algaval õppeaastal veel vanas
hoones. Järgmiseks kevadeks valmib 1365,6 m2 kaasajastatud pinnal uus õppehoone ning pärast õppeaasta
lõppu lammutatakse vana õppekorpus. Kooli jõusaal
kolitakse uutesse ruumidesse, Puka Kunstikool hakkab
kasutama ruume samuti uues koolimajas.
Puka kooli ehitustööde lepingule kirjutasid alla
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja Mapri Ehitus
OÜ juhatuse esimees Priit Jaagant.
„Mul on hea meel, et juba enne haldusreformi alanud
Puka kooli ehituse saaga saab oma kauaoodatud lahenduse ning Puka lastel on järgmisest aastast alates võimalik õppida uues ja kaasaegses koolimajas,“ ütles Jaanus
Barkala. „Otepää vald on hariduselu alati väga oluliseks
pidanud. Loodan, et saame koos Puka kogukonnaga
uuest koolimajast järgmisel aastal rõõmu tunda.“
Priit Jaagant, Mapri Ehituse juhatuse esimees: “Mis
saab maal uue kooli ehitamisest parem olla? Haridusse
panustamine on tähenduslik, sellega me saame pikas
perspektiivis tõsta elukvaliteeti vallas ja terves Lõuna-Eestis.” Mapri Ehitusele on Puka kooli ehitamine

Otepää Kultuurimaja
pargis kell 20.00
Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäevale
pühendatud tantsuõhtu
ansambliga FIX.
Kavas on Otepää valla
aukodaniku tiitli
üleandmine ja
parimate sportlaste
tunnustamine.
Sündmus on tasuta.
Avatud kohvik.
Kõik on oodatud!
Vasakult: Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits, Mapri Ehitus juhatuse
esimees Priit Jaagant ja vallavanem Jaanus Barkala.
Foto: Valdur Sepp

projekteerimis-ehitushange ja projekti tahetakse suvel
valmis saada, suve lõpuks hankida ehitusluba ja ehitusega alustada septembris-oktoobris.
“Tahame enne külmade tulekut palju töid ära teha ja
kogu ehitusprotsessi jooksul koolielu võimalikult vähe
ehitustöödega häirida,” lisas Priit Jaagant.

Puka kooli vana õppehoone on ehitatud 1984. aastal.
2019/2020 õppeaastal lõpetati Puka Keskkoolis gümnaasiumiastmes õpetamine. Puka Keskkool nimetati ümber
Puka Kooliks. 2019/2020 õppeaastal oli koolis 83 õpilast.
Monika Otrokova

Ajaloost
18. augustil 1990. a sõlmis Otepää sõprussidemed Ekerö kommuuniga Rootsis.
Koostööd tehti kultuuri ja sotsiaaltöö
vallas. Ekeröst saabus Otepääle humanitaarabi ja abi iseseisva omavalitsuse
ülesehitamiseks nõu ja jõuga.

Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev „Õrn ööbik, kuhu tõttad sa...“
Traditsiooniliselt toimus Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev
augustikuu esimesel pühapäeval.
Seekord siis 2. augustil Otepää Keskväljakul ja juba 24. korda. Päev kandis
alapealkirja „Õrn ööbik, kuhu tõttad
sa…“ ja oli austuseavalduseks Gustav
Wulffile, kelle sünnist möödus sel aastal
155 aastat.
G. Wulff oli pikki aastaid Otepää
vallasekretär ja paljude seltside algataja/eestvedaja ning kõigile tuntud rahvaliku laulu „Ööbikule“ sõnade autor.
Kultuuriprogrammi läbivaks teemaks
oligi ööbik erinevates ettekannetes ja
variatsioonides.
Päeva alustas traditsiooniliselt Pühajärve puhkpilliorkester Arno Antoni
juhatamisel ning avasõnad lausus
Otepää valla esindajana Valdur Sepp.
Edasi järgnes sisukas kultuuriprogramm, kus oma parimad esitused tegid
Hellenurme naiskoor „Helletajad,“
Nõuni tantsurühm „Pääsusilmad“ ja
Nõo Vana Tantsu Klubi. Meeldejääva
ettekande Gustav Wulffi elust esitasid Otepää Kultuurimaja Teatristuudio

õpilased, keda juhendas Merilin Kirbits.
Võimalus oli kuulata tunnustatud loodusfotograaf Arne Aderi mõtisklusi
ööbikust. Kultuuriprogrammi lõpetas
suurepärane rahvamuusikaansambel
„Jauram.“ Hea oli tunda ühtset olemist
ja kaasaelamist.
Kõigile huvilistele pakkus loomingulist tegevust kunstnik Reet Ohna
õpituba. Osalejaid oli rohkesti – õpituba

külastas ca 40 inimest.
Kogu päeva jooksul oli kõigil võimalus imetleda ja osta endale meelepärast
käsitööd, talutoodangut ja loodustooteid.
Päeva juhtis ja sidus ühtseks tervikuks päevajuht Raul Vester. Kogu
päeva ilmestas mõnus õhkkond ning mis
erilist rõõmu valmistas oli imeline ilm.
Ka sündmuse toimumispaik Otepää

Keskväljakul oli igati õnnestunud ja
andis päevale lisaväärtuse.
Sündmused saavad õnnestuda ainult
siis, kui tehakse koostööd. XXIV
Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva korraldas Otepää Naisselts
koostöös Otepää Kultuurikeskustega,
Otepää Avatud Noortekeskusega ja
Ugandi Restoga. Meie sündmust toetas
Otepää vallavalitsus ja Eesti Kultuurka-

pital Valgamaa Ekspertgrupp.
Head esinejad, külastajad, kauplejad,
toetajad, koostööpartnerid ja Otepää Naisseltsi liikmed, täname teid kõiki kordaläinud
XXIV Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva eest!
MTÜ Otepää Naisselts juhatuse nimel
Mairi Järviste
Fotod: MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Puka koolist ja olulistest otsustest

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
16.07.2020
n

Otsustati anda Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Puka

haridusvõrgu ümberkorraldamine ja Puka Keskkooli rekonstrueerimine“ omafinantseeringu tasumiseks Otepää valla 2021.
aasta eelarvest täiendav garantii summas kuni 400 000 eurot.
Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida riigihanke “Puka kooli

Juulikuise volikogu otsusega jõudis Puka kooli
pikaajaline saaga kauaoodatud tulemuseni. Hankeleping sai allkirjad ja uue koolimaja ehitus võib
alata. Püüan järgnevas arutelus anda põgusa
ülevaate sellest keerulisest protsessist ja lõpptulemist. Kindlasti ei soovi ma pretendeerida
absoluutsele tõele ja mitte kinni jääda täpsetesse
arvudesse ja komakohtadesse. Vaatame pigem
suurt pilti.

rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd” eduka pakkuja

Kuidas kõik algas

Osaühinguga Mapri Ehitus hankeleping Puka Kooli rekonstru-

Uue kooli protsessi algatamine jäi veel nendesse aastatetagustesse aegadesse, kui eksisteeris
iseseisev Puka vald oma võimaluste, vajaduste
ja poliitikaga. Pika vaidluse tulemusena otsustati
tookord rajada täiesti uus koolimaja ja mitte renoveerida vana. Selleks esitati vastav rahataotlus,
mis leidis ka sihtasutus Innove poolt heakskiidu.
Ehitamise alguseni Puka valla aegadel ei jõutud.
Pärast haldusreformi, mille tulemusena jagunes
endine Puka vald kolmeks, jäi Puka alevik sundliidetavana koos osade küladega Otepää valla
koosseisu. Sellega koos tulid Otepää vallale üle
ka kooliga seotud tegevused. Täpsustuseks on
õige lisada, et kui vabatahtlike liitujate õigused
(kaasaarvatud kooli säilimine) tagab ühinemislepingus kokkulepitu, siis sundliitmise protsessina
saavutatud tulemus ei taga liidetavale lepinguga
tagatud õigusi. Kõik kohustused on võtnud praegune ühinenud Otepää vald ja valla juhtkond
Puka elanike ees vabatahtlikult ja siiras usus,
et nendest tegevustest võiks Puka inimestele
kasu tõusta.
Mida siis tehtud on? Renoveerisime vana
vallamaja, parendatud sai kuulus Puka saun ja
tagatud saunateenus, rekonstrueeriti lasteaeda,
rajasime uue perearstipunkti. Hetkel käib tänavavalgustuse kaasajastamisprojekt, sügisel valmib uus reoveepuhasti, parendamisel on teed
ja tänavad. Kolme aasta kohta ühe väikese valla
poolt polegi ehk nii vähe! Mainimata jäi kõige
olulisem, millest alustasime, ehk siis kool.

eerimise projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks.
n

Kinnitati Otepää valla 2019. aasta konsolideeritud majan-

dusaasta aruanne.
n

Otsustati anda vallavanemale 2020. aasta puhkus järgmi-

selt: 03.08.-18.08.2020; 21.09.-25.09.2020; 26.10-30.10.2010. Vallavanema puhkuse katkestamise või muul asjaolul puhkuse ajakava
muutmise otsustab vajadusel volikogu esimees oma käskkirjaga.

Otepää Vallavalitsuse istungil
29.06.2020
n

Anti Vana-Otepää külas Männi kinnistul asuvale ehitisele

(elamu) kasutusluba.
n

Anti Raul Randväli’le ehitusluba Pühajärve külas Pühalepa

kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Anti Jaanus Lepik´ule ehitusluba Risttee külas Karja kin-

nistule ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.
Anti Landverk OÜ`le ehitusluba Kaurutootsi külas Välja

n

tee kinnistule ehitise (Välja tee) rajamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas

Lipuväljak kinnistul ehitise (Otepää Keskväljaku mänguväljak)
rajamiseks.
n

Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 105

eurot.
n

Määrati kahele isikule toetus raske majandusliku olukorra

puhul kogusummas 275 eurot.
n

Otsustati rahuldada 23-e isiku hajaasustuse programmi

taotlus.
n

Otsustati jätta rahuldamata 7-e isiku hajaasustuse program-

mi taotlus.
06.07.2020
n

Anti Urmas Hiie`le ehitusluba Vidrike külas Järvemäe

kinnistule ehitiste (tiik ja bassein) püstitamiseks.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 40 eurot.

13.07.2020
n

Määrati Mäeküla külas asuva Torni katastriüksuse

(katastritunnus 72401:003:0018) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Torni, koha-aadress Torni, Mäeküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2
katastriüksuse kohanimi Põhjakonna, koha-aadress Põhjakonna,
Mäeküla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Kastolatsi tee 10 kinnistul

asuvale ehitisele (puukuur) kasutusluba.
n

Anti Toomas Soole ehitusluba Pedajamäe külas asuval

Ala-Marsina kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Aarne Mitile ehitusluba Pedajamäe külas asuval

Tamme kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Sulev Kõivule ehitusluba Ädu külas asuval Pargi kin-

nistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Sulev Kõivule ehitusluba Ädu külas asuval Uuela kin-

nistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas

asuval Lipuväljaku kinnistul Otepää Keskväljaku mänguväljaku
rajamiseks.
n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Sangaste

Spordiklubi 400 eurot 2. augustil 2020. a toimuva spordiürituse „Restu 86. spordipäev“ korraldamiseks; 1.2 Sihtasutus Lõuna-Eesti Golf 700 eurot 2020. a septembris toimuva spordiürituse
„Otepää Golfimaraton“ korraldamiseks; 1.3 Otepää Motoklubi

Kas uus või vana?
Pärast liitumist, kui vald soovis kooliprojektiga
edasi minna, lahvatasid uuesti vanad vaidlused,
mille sisu oli endine. Kas renoveerida praegune
kasutuses olev koolimaja või ehitada uus?
Teadupärast takistavad kõik vaidlused protsessiga edasiminekut ning projekti realiseerimiseks
kuluv aeg läheb imekiiresti. Kaks aastat lihtsalt
sumbus aruteludesse. Suheldes riigipoolse rahastaja – sihtasutuse Innovega ja analüüsides
olukorda, sai vallale selgeks, et edasi minna saab
ainult uue koolimaja ehitustegevusega. Selgus
ka, et kasutuses oleva kooli renoveerimiseks
eraldatud toetust kasutada ei ole võimalik. Kui
oleksime tahtnud rekonstrueerida vana amortiseerunud koolimaja, oleks tulnud kõik kulutused
kanda valla enda poolt ning loobuda riigi eraldatud 1,6 miljonist.
Selline tegevus ei ole ilmselgelt mõistlik ja otstarbekas ning oleks ülikoormav ka valla ühisele
rahakotile. Kindlasti saavad seda tõdeda kõik, kes
on vana maja püüdnud põhjalikult renoveerida,
et vana ümberehitus on sageli kallim kui päris
uue ehitus ning tulemus ei pruugi saada see,
mis me ootame. Seega – kui me soovime kooli säilimist Pukas, saab edasi minna ainult uue
hoone ehitusega. Selle mõtte peale kõlasid kohe
vastuhääled, et miks mitte jätkata vanaviisi. Vanadesse asjadesse kinni jääda ei saa. Kasutuses
olev koolimaja on liiga suur (projekteeritud 500-le
õpilasele), väga suurte ülalpidamiskuludega ning
ei vasta kaasaegsetele nõuetele ei mugavuste
ega ka ohutuse mõttes. Näiteks võiks tuua, et
kui praegu on aastane küttekulu ca 70 000 EUR,
siis uuel, valmival majal saab see olema 15 000
– 17 000 EUR aastas. Uus kaasaegne koolimaja
tagab tänapäevase õpikeskkonna nii õpilastele
kui ka õpetajatele.
Koolihoone tuleb kaasaegse välimusega

SÜNNID
Kusti Raju Kängsepp 		

13. august 2020

16. juulil

Koolimaja vastased on toonud argumentidena
välja, et uus kool saab olema välimuselt kole,
liiga väike, ära kaob keldri kaugushüppekast jne.
Arvan, et praegune kasutuses olev koolimaja ei
ole kindlasti arhitektuuri tippteos. Tühja kõhu
korral leivapätsi välimuse üle vaielda ei ole saOtepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav
infoleht, mida annab välja Otepää vallavalitsus.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

muti kõige otstarbekam tegu.
Mõne üliaktiivse Puka piirkonna vallavoliniku
suust kostuv lause, et vallavalitsus ehitab „plekist
koerakuuti“, ei ole samuti asjakohane. Uus kool
tuleb kaasaegse välimusega ning tänapäevastest,
heakskiidu saanud kvaliteetsetest materjalidest.
Kooli suuruseks on ette nähtud 90 õpilasega
põhikooli mudelist lähtuv koolimaja koos kõigi
õppetööks vajalike ruumidega. Jätkab ka Puka
Kunstikool ning jõusaal leiab samuti sobilikud
ruumid. Kooliõpilaste arvu prognoosid on aastate vältel läbi analüüsitud nii minevikus, olevikus ja tulevikuks ning ükski analüüs ei ennusta
õpilaste arvu plahvatuslikku kasvu. Samas tagab optimaalse suurusega säästlik koolimaja
ka õpilaste vähenemise korral kooli säilimise
ja kooli pidamise võimekuse. Kindlasti on uue
kooli vastuväidete esitajatel õigus, et ümberkorraldused on ebamugavad, toovad kaasa nii
mõnegi armastatud tegevuse ümberkorralduse
või kadumise, kuid võita on rohkem kui kaotada.
Me kõik teame, et nuputelefonilt nutitelefonile üleminek on hirmutav ja tülikas, kuid kes
seda juba teinud on, enam tagasi pöörduda ei
soovi. Ajalooratas pöörleb raudsete pööretega
edasi ning teinekord on nostalgia helge ja ilus,
kuid julgeme vaadata ikka tulevikku ja mõelda
laste peale.
Kooli ehitamiseks on olemas poliitiline tahe
Natuke ka ehituseks kuluvast rahast. Uue kooli
vastased on välja toonud argumendid, et kooli
rajamine on liiga kulukas, vallal pole võimekust
ja et see ei ole otstarbekas. Valitseval koalitsioonil – Valimisliidul Ühinenud Kogukonnad ja Eesti
Keskerakond, on olemas poliitiline tahe ja otsustuskindlus see kool valmis ehitada. Seda näitas
ka volikogus toimunud hääletus hankelepingu
heakskiitmise üle. Nimelise hääletustulemusega
saab tutvuda valla kodulehel lugedes juulikuu
vallavolikogu protokolli (otselink: https://atp.
amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=259844).
Volikogu liikmete otsuste üle annavad hinnanguid valijad ja iga konkreetne otsus on kindlasti
parem kui otsustamatus. Aeg on otsuste üle kõige parem kohtumõistja ja seda, kelle rahvas oma
usalduse annab, näeme juba järgmisel sügisel.
Osade volinike võitlus kooli vastu igatahes jätkub, seda näitavad ka volikogu istungi protokollis
esitatud vastulaused. Mis sellist vastutegevust
kannustab, jääb mulle igatahes arusaamatuks
ja sellele mõtestatud vastust leida on keeruline.
Mulle on Puka elanikud väitnud, et kõigele uuele
vastusõdimise eesmärk on varjata pikaajalise
endise vallavõimu tegematajätmisi. Eks tõde
ole kusagil vahepeal.
Tulles tagasi kooli rahastamise juurde – kõigile
selgituseks ütlen, et Otepää vallal on olemas
rahaline võimekus see kool ehitada. Meil ei ole
hetkel tarvis arutada, kas kooli ehitus on sada
tuhat eurot kallim või odavam. Nii suure projekti
puhul ei oma see määravat tähtsust. Tähtis on
tahe ja Puka kogukonna vajadus. Suurusjärgus
oleksid hetkel summad sellised: riigi toetus ca
1 600 000 eurot ja valla omaosalus ca 700 000
eurot. Juhul, kui kool läheb pisut kallimaks, siis
vajalikud vahendid leitakse. Uue osa ehitushind
on täpselt teada, muutuda võivad vana allesjääva võimlaosa ja söökla kaasajastamiskulud.
Kuna tegemist on vanade hooneosade ümberehitusega, siis täpseid summasid on hetkel raske
prognoosida.
Kõiki piirkondi koheldakse võrdselt
Minult on küsinud ka paljud Otepää valla teiste
piirkondade elanikud, et kas Puka kooli ehitamine
on ikka hädavajalik? Kas sinna investeeritavad
suured summad on põhjendatud, ega ei kannata
teiste Otepää valla piirkondade investeerimisvajadused?
Julgen kinnitada, et tegemist on hästi läbimõeldud otsusega, valla kohustus on kohelda kõiki piirkondi võrdselt lähtudes nende vajadustest. Aidates järgi Puka piirkonda aitame me
tegelikult kogu valda ja sellest võidavad lõpuks
kõik. Teiste Otepää piirkondade hädavajalikud
investeerimisvajadused Puka kooli ehituse tõttu
ei kannata. Otepää vald saab areneda tervikuna.
Loodan, et minu selgitustest oli kasu nii Puka

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235.
Teostus: Otepää vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

AMETLIK INFO
200 eurot 2020. a septembris toimuva spordiürituse „Mootorratturite Sügispäevad“ korraldamiseks; 1.4 Otepää Spordiklubi 400
eurot 2020. a toimuva spordiürituse „Apteekrimäe hüppesari“
korraldamiseks; 1.5 Tartu Spordiselts „Kalev“ 400 eurot 2020.
a septembris toimuva spordiürituse „Otepää lahtised MV kergejõustikus“ korraldamiseks; 1.6 Mittetulundusühing S.M.A
Racing 1000 eurot 26. septembril 2020. a toimuva spordiürituse
„Otepää Sügisene Rahvasprint“ korraldamiseks; 1.7 Jalgpalliklubi FC Otepää 300 eurot 2020. a novembris toimuva spordiürituse
„Otepää lahtised MV saalijalgpallis 2020“ korraldamiseks; 1.8
Mittetulundusühing Josephine 100 eurot 7. novembril 2020. a
toimuva spordiürituse „Kuigatsi 16. kabeturniir“ korraldamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.

n

Anti mittetulundusühingule S.M.A. Racing (registrikood

80337995, aadress Munamäe 14-9 Otepää vallasisene linn) luba
paigaldada spordiürituse „A1M Motosport Otepää rahvasprint
2020“ reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt
ristmiku haljasalal olevale metallkonstruktsioonile ajavahemikul
1. august - 27. september 2020. a.
20.07.2020
n

Määrati Kassiratta külas asuva Metsaääre katastriüksu-

se (katastritunnus 63601:003:2180) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Metsaääre,
koha-aadress Metsaääre, Kassiratta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Niiduääre, koha-aadress
Niiduääre, Kassiratta küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3
katastriüksuse kohanimi Toriku, koha-aadress Toriku, Kassiratta
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Kooskõlastati Kastolatsi külas Poti maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n

Anti OÜ-le Sangaste Mõis projekteerimistingimused

Lossiküla külas Moonakamaja kinnistul päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kaupo Jansenile projekteerimistingimused Pilkuse

külas Nurgametsa kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Aare Nurgale projekteerimistingimused Räbi külas

Jõeristi kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Villu Allikbergile projekteerimistingimused Otepää

vallasiseses linnas Oru tn 2 kinnistul elamu ja maasoojuskütte
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Valdeko Värvale projekteerimistingimused Päidla

külas Põdra kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas

asuval Ranna tee 1 kinnistul laululava lammutamiseks.
n

Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas

asuval Munamäe tn 8a kinnistul tuletõrjevee hoidla lammutamiseks.
n

Anti Vidrike külas Kurekella kinnistul, Merikanni kin-

nistul, Linnupiima kinnistul, Kelluka kinnistul, Habenelgi kinnistul, Lilleherne kinnistul, Koerahamba kinnistul, Püvilille
kinnistul, Priimula kinnistul ja Lumeroosi kinnistul asuvale
ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
n

Määrati Mittetulundusühingule Iiah projekti “Kuigatsi

külade kogukonna võimekuse tõstmine” elluviimiseks 400 euro

elanikele kui ka kõigile teistele Otepää valla inimestele. „Alea iacta est ehk liisk on langenud,“ ütles Julius
Caesar oma surematud sõnad, kui ületas leegionidega
Rubiconi jõe. Nagu me ajaloost teame, viisid edasised
sündmused Rooma Keisririigi tekkeni. Laseme nüüd
tegutseda ehitajatel, ootame ära lähikuudel nurgakivi
paneku ja anname hinnanguid järgmisel sügisel, kui
kool on valminud.
Head Otepää valla elanikud! Augustis on meil jälle
natuke põhjust rõõmu tunda. Läheneb Taasiseseisvumispäev ja ka sellega seotud pidustused. 19. augustil
kell 20.00 on traditsiooniline Puka Öölaulupidu, kus
sel aastal on külaliseks Kaire Vilgats. 21. augustil kell
20.00 toimub Otepää Kultuurikeskuse pargis Taasiseseisvuspäeva pidu koos ansambliga FIX. Anname
21. augusti peol üle ka Otepää aukodaniku tiitli, mis
jäi koroona tõttu õigel ajal üle andmata. Tänavu pälvis
selle meile kõigile tuntud Ene Kelder. Olete kõik neile
üritustele väga oodatud! Kaunist eelseisvat Taasiseseisvuspäeva kõigile!

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.

Vallavanem Jaanus Barkala

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. augustil.

13. august 2020

AMETLIK INFO
suurune kaasfinantseerimise toetus.
n

VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 240 eurot 2020. a detsembrikuus
toimuva ürituse „Vana-Otepää küla jõulupidu“ korraldamiseks;
1.2 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 250 eurot 8. augustil 2020. a toimuva ürituse „Järvekino“ korraldamiseks.
Moodustati projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline

kohandamine” taotluste hindamiseks komisjon koosseisus: 1.1
Kadri Sommer (komisjoni esimees); 1.2 Jaak Grünberg; 1.3 Lea
Ruuven.
n

Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.

n

Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 38 eurot.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele

isikule summas 70 eurot.
n

Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.

27.07.2020
n

Otepää valla aukodanikuks
sai Ene Kelder

Määrati Päidla külas asuva Kalme katastriüksuse (katastri-

tunnus 58202:001:0130) jagamisel moodustatavate katastriüksuste

Päidla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse
kohanimi Kalmepõllu, koha-aadress Kalmepõllu, Päidla küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238
Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni- Lutike tee, Päidla küla, sihtotstarve – transpordimaa.
n

Anti OÜ-le Kesa-Agro ehitusluba Tiidu külas asuvale Kol-

mimäe tee 25 kinnistule vedelsõnnikumahuti rajamiseks.
n

Kooskõlastati Tiidu külas Kivimaa maaüksusele kavanda-

tava puurkaevu asukoht.
n

Määrati Otepää külas asuva Veske katastriüksuse (katastri-

tunnus 63602:001:0421) jagamisel moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt:
1.1 katastriüksuse kohanimi Veske, koha-aadress Veske, Otepää
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi
Lõuna-Veske, koha-aadress Lõuna-Veske, Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Räbi külas asuva Metsa katastriüksuse (katastri-

tunnus 58202:001:0160) jagamisel moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Metsa, koha-aadress Metsa,
Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse
kohanimi Metsanuka, koha-aadress Metsanuka, Räbi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi 23238
Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni- Lutike tee, Räbi küla, sihtotstarve – transpordimaa.
n

Määrati Räbi külas asuva Liivaku katastriüksuse (katastri-

tunnus 58202:001:0230) jagamisel moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt:
1.1 katastriüksuse kohanimi Liivaku, koha-aadress Liivaku, Räbi
küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi
23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadress 23238 Raiga-Räbi-Nõuni- Lutike tee, Räbi küla, sihtotstarve – transpordimaa.
n

Anti Otepää Motoklubile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas asuval Keskuse katlamaja kinnistul katlamaja ümberehitamiseks.
n

Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba

Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaasi kinnistul asuva
ehitise (puhkemaja) rekonstrueerimiseks.
n

Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvatele ehitistele

(võistkonnamaja 1, võistkonnamaja 2, võistkonnamaja 3, võist- kon-

Otepää vallavolikogu otsustas anda Otepää
valla aukodaniku nimetuse Ene Kelderile
juba selle aasta veebruaris. Kahjuks ei saanud
koroonapuhangu tõttu auhinda üle anda.
Ene Kelderile aukodaniku tiitli üleandmine
toimub 21. augustil kell 20.00 Otepää Kultuurimajas taasiseseisvumispäevale pühendatud
peoõhtul.
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 aukodanikku premeeritakse rahalise auhinnaga, mille summa ühtib
väljaandmise aja aastaarvuga. Aukodaniku
nimetuse ja Otepää Aumedali andmise otsustab vallavolikogu.

namaja 4 ja võistkonnamaja 5) kasutusluba.
n

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 10. veebruari 2020.

a korralduse nr 78 „Kultuuriürituse toetuse määramine“ punkti
1 alljärgnevalt: 1.1 sõnastada punkt 1.6 järgmiselt: “1.6 osaühing
ESTEETIKA JA TANTSUKOOL 3-5.08.2020. a toimuva ürituse
“Tantsulaste suvekool” korraldamine 400 eurot;” 1.2 sõnastada
punkt 1.14 järgmiselt: “1.14 MTÜ Keeni Tantsuselts 20. novembril 2020. a toimuva ürituse “Tantsupäev koos lõõtspillimängijatega” korraldamine 60 eurot;” 1.3 sõnastada punkt 1.15 järgmiselt:
“1.15 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 13. oktoobril 2020. a
toimuva ürituse “Teatripäeva tähistamine Anne Veesaare ja Tarvo
Kralliga” korraldamine 380 eurot;” 1.4 sõnastada punkt 1.16 järgmiselt: “1.16 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 13. juulil 2020.
a toimuva ürituse “Kohtumine Contraga” korraldamine 60 eurot;”
n

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 3. veebruari 2020.

a korralduse nr 65 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse
korraldamise toetuse määramine“ punkti 1 alljärgnevalt: alapunkt
1.1 sõnastada järgmiselt: „1.1 MITTETULUNDUSÜHING VANAOTEPÄÄ KÜLASELTS 300 eurot 2020. aasta II. poolaastal toimuva

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kalme, koha-aadress Kalme,
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n

Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse kor-

raldamise toetus järgmiselt: 1.1 MITTETULUNDUSÜHING

n

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Ene Kelder omab pikka pedagoogilist kogemust ning tema hea inglise keele oskus giidina
on viinud Eesti, Otepää ja Pühajärve nime
Euroopasse. Ta on olnud inglise keele õpetaja
Pühajärve Põhikoolis. Ene Kelder on olnud
Otepääl täiskasvanute inglise keele kõnekeele
koolitaja aastatel 1989-2019.
Ene esimene välisvisiit sai teoks 1989. aastal
Rootsi onu juurde. Inglise filoloogina pidas
ta oluliseks sellelt reisilt kaasa tuua esimese
inglise keele õpiku täiskasvanutele, sest selleaegsed programmid ja tunniplaanid võõrkeele õpetamisele rõhku ei pannud. Nõnda
algatas ta esimesed kursused täiskasvanutele,
kasutades selleks Otepää alajaama ja bussipaviljoni (praegune Ugandi Resto) ruume. Igal
kursusel oli vähemalt 25 osalejat.
1993. a viibis ta kolm kuud Ameerikas inglise keele praktiseerimiseks, kus ta
sai osaleda nii Minnesotas kui ka Renos
(Nevada) peetud kursustel. Sealt õpitud meetodite ja enda kuludega ostetud kooliõpikutega valmistas ta ette ning kohandas programmid ja töökavad nii hotelli- ja sidetöötajatele, politseile, vallaametnikele, restoranidele
kui ka Eesti turistidele võõras keskkonnas.
Osalejate huvi ja vajadus oli väga suur. Sellel
ajal ainukese inglise keele giidina organiseeris ta kohtumisi oma inglise keele õppuritele
välismaalastega. Järgnesid aastad Pühajärve
Haridusseltsi juhatajana ja keele õpe jätkus
Pühajärve kooli ruumides.
Tema koolitatud täiskasvanute arv on
nende aastate jooksul jõudnud lausa tuhande
ni. Ene projektidest on tänaseks saanud lai
rahvusvaheliste suhete ring Pühajärve kooli
õpilastele, õpetajatele, koolitöötajatele, lapsevanematele ja Otepää Aedlinna Seltsingu
kogukonnale. Tema õpetajad-kolleegid on
teiste riikide õpetajatele pakkunud metoo-

ürituse „Talgupäev“ korraldamiseks“. 1.2 alapunkt 1.2 tunnistada

Ene Kelder raamatu „Mineviku
meenutused“ I osa esitlusel.

kehtetuks. 1.3 alapunkt 1.4 sõnastada järgmiselt: „1.4 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 150 eurot 9. augustil 2020. a toimuva
ürituse „Neeruti küla perepäev“ korraldamiseks.“ 1.4 alapunkt 1.6

dilisi lahendusi mujalt riikidest nii aineõpetuslikele kui kasvatuslikele probleemidele.
Rahvusvaheliste projektidega otsiti lahendusi
hariduspoliitilistele küsimustele nagu koolikiusamine, koolikohustuste täitmine, õpilaste
toitumine jne.
Ene muutis rahvusvahelised projektid koolielu lahutamatuks osaks. Välisriikides on
käinud 16 õpetajat ja 34 õpilast. Pühajärve
Põhikool muutus koordineerivaks kooliks,
pakkudes metoodilisi lahendusi ja oli võrdväärseks partneriks koolidele erinevates riikides.
Ta on ka kodu-uurija, meenutuste ja mälestuste koguja, kirjapanija ja raamatute koostaja: tema juhtimisel on ilmunud 2013. aastal
„Mineviku meenutused“ I osa ja 2016. aastal
„Mineviku meenutused“ II osa. Need raamatud on Otepää aedlinna ajaloost, inimestest,
majade ehitamistest, ettevõtlikkusest jne. Ene
Kelder on alates aastast 2011 juhtinud Otepää
Aedlinna Seltsingut ja liitnud kogukonna
inimesi, andes võimaluse koos tegutsemiseks
vanadel ja noortel. Ühisüritused on huvitavad
ja arendavad nii füüsiliselt kui ka vaimselt.
Ta oli idee „100 salmi Pühajärvest“ autor
ja generaator. Ta kutsus luulet lugema ja pille
mängima Pühajärve randa erineva ettevalmistusega inimesed, kes pidasid luulest ja
Pühajärvest lugu. Üritus oli Aedlinna Seltsingu kingituseks Eesti 100. juubeli puhul, mis
toimus 31.08.2018. aastal Pühajärve rannas
tulede säras, muusika kõlas nii järvelt paadist
kui rannalt kohviku terassilt.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Anti AS-le Eesti Raudtee projekteerimistingimused Otepää

sõnastada järgmiselt: „1.6 Otepää Aedlinna Seltsing 240 eurot 2020.
a veebruarikuus toimuva ürituse „Perede vastlapäev“, 2020. a jaanuari ja veebruarikuus toimuva ürituse „Tantsime terviseks“ ja 7.
augustil 2020. a toimuva ürituse „100 salmi Pühajärvest ja A. Kuke
mälestustahvli paigaldamine“ korraldamiseks;“ 1.5 alapunkt 1.8
sõnastada järgmiselt: „1.8 Nõuni Külaselts 100 eurot 2020. aasta II.
poolaastal toimuva ürituse „Nõuni maastikumängud 2020“ korraldamiseks;“ 1.6 alapunkt 1.9 sõnastada järgmiselt: „1.9 Nõuni Külaselts 100 eurot 2020. aasta II. poolaastal toimuva seminari „Terve
elu 2020“ korraldamiseks;“ 1.7 alapunkt 1.11 sõnastada järgmiselt:
„1.11 MTÜ ARULA KÜLASELTS 250 eurot 2020. aasta II poolaastal toimuva ürituse „Arula külapidu“ korraldamiseks;“ 1.8 alapunkt 1.16 sõnastada järgmiselt: „1.16 MITTETULUNDUSÜHING
PILKUSE KÜLASELTS 200 eurot 22. augustil 2020. a toimuva
ürituse „Pilkuse külapäev“ korraldamiseks;“ 1.9 alapunkt 1.17
sõnastada järgmiselt: „1.17 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 240 eurot
9. augustil 2020. a toimuva ürituse „Külapidu“ korraldamiseks;“ 1.10
alapunkt 1.20 sõnastada järgmiselt: „1.20 Puka Kogukond 240 eurot
2020. aasta II. poolaastal toimuva ürituse „Mõtterännak Valduriga“
korraldamiseks.“

Teade!
Sotsiaalkindlustusameti töötaja Piia Tarikase vastuvõtt Otepää vallamajas Lipuväljak 13 toimub iga kuu
esimesel esmaspäeval kell 8.30-18.00.
Järgmised vastuvõtupäevad on 7.09.2020 ja 5.10.2020.

Sundvalduse seadmise menetluse
algatamise teade

vallas kontaktvõrgu ning teiste raudteerajatiste ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.

n

Kinnitati riigihanke “Puka Kesk tn 13 elamu lammutami-

ne” tulemused. Tunnistati vastavaks kõik esitatud pakkumused,
kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ
A.K.Montage (10911493) pakkumus kui kõige madalama hinnaga
pakkumus – 8 450,00 eurot, millele lisandub käibemaks. Otsustati sõlmida edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga
hankeleping Puka Kesk tn 13 elamu lammutamiseks.
03.08.2020
n

Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha 16 ühikut väi-

kevahendeid, kogumaksumusega 1497,23 eurot.
n

Eraldati spordiüritusele toetus alljärgnevalt: 1.1 EESTI

SUUSALIIT 1000 eurot 21-23.08.2020. a toimuva spordiürituse
„Rullsuusatamise Maailmakarika etapp“ korraldamiseks.
n

Anti Magnus Karukäpp’ale ehitusluba Neeruti külas

asuvale Roni kinnistule ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Anti Otepää vallasiseses linnas Staadioni kinnistul asuvale

ehitisele (spordiväljak „Mini-arena“) kasutusluba.

Peaminister Jüri Ratas külastas 28. juulil mitmepäevase visiidi käigus Valgamaad ja kohtus Otepääl Valgamaa omavalitsusjuhtidega (pildil). Riigipea
külastas ka Kääriku spordikeskust ja kohtus Rally Estonia korraldajatega.
Foto: Jürgen Randma

Otepää Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel, et on algatanud Elektrilevi OÜ
taotlusel Otepää vallas Plika külas asuvale Mõisapargi
kinnisasjale (registriosa number 5526550, katastritunnus
60801:001:0195, sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala
3,78 ha) sundvalduse seadmise menetluse.
Sundvalduse seadmine on vajalik maakaabelliini
rajamiseks Leonhard Weiss OÜ poolt koostatud ehitusprojekti LP8892 alusel. Maakaabelliini kaitsevöönd
on 1 m liini teljest mõlemale poole, koormatava ala
pindala 225 m2.
Kinnisasja omanikul on õigus nelja nädala jooksul
käesoleva teate avaldamisest arvates esitada sundvalduse seadjale oma arvamus (KAHOS § 39 lg 4).
Menetluse läbiviija kontaktandmed: Kalev Kepp, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja, tel 766 4821,
e-post Kalev.Kepp@otepaa.ee.
Sundvalduse seadmise taotlusega on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud ajal Otepää Vallavalitsuses
Lipuväljak 13 Otepää 67405 või esitades teabenõude
vald@otepaa.ee.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +37256626481
21. augustil kell 20.00 Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud tantsuõhtu ansambliga FIX. Vallaesinduse tervitus ning
Otepää valla aukodaniku tiitli üleandmine!
Sündmus on kõigile tasuta! Avatud kohvik..

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +37253465648
29. augustil kell 20.00 Muinastulede öö päikeseloojangu kontsert,
kus lõkketulede kumas pakuvad mõnusat muusikat LINALAKK &
HUGO ning valgust lisab Slackline tuleshow, Artistic Flow Studio,
Tauri Vahesaar Nõuni endise koolimaja rannas.
Kui sul on sahvririiulil üks hea moosipurk, võta kaasa, sööme koos ära!
Vihma korral toimub kontsert Nõuni kultuurimajas.

Puka Kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +37255533564
19. augustil kell 20.00 Puka Kultuurimaja pargis 13. Puka Öölaulupidu
„Elu on suur lilleaed“, kooride ja publiku ühislaulmine koos
armastatud Kaire Vilgatsi ja bändiga.
Süütame lõkke ja naudime ilutulestikku. Sündmus on tasuta! Võimalik
soetada kehakinnitust.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +37253008226
20. augustil kell 17.00 Sangaste Tammepargis suur PEREPIKNIK! Külas
Elva Lendteater ja politseikoer. Saame koos mängida ja tantsida.
Õhtul süütame ka lõkke!
Laua katame ühiselt, kultuurimaja poolt on kohv, tee, morss.
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Puka kultuurivedur Helgi Pung siirdus pensionile
1. juulil oma 70. sünnipäeva tähistanud Puka
Kultuurimaja perenaisel-kultuurikorraldajal
Helgi Pungal oli 30. juunil viimane tööpäev.
Helgi Pung siirdus pensionile. Koos Helgiga
läks pensionile ka tema abikaasa Enno Pung,
kes on olnud pikaaegne isetegevuslane ja Puka
kultuurimajas pidanud majahoidja ametit.
Helgil oli ka tööjuubel – Puka kultuurimajas sai
töötatud 30 aastat. Helgi ja Enno jäävad veel
mõneks ajaks appi korraldama selleaastast Puka
öölaulupidu.
Helgit oli juubeli puhul õnnitlema Puka kultuurimajja tulnud palju kultuurirahvast, teiste
seas ka Eesti Rahvakultuurikeskuse direktor
Kalle Vister, Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald koos kultuurimajade perega,
volikogu liige Heikki Kadaja ning Puka isetegevuslased, kes Helgile ka esinesid – Puka meesansambel, Puka naisansambel, segakoorid U-Tuur
ja Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor, tervituse
andsid üle tantsutrupp Puka memmed.
Helgile ja Ennole andis vallavalitsuse tänukirja üle Otepää vallavanem Jaanus Barkala, sõna
võtsid kolleegid vallavalitsusest – kultuurispetsialist Valdur Sepp ja haridusspetsialist Janika
Laur, lastekaitsespetsialist Kristel Ilves.
„Helgi Pung on pikaajalise kultuuritöötajana puhkuse täiesti ära teeninud. Pensionil olles
saab ta väärikalt kultuuri nautida ja kohalikus
kultuurielus ka kaasa lüüa ja abiks ning nõuks
olla,“ märkis Jaanus Barkala.

DETAILPLANEERINGUD
Otepää Vallavalitsus annab teada Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses
linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu tulemustest.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.05.–16.06.2020, mille kestel laekusid ettepanekud neljalt isikult.
Detailplaneeringu väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus Otepää Vallavalitsuses 29.06.2020.
Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustega saab tutvuda täpsemalt Otepää Vallavalitsuse veebilehel www.otepaa.
ee ning lisainformatsiooni saab planeerimisspetsialistilt (Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820).

Otepää linnas Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik
väljapanek ja avalik arutelu
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule Otepää vallasises linnas asuva Kastolatsi tee 25
katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeritav ala hõlmab Kastolatsi tee 25 katastriüksust ja osaliselt Kastolatsi tee katastriüksust. Planeeringuala
suurus on ca 4.46 hektarit. Planeeringu lahendusena nähakse alale ette ehitusõigus kolmele krundile hoolekandeasutuste hoonete jaoks ning kaks transpordimaad.
Veevarustus ja reoveekanalisatsioon lahendatakse planeeritud olemasolevate ja perspektiivsete ühistorustike
baasil.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek tunnistada osaliselt kehtetuks Palupera tee äärse kvartali detailplaneering.
Planeering on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga ning selle elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi
keskkonnamõjusid.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.09-16.09.2020 Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää) ning
valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku kestel saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi
Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 16.09.2020.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.09.2020 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak
13, Otepää, II korrus). Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek
ja avalik arutelu
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneeringu (katastritunnus 63601:001:0100). Planeeritava ala pindala on 23792 m².
Planeeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine, ehitusõiguse määramine hotell-spa ehitamiseks
ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeringulahenduses Sepa katastriüksuse piirid säilivad olemasolevana.
Krundi kasutamise sihtotstarbeks kavandatakse majutushoone maa. Võimalus on rajada 1 põhihoone ning 1
abihoone ja alajaam. Planeeritud põhihoone suhteliseks kõrguseks maapinnast on planeeritud maksimaalselt
10 m, abihoonel 5 m. Hoone suurimaks sügavuseks on üks maa-alune korrus ehk kuni 3 m allpool olemasolevat
maapinda. Planeeritud on liitumine ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga.
Planeeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Sepa kinnistu detailplaneeringut, mis muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel kattuvas osas kehtetuks. Planeering on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga
ning selle elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.09-16.09.2020 Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää) ning
valla veebilehel www.otepaa.ee. Avaliku väljapaneku kestel saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi
Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 16.09.2020.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 1.10.2020 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13,
Otepää, II korrus). Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Helgi Pung on sündinud 1. juulil 1950. Enne
kultuuritööle siirdumist töötas ta Valga mööblivabrikus. Alates 1990. aastast Puka kultuurimaja
kunstiline juht. 1992. aastast Puka rahvamaja
juhataja. 2012. aastal lisandus Aakre rahvamaja
juhataja ametikoht, alates 2018. aastast, peale
haldusreformi, töötas Helgi Otepää Kultuurikeskuste Puka Kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja. 2015. aastal tunnustati Helgit
pärandihoidja hõbesõlega.
Kultuurivaldkonda sattus aga Helgi juhuslikult. Helgi ema kasvatas teda ja nooremat
venda üksinda. Valga mööblivabrikus töötanud tüdruk saadeti 1971. aastal Pukka filiaali
tööle. Seal kohtas Helgi oma tulevast abikaasat Ennot. 1973. aastal sündis perre tütar, kel
tänaseks endal kaksikutest täiskasvanud tütred
ning ka lapselapsedki. Helgi enda sõnul oli ta
kultuurikauge inimene, kes ei laulnud ega mänginud ühtegi pilli. Kuna aga abikaasa Enno on
pärit muusikalembesest perest – tema isa mängis
viiulit ja suupilli ning ta ise mängib akordioni,
saksofoni ja suupilli –, kõlas muusika ja laul
noores peres iga päev. Nii see kultuuripisik tasapisi ka Helgisse puges. 1990. aastal, kui raske
füüsiline töö mööblivabrikus tervisehädasid
põhjustama hakkas, pakkus tollane maakonna
kultuurijuht Helve Braun, talle kunstilise juhi
tööd Puka kultuurimajas. Kuna Helgile väga
meeldib organiseerimine ja inimestega suhtlemine, siis võttiski ta pakkumise vastu. Töö oli
alguses võõras, pisaraid sai palju valatud, kuid
pikapeale hakkasid asjad laabuma ning inimestega suhted paranema.
Kui Helgi pea 30 aastat tagasi Puka kultuurimajja tööle asus, oli maja päris hullus seisus.
Ahjud olid vanad ja maja oli külm. Hoones olid

kuivkäimlad, põrandaid talvel pesta polnud võimalik. Enne üritust sai nädal aega maja köetud,
kuid rahvas istus ikka mantlitega saalis. Nüüdseks on Puka ahvamajas tehtud põhjalik remont,
hoone on saanud kauni ilme nii seest kui ka
väljast. Puka rahvamaja lähistele on kerkinud
vabaõhulava suveüritusteks.
Helgi Punga eestvõttel on ellu kutsutud
Puka öölaulupidu, mis kasvas välja segakooride päevast. Kultuuritööd Pukas võib Helgi
pereettevõtmiseks nimetada – Helgi mees Enno
on kultuurimajas majahoidja ning tütar, kui ta
veel kodus elas, lõi kultuurielu korraldamisel
aktiivselt kaasa. Helgi tütar oli esimene tüdruk
piirkonnas, kes diskosid korraldas. Enno on ka
aktiivne isetegevuslane ja kaasa löönud orkestrite koosseisus. Praegu laulab ta Puka meesansamblis. Enno on kuulus ka oma lipsukollektsiooni poolest, tema lipsud ehtisid isadepäeva
kontserdi ajal Puka kultuurimaja saali.
Helgi ja Enno on kultuurimaja teisele korrusele
teinud muuseumi, kus on palju ajaloolist materjali endisaegsete vabatahtlike tuletõrjujate töömailt. Praegu leiab muuseumist lisaks eelpool
mainitule veel hulga huvitavat materjali nii
1920-30ndatest aastatest kui ka nõukogude ajast.
Näiteks nii vabatahtliku tuletõrje kroonika, pildialbumid, köidetud saksakeelne ajaleht aastast
1927 kui ka vanad tšekiraamatud, kirjutusmasin
ning valla ja sovhoosi templid. Vanadest väärikatest pillidest rääkimata. Muuseumi loomine on
olnud Helgile ja Ennole suur unistus, mis nüüd
lõpuks on täide läinud.
Tekst ja foto:
Monika Otrokova

DETAILPLANEERINGUD
Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu
kehtestamine
Otepää Vallavalitsus kehtestas 10.08.2020 korraldusega nr 2-3/426 Otepää vallasiseses linnas
asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab Otepää linnas Tartu mnt 16 katastriüksust ning sellega piirnevaid
Piiri tänava ja 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee transpordimaade osi. Planeeringuala suurus
kokku on ca 0.4 ha.
Planeeringu lahendus näeb ette Tartu mnt 16 katastriüksus jagamise kaheks krundiks – ühe
krundi kasutamise sihtotstarve on tankla ja teenindushoone maa ning üks tee ja tänava maa
krunt. Tartu mnt 16 krundile on kavandatud autopesula, tankurite ja nende varjualuse ning
kohviku ehitamine. Lubatud on ehitada kuni 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 800 m².
Planeeringuga on lahendatud ala põhimõtteline liikluskorraldus ja kruntide tehnovõrkudega
varustamine. Planeeringu realiseerimise eeltingimusena tuleb koostada 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere tee ja 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee ristmiku ümberehitamise projekt, millega lahendatakse praeguse Tartu-suunalise vasakpöörderaja likvideerimine asendades selle liiklussaarega.
Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning selle elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõjusid. Kehtestatud
planeeringuga saab tutvuda valla veebilehel www.otepaa.ee ja Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).
Täiendav info: Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.
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Puhkpillihelid kõlasid Otepääl ja Rõngus
24.-26. juulini toimusid Pühajärve XXIII Puhkpillipäevad. Toimus
6 kontserti, mis olid erakordselt lahedad ja jäävad kauaks meelde.
Avakontserdil mängisid Väägvere Pasunakoor ja Pühajärve-Rõngu
Puhkpilliorkester. Vihma küll sadas, aga keskväljaku katusealused
aitasid nii pillimehi kui ka kuulajaid. Rõõmu oli palju – kostus head
eesti muusikat ja ka ladina rütme, üllatuseks oli suur ja imehea tort.
Suur tänu Otepää vallale – tunnustus ja palju häid sõnu tegid südame
väga soojaks.
Seejärel suundusime Otepää Kultuurimajja, kus esines Hollandi tromboonikvartett. Imeilusad kooskõlad, suurepärane ansamblitunnetus
ja muusikaajaloolised palade tutvustused ning kui kõlas viimane lugu
“ Põhjamaa” – kõik tõusid püsti ja olid väga tänulikud. Kõik klappis
kuidagi hinges, kultuurimaja ja tromboonid ning kuulajad!
Laupäeval olime Rõngu Pillimuuseumis Tartu Saksikoori kuulamas
– väga hariv etteaste ja ilusad pillilood. Õhtul esines Pühajärve Puhkpillipäevade koondorkester Rõngu Kirikus. Pillimehi oli 56, Väägverest, Koselt, Elvast, Tõrvast, Tartust, Viljandist, Otepäält ja Rõngust.
Orkestrit dirigeerisid Kersti Perandi, Bert Langeler, Kahro Kivilo ja
Arno Anton.
Pühapäeval oli Otepää Kirikus Jumalateenistus. “Uhke värk”, puhkpillid helisesid kõikjal ja rahu oli südames. Ja siis saabuski lõppkontsert. “Nii ilus!” ütlesid paljud inimesed.
Saime hakkama – kallid pillimehed, kes me omast vabast tahtest ja
suurest töökusest mängime pilli nii palju kui võimalik – me võime väga
uhked olla enda üle. Kõrvus kumiseb siiani Ravelli Bolero – ilusad
soolod ja ülitublid noored löökpillimängijad, Hermanni Oh laula ja
hõiska – väga tubli noor dirigent Kersti Perandi, Mänguasjameistrite
töötuba – väga lõbus lugu. Kiita tahaks ka väga ansamblite esitusi tromboonitrio kaunis Passacalle, publiku rõõmuks Radetzky marss
tromboonikvartetilt. Esmakordselt puhkpillipäevade ajaloos oli laval
klassikaline puhkpillikvintett: flööt, oboe, klarnet, fagott ja metsasarv
– haruldane!
Suur tänu kõigile pillimeestele, kuulajatele ja meie toetajatele!
Külli Teearu, Arno Anton
Pühajärve XXIII Puhkpillipäevade korraldajad
Foto: VALJU ALOEL

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Puka Kultuurimaja sai
uue perenaise
Juulikuust alates on Puka Kultuurimajal uus perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert.
Katrin Uffert on pärit endisest
Puka vallast, Aakre külast. Suurema osa oma elust on ta elanud
Moskvas ja aasta aega Hollandis. Side sünnimaaga säilis, sest
Katrin veetis kõik suvevaheajad
Aakres vanaema ja isa juures.
Kaheksa aastat tagasi otsustas
ta aga koos abikaasa ja pojaga Eestisse tagasi tulla. Hetkel on
tema elukohaks taas Aakre küla.
Katrin Uffert on lõpetanud Moskva Pedagoogilise Kooli algklassiõpetaja erialal. Elu viis teda hiljem aga toitlustusmaailma
ning ta töötas Moskvas erinevate restoranide juhina. Eestis on
ta juhendanud Aakre rahvamajas laste kokandus- ja näiteringi, oli aktiivne külaseltsi liige ja lõi kaasa rahvamaja ürituste
korraldamisel. Kooliteatrite festivalil pälvisid tema juhendatud
lasteringi näitlejat kaks näitlejapreemiat ja laureaadi tiitli ning
tulid vabariigis parima kaheksa kooliteatri hulka.
Katrin Uffert on töötanud Valgamaa Kutseõppekeskuses
teeninduse valdkonna õpetajana ja viinud läbi mitmeid erinevaid koolitusi nii noortele kui ka täiskasvanutele. Ta tegeleb
ka turismi, ürituste korraldamise ning toitlustamise alal eraettevõtlusega. Puka rahvale peaks Katrin olema tuttav, kuna ta
Pukas on koos abikaasaga läbi viinud erinevaid toitlustamise-alaseid üritusi ja koolitusi. Katrin Uffert on Valgamaa aasta
õppija 2014, ta pälvis ka üleriigilise tunnustuse ning on Aasta
kutseõppeasutuse õpetaja 2018 nominent.
Katrin Ufferti sõnul peab kõigil elanikel olema võimalus luua
kultuuri ja sellest osa saada, seega on Puka Kultuurimajja oodatud kõik huvilised.Talle meeldib väga töötada laste ja noortega ning ta loodab Puka Kultuurimajas käivitada näiteringi.
Alates sellest aastast on ka oodata uusi huviringe ja koolitusi
nii noortele kui ka täiskasvanutele.
Kultuurimaja perenaise-kultuurikorraldaja tööülesanneteks
on piirkonna kultuurielu korraldamine ja tegevuskava koostamine ning huviringide ja Puka Kultuurimaja sisutegevuse
organiseerimine.
Katrin Ufferti kontaktid:
tel. 5553 3564, e-post: Katrin.Uffert@otepaa.ee.
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Otepää sai oma lennuvälja

13. august 2020

UPM-Kymmene Otepää vineeritehas annetas
10 000 maski Otepää vallale
UPM-Kymmene Otepää OÜ annetas Otepää vallale ja
selle allasutustele 10 000 meditsiinilist kaitsemaski võitluseks koroonaviirusega.

Otepääl, Tõutsi külas avati juuni lõpul lennurada. Lennurada on 25x700 meetrit ja
mõeldud kasutamiseks väikelennukitele.
Sarnased lähimad lennuväljad Lõuna-Eestis asuvad Antslas, Varstus ja Ridalis.
Lennuraja haldajaks on Joosti Puhkemaja, maandumine toimub omal vastutusel
ja eelneval kokkuleppel haldajaga. Nüüdsest saab Otepääd külastada ka kuni 4-kohaliste väikelennukitega.
Avamisel osalesid mitmed Eesti erapiloodid – kokku kaheksa lennukit ja kolm
helikopterit. Lennuraja avasid Eesti Erapilootide Liidu president Priit Palumaa ja
Otepää vallavanem Jaanus Barkala.
„Otepääl on olemas kopteri maandumisplats Otepää kiirabijaama katusel, nüüd
on valda lisandunud veel üks võimalus õhuliikluseks,“ sõnas Jaanus Barkala. „Võime nüüd uhkustada oma lennurajaga ja loodame, et tänu sellele satub meie valda
rohkem külalisi ka kaugemalt.“
Monika Otrokova
Foto: Lauri Laasik

Kiire internet uueks normaalsuseks
Tervet maailma ja Eestit tabanud koroonakriis ja selle erineva rangusastmega kogunemis- ja liikumiskeelud näitavad ilmekalt, et meie ellu on tulnud uus normaalsus.
Igal majapidamisel peab igapäevatoimingute mugavaks teostamiseks tagataskus olema kvaliteetne fiiberoptiline interneti püsiühendus. See aitab ka kõige
keerulisematel aegadel meid ümbritseva uudisruumiga kursis olla, tagab vajadusel
muredevaba kaugõppe, töö tegijate jaoks samaväärse või isegi parema interneti
püsiühenduse kui kontoris. Ja muidugi aitab suhelda töökaaslaste, lähedaste ning
sõpradega.
Elektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineutraalse interneti- ja
televõrgu ehitamist, mis lahendab väljaspool suuri linnu olevate majapidamiste
internetiühenduse puudumist või parendab märkimisväärselt seniseid võimalusi.
Projekteerimine võrgu väljaehitamiseks Otepää vallas Puka alevikus on valmis
saanud ja nüüdsest on võimalik sealsetel elanikel sõlmida liitumislepinguid. Kõik
vajalikud toimingud saab iseseisvalt ära teha Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet.
Piirkonnas loome kiire internetiga liitumise võimekuse 160 kodule ja ettevõttele.
Eramajade jaoks toome trassi väljaehitamisel sidekaabli üldjuhul maja või kinnistu
piirile kas õhuliini või maa-aluse kaabliga. Riigitoetusega aadressidele pakume
esimesel kahel kuul kestval liitumisperioodil täiesti tasuta boonusena kaabli tuppa
toomist. Sidetaristuga liitumise kogukuluks on sel juhul ühekordne liitumistasu 199
eurot. Muid kulusid kaabli tuppa saamiseks ei kaasne. Liitumislepingu sõlmimisel
kuvatakse teile ka eeldatav tööde valmimise tähtaeg.
Elektrilevi sidevõrguga liitunud kliendi jaoks on hilisem operaatori valik vaba ehk
teenusepakkujaks saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa või mõni teine turuosaline. Kiire
internet jõuab teieni pärast operaatoriga lepingu sõlmimist ning vajalike tehniliste
toimingute tegemist.

„Ohutus ja turvalisus on UPM-i jaoks olulisel kohal. UPM
Biofore Share and Care programm annab võimaluse toetada
piirkonna valmisolekut koroonaviirusega võitlemisel. Kohaliku omavalituse tasemel on parim ülevaade inimestest ja
organisatsioonidest, kes haiguspuhangu korral vajavad
meditsiinilisi isikukaitsevahendeid kõige enam, “ütles
Silver Rõõmussaar, UPM-Kymmene Otepää OÜ tehasejuht. “Meie meeskond on suuresti seotud Otepää vallaga
ning kohaliku kogukonna heaolu ja tervise edendamine on
meile väga oluline.”
UPM osaleb mitmetes kogukondade elu edendavates projektides üle maailma. Eestis toetatakse ennekõike kohaliku
kogukonna projekte spordist kultuurini. Panustatakse Eesti
laste ja noorte käsitööoskuste arendamisse toetades koole
Eesti taastuvast loodusvarast jätkusuutlikult valmistatud
vineeriga.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala tunnustas UPM-Kymmene Otepää OÜ algatust. “UPM-Kymmene Otepää
vineeritehas on meie piirkonnas üks suurimaid tööandjaid.
Täname ja tunnustame neid märkamise ja hoolimise eest,”
märkis Jaanus Barkala. “Meil on ka endal varu olemas,
mis nüüd sai suure täienduse. Loodame, et me ei pea seda
kasutama hakkama, aga kui vajadus tekib, siis oleme hästi
valmistunud.”
Käesoleval aastal oma 20. tegevusaastat tähistav
UPM-Kymmene Otepää OÜ on 250 töötajaga üks suurimaid tööandjaid piirkonnas. Otepää vineeritehas toodab
puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Tehase toodangut
kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud maagaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle
95%. UPM-Kymmene Otepää OÜ kuulub rahvusvahelisse
UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma juhtivaima
metsatööstusettevõttena annab tööd kokku 18700 inimesele.

Vasakult: UMP-Kymmene Otepää OÜ tehasejuht
Silver Rõõmussaar, Otepää vallavolikogu esimees
Rein Pullerits, sotsiaalteenistuse juhataja Kadri
Sommer ja vallavanem Jaanus Barkala.
Viimastel kuudel on UPM grupp üle maailma kaasa aidanud
võitlusele koroonaepideemiaga nii uuringuid finantseerides kui
ka pakkudes oma kogemusi ja ressursse maskide hankimisel
tervishoiusüsteemile. UPM Biofore Share and Care programmi
raames annetatakse kokku 500 000 maski. Maskid vastavad
EN14683 TYPE I standardile ja on kasutatavad meditsiinilistel
eesmärkidel.
Monika Otrokova. Foto: Valdur SepP

Elektrilevi uute teenuste
projektijuht Mait Rahi

Pilkuse külaseltsi
üldkoosolek toimub
24. augustil kell 18.00
külamajas.
Päevakord:
1.Aastaaruande tutvustus
2.Maja tuleviku arutelu
3.Muudetud põhikirja kinnitamine
4.Külavanema aruanne
5.Juhatuse valimine
6.Kohapeal algatatud teemad

Info ja registreerimine 51974916 Merike

Ootame rohket osavõttu!
Juhatus

Külastuskeeld Otepää Tervisekeskuses
Otepää Tervisekeskus annab teada, et seoses Lõuna-Eestis tekkinud koroonaviiruse leviku tõusuga on alates 7. augustist 2020
kehtestatud hooldekodus, hooldusosakonnas ja õendusabi osakonnas külastuskeeld. Piirang on esialgu kehtestatud üheks kuuks,
et jälgida viiruse levikut.
Palume omastelt mõistvat suhtumist, sest kaitseme eelkõige
eakaid, kes on koroonaviiruse mõistes riskirühm. Külastuskeelu
ajal kehtib ka pakkide saatmisele erikord. Infot oma lähedase tervisliku seisundi osas saab osakondade telefonidelt: hooldekodu
7668592, hooldusosakond 7668567, õendusabi osakond 7668562.
Külastuskeelu võimalikust pikendamisest leiab info Otepää Ter-

visekeskuse kodulehelt www.oteptervis.ee.

Külastuspiirang Sangaste kodus
Seoses suurenenud COVID-19 viiruse uute puhangutega Eesti erinevates piirkondades on alates 06.08.2020
Sangaste Kodu hooldekodus kehtestatud
Infot lähedaste kohta saab:
76 90 202 – I-korpus
76 90 485 – II-korpus
Lisainfo: Lõuna-Eesti Hooldekeskuse kodulehel www.
hooldekodu.ee.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kui Kalmer Otepääl ilo lõnga seadmas käis
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Otepää aedlinlased said
kaks nimelist pinki

Nüüd, kus Kalmer Tennosaare sünnipaigas
Kiidjärvel etendub tema 92 aasta pikkust
eluteed kokkuvõttev sõnalis-muusikaline näitemäng, sobib liita neid helendavaid kilde, mis
jäänud tema TV-saatejuhi rollist saate „Kootud
ilo lõngaga Valgamaal“ valmimise ajast. Olgu
lisatud, et kaua tundusid need liiga isiklikud,
nüüd on sellistel meenutustel juba ajaloo maik.
Faktid sündmuste reas
Faktid on need, et vähemalt kahel korral märtsis-aprillis 1976 istus TV-saategrupp Otepääl
ühes väikeses linnakorteris Kopli 5-4, et läbi
kaaluda saatesse mahtuvate laulunumbrite
hulka ja kestvust. Telerahvas ehk Õilme Krell,
Maie Kivita ja Kalmer Tennosaar olid nii
kenad ja kaasa tundvad inimesed, mõistmaks
maainimesest saatejuhiks valitud Ailit. Oli ta
tõesti sel ajal haletsusväärses seisus: parem käsi
paksu kipsikihi all, kirjatööd harjutas vasakuga. Aga libedal mägiteel tööõnnetusena kaela
sadanud juhus meie arutelu ega kokkuleppeid
ei seganud. Ometi võis see juhtuda omamoodi
„peapõrutusest“, et ma ei mäleta aega, millal
sündis kokkulepe, et Kalmer soostub Otepää
põlisnäitleja Leo Männiste kõrval nn kolmanda
saatejuhina Valgamaa saates esinema. Küsiti
vaid, kas mu käsi võidupühaks (ehk meie saate
ajaks) kipsist vabaks saab…
Kipskäeline kõrgete komisjonide ees
Ega’s see stsenaariumi kirjutamine ega ajakirjanikuks olemine ei andnud veel täielikku usaldust kontrollijatele. Valga „Valges Majas“ pidin
esinema kaitsekõnega tehtust. Tallinnaski tuli
käia kultuurisaadete korraldajate ees. Meeles
tänini! Telemajas tervitas kaasa tundvalt juba
valvuritädi, rääkimata neist, kes mind siis lifti ja
koridorirägastikes kohale viisid. Kõik sai korda.
Võidupäev lähenes. Katsumused koos Kalmeri,
Õilme ja Maiega seisis veel ees…
Valikutest sündinud hingearmid
Otepäält sai kollektiive pikkida igasse saatelõiku. Ja kodulinnast võis mõtlematagi loetleda
neid, kes olid tollasel (1979) Valgamaal ainuke-

Telesaade "Kootud ilo lõngaga" (1976). Aili Miks saatejuhina ETV-s,
tagaplaanil Leo Männiste ja Kalmer Tennosaar.
Foto raamatust „Teatrimaagia kütkes“, autor Aili Miks.
sed, nagu tehase suur kandleansambel, sõjaveteranide „Rindevelled“, Raidsalude „Perepill“,
rahvateater ja rahvatantsurühm oma Pühajärve
kavaga.
Enne telesaadet olime viimast korda koos
Valga kultuurimajas. Solistide reast osutus
valituks Helve Braun ja seda otsustasid Tallinna hindajad: Valgamaa kultuurijuht sobib
taidlejate ringi. Konkureerimas oli ka tollane
valgalane Jassi Zahharov. „Nii ülivõimas hääl
nagu ooperist“, imetleti, „…, aga kõik teised
enam kui tunnipikkusest saatest kaoksid varju.“
Nägin ja tunnistasin seal saalis Jassi lootuste
purunemist ja solvumise valu. Tänaseni seisab
peas nagu isiklik võlg, et vabandada (või seletada) pole jõudnud.
„Vihapomm“ ja palsam telesaatest
Stsenaariumis seisis Valga linna meesansambel. Ja veel teisigi truppe Valgamaalt, nagu naisansambel Tsirguliinast, tunnustatud kollektiiv
Riidajast jt. Tundsin Valga laulumehi ja uskusin
nende esinemiskogemustesse – läheb nii, nagu
oodatud. Lindistuse lõppedes tuli aga Õilme

Talude heakorra konkurss
Otepää vallas
Konkurss viidi läbi käesoleva aasta kevadel. Osales 15 kandidaati.
Meeneplaadiga auhinnatakse kolme paremat:
1. Vana-Otepää küla Keebi talu (Silvi Tenno),
2. Pilkuse küla Tülsujärve maakodu (Ene Järv),
3. Vana-Otepää küla Järveääre maakodu (Ants Jaakson).
Konkursi käigus külastati palju talusid ja majapidamisi. Tehti ligi 60
pilti lootuses, et need säilitatakse vallavalitsuses tulevastele põlvedele
vaatamiseks. Maarahvas on hoolikas ja ilumeelt küllaga.
Piirdeaedadega kinnistuid maal näha ei olnud. Ebasõbralikke peremehi samuti mitte.
Nüüd kaks äärmuslikku näidet: Vana-Otepää küla, elukoht üks kilomeeter metsaservast sissepoole, väga vilets hurtsik. Läve kõrval paar
vikatitäit madalaks löödud muru. Selle keskel säras tulipunane tulp
pika varre otsas nagu peopeal. Romantiline.
Teine näide: Pilkuse küla uus mõisamõõtu elamu, suur kunstlik tiik.
Laialdane kõrg- ja madalhaljastus. Võimas.
Nende kahe näite peremeestel oli ühesugune soov: "Palun ära pildista!"
Ühetaolist heakorda maal ei tasu tahta. Kõik oleneb, millega tegeletakse ja kui edukalt majandatakse. Kõhtu täidab leivatüki suurus, aga
mitte selle ilu. Aiamaa tasemel tootmine on vana- inimeste lõbu. Seal
tegeletakse ka iluaiandusega.
Konkursi korraldamise komisjon oli tubli. Toimus mitu koosolekut
ja sõideti mööda külasid. Eestvedajaks oli Uuno Laul.
Komisjoni nimel tänan kõiki, kes lubasid oma hoovi peal ringi
piiluda.
Maaelu komisjoni esimees Karl Mõts

Krell mureliku näoga ja küsimusega, kas mul
pole mõnda luuletust, mida peale lugeda. Valga
laulupoisid laulsid mustalt. Sai loetud. Tunnistan, et tundetult! Põhjus oli äkilises süüdistuses
ehk sõnalises „rünnakus“ saate eel. „Stsenaarium on kallutatud – otepäälasi on saates liiga
palju!“ kurjustas koolidirektorist mees Valga
ansamblist.
Vanematekoju Puurmani pidin saama
just Valga linna esinduskollektiivi sõidukiga. „Aega veidi on, kuni nad kogunevad…“
kuulsin enda kõrval Kalmer Tennosaare häält.
„Soovid vaadata meie tööruume?“ Lühikesest
ringkäigust on meeles üks uks, mille avanemisel nägin Valdo Panti (seda isiklikumalt tabas
tema surmateade). Aga ringkäigu mõte avanes
aegapidi… või ehk just nüüdsama! Kalmer võis
kuulda „vihapommi“ plahvatusi ja tahtis seal
moel mu pingeid maandada.
Sellest soov mäletada… Kirjutada, et öelda:
oli üks väga lihtne ja südamlik inimene see laulumees ja saatejuht Kalmer.
Meenutas Aili Miks

Tähelepanu, Sangaste piirkonna elanik!
25. augustil kell 17.30
toimub Sangaste Kultuurimajas
Otepää valla ja SW Energia esindajate kohtumine
kaugkütte piirkonna tarbijatega.

Teemaks on küttepiirkonna olevik ja tulevik.

7. augustil avasid Otepää aedlinna elanikud aedlinna pargis kaks
nimelist pinki.
Nimelised pingid said külge ka mälestustahvlid – üks pink on
pühendatud Eesti Vabariik 100 juubelipidustuse raames läbiviidud
aedlinna üritusele „100 salmi Pühajärvest“. Teine pink on pühendatud aedlinlasele Alfred Kukele (fotol).
Laskespordi maailmameister sündis Otepää vallas Saare talus
1906. aastal. 1937. aasta meistrivõistlustel laskmises Helsingis
võitis Alfred Kukk kokku viis kuldmedalit.
Alfred Kukk võttis 10 aasta jooksul (1929–1939) osa ligi neljasajast
laskevõistlusest. Ta võitis viis maailma meistrivõistluste kuldmedalit, ühe hõbemedali ja ca 350 eriauhinda. Oma elu lõpuaastad
veetis ta Otepääl aedlinnas. Ta suri 1981. aastal ja on maetud
Otepää uuele kalmistule.
Avamistseremoonial võtsid sõna Otepää Aedlinna Seltsingu
esinaine Ene Kelder, Alfred Kuke kasupoeg Rein Vikard. Kohal
olid ka Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem
Jaanus Barkala.
Pingid ostis ja paigaldas Otepää Vallavalitsus.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Sangaste teenuskeskuses tööl
uus majandusspetsialist
Alates 3. augustist on Sangaste
teenuskeskuses tööl uus majandusspetsialist Vladimir Pikulov.
Vladimir Pikulov elab Otepää vallas
Tiidu külas. Ta on lõpetanud Valga
Gümnaasiumi ja on varasemalt töötanud Sangastes erinevatel kohtadel.
Teenuskeskuse majandusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on piirkonna vallateede hooldus ning nende
remonttööde korraldamine, haljasalade hooldus- ja heakorratööd,
teenuskeskuse halduspiirkonnas omanikuta või hulkuvate koduloomadega seonduvate probleemide lahendamine.
Vladimir Pikulovi kontaktandmed:
tel. 5301 6488, e-post: Vladimir.Pikulov@otepaa.ee.

Kõik huvilised on oodatud!

Head külaelanikud, seltside, MTÜ-de,
korteriühistute eestvedajad
ja aktiivsed vallakodanikud!
Otepää vald on meie kõigi ühine kodu.
Soovime aidata hoida vallaelu ja tulla appi
kohapealsete murede ja probleemide lahendamisel.
Oleme heameelega valmis osalema Teie koosolekutel,
et nõu ja jõuga muresid lahendada ja rääkida
valla plaanidest.
Ootame Teie kutset:
Rein Pullerits (tel. 504 9575,
e-post Rein.Pullerits@otepaa.ee)
või Jaanus Barkala (tel. 503 6109,
e-post: Jaanus.Barkala@otepaa.ee.)

Otepää sügislaat
toimub
pühapäeval, 13. septembril
kell 8.00-15.00
Aiandusmaja ees platsil J, Hurda 5
Müügil:
viljapuud ja -põõsad
dekoratiivistikud
käsitööd
toidu- ja tööstuskaubad
puu- ja köögiviljad
aiatarvikud
KÄSITÖÖDE NÄITUS JA MÜÜK
OTEPÄÄ AMS
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FC Otepää tähistas 15.a. sünnipäeva turniiriga

Jalgpall
16. august kell 17.00 FC Otepää vs Põlva FC Lootos, Tehvandi
staadion
30. august kell 17.00 FC Otepää vs FC Elva II, Tehvandi
staadion

Restu 86. spordipäeva järelkaja
Ka selle aasta augusti esimesel pühapäeval sai heade
toetajate, ilusa ilma ning taaskord toredate osalejate abil
maha peetud juba 86. Restu spordipäev. Vaatamata segastele aegadele oli osavõtjate arv ikka endiselt üle 100,
ning Restu spordipäevale kohaselt olid võistlustules nii
juuniorid kui ka seeniorid vanuses 3-80 eluaastat. See
põlvkondadeülene spordipere muudabki Restu spordipäeval osalemise tunde eriliseks. Seekordse spordipäeva
puhul võib eriti välja tuua võrkpalli segavõistkondade
rohkuse – 7 võistkonda.
Klassikaliste kergejõustikualade ning võrkpallile lisaks
pakkus põnevust ARMLIFTING – “TELLISE” TÕSTMINE
ehk võistlus, kus tuli kätega pealthaardes üles tõsta telliselaadne karp, kuhu raskusi juurde lisati. Meeste võidutulemuseks jäi 70 kg ning naistel 40 kg.
Nagu alati olid kohal ka Otepää komando päästjad
ja Sangaste vabatahtlik tuletõrjeühing oma tehnikaga.
Otepää komando päästjad pakkusid taas vahutamise aga
peamiselt siiski seekord vihmutamise teenust kõigile soovijatele, sest päev oli täiesti soe ja päikseline:-) Suur-suur
aitäh Otepää vallale, Valgamaa Spordiliidule, Sangaste
Linnas AS-le, Sanlind OÜ-le, Sangaste Mesi OÜle, A.Le
Coq AS-le ja Silva Agro-le (Sangaste rukkimaja) ürituse
toetamise eest ja kõigile vabatahtlikele, kes õla alla panid.
Fotoalbumit näeb: https://photos.app.goo.gl/F6otLD5JaXPoYjpN7
Tulemused Otepää valla ja Valgamaa Spordiliidu kodulehel.
Rando Undrus

25. juulil tähistas FC Otepää Kääriku uuel
muruväljakul oma 15. sünnipäeva.
Peo põhiürituseks oli miniturniir, mille
raames selgus ka Otepää valla meister.
Kokku osales turniiril 7 võistkonda, kellest
enamus on kas praegu või varasemalt FC
Otepää eest mänginud. Tasavägise turniiri
võitis võistkond Semud, koosseisus: Ardi
Mark, Alari Mark, Janar Tamm, Marek
Tamm, Risko Eit, Kaldin Raidväli, Tormi
Säärits, Karl Laasik, Sten Teemant, Gen
Alev ja Martin Raid.
Sünnipäevaürituse raames toimusid
ka mõned meelelahutuslikud vahemängud ning turniiri lõpus olid kõik osalejad
oodatud Greeni sauna järelüritusele, kus
FC Otepää sündi ja möödunud aegu meenutati.
Suur aitäh abi ja toetuse eest Kääriku
Spordikeskusele, Otepää Vallavalitsusele,
Nõo Lihavürst’le ja Ugandi Resto’le!

Laste jalgpalliturniiri Otepää Cup 2020
30. juuli kuni 2. august toimus Tehvandi staadionil 11. korda laste jalgpalliturniir Otepää Cup. Turniiril osales 17 klubi 82 võistkonnaga ja ca 800
lapsega. Nelja päeva vältel peeti suurepärasel Tehvandi staadionil kokku
211 mängu. Esmakordselt toimusid võistlused osades vanuseklassides kahes
tugevusgrupis.
Kõige edukamad klubid Otepää Cupil olid sel aastal Tammeka Jalgpallikool ja FA Tartu Kalev. FC Otepää võistkonnad mängisid kolmes vanuseklassis. Kõige edukamalt läks FC Otepää U13 võistkonnal (pildil), kes saavutas
2008 vanuseklassi B-taseme turniiril esikoha!
Väga tublid olid ka U11 poisid, kes lõpetasid penaltiseeria võidukalt ning
tulid 2010 vanuseklassi B-taseme turniiril III kohale! Pildigalerii leiab FC
Otepää Facebooki lehelt ning kõik tulemused on üleval turniiri kodulehel
– cup.fcotepaa.ee.
Täname kõiki, kes aitasid kaasa turniiri edukasse korraldamisse ja suur
aitäh eraldi toetuse eest Ugandi Resto’le ja Fripuit’le!
FC Otepää

Kaur Kadaja kokkuvõte uurimistööst
“Komsi talu Eesti kultuuriloos”
Mõte Komsi talust uurimistöö koostada tekkis seetõttu, et
olin varem seoses kunstikooli lõputööga kokku puutunud
tuntud Eesti kunstniku Adamson-Ericuga, kes aeg-ajalt elas
ja puhkas Puka lähedal Komsi talus. Kohalikud elanikud on
rääkinud lugusid sellest, et Komsi talus on elanud ja seal ka
mitmeid teosed kirjutanud Johannes Semper. See informatsioon tekitas huvi uurida Komsi talu ajalugu ja Komsi talus
elanud inimeste saatust. Kindlasti lisas asjale värvi ka see, et
tegemist on minu kodutaluga.
Töö käigus õnnestus arhiiviallikate abil selgitada välja
Komsi talu alguslugu, Komsi talu peremehed, talus elanud inimesed ja saada teada huvitavaid seikasid Komsi talu loomise
kohta. Komsi talu sai alguse 1877. aastal, kui Johann Saare
nimeline talupoeg omandas Puka mõisa maadest Komsi
number 10 maaüksuse. Johann Saare peres oli palju lapsi ja
koos asuti aktiivselt talu arendama. Ehitati hooneid, rajati
põllumaid.
Pärast Johann Saare surma päris talu tema poeg Peeter
Saar, kes jätkas talu arendamist. Peeter Saare peres on Komsi
talus elamise ajal sündinud tuntud muusikapedagoog Linda
Saar, kes abielludes sai perekonnanimeks Saul ning kelle poeg
omakorda oli tuntud Eesti dirigent Peeter Saul.
Peeter Saar sai Komsi talus elamise ajal tugeva seljavigastuse, mille tulemusel muutus talutööde tegemine raskeks.
Ka lastel puudus huvi oma tulevik maaelule pühendada. Sel
ajastul soovisid noored minna linna, et saada paremat haridust ja kergemat elu. 1917. aastal müüdi talu Tartu tuntud
riidekaupmehele Jaan Adamsonile. Jaan Adamson oli laia
silmaringiga mees, kes tundis huvi nii kunsti, ärielu kui ka
maaelu vastu. Pärast ostu hakkas Jaan Adamson aktiivselt
talu arendama, ehitades juurde uusi hooneid ning ostes uut
kaasaaegset põllumajandustehnikat.
Jaan Adamsoni peres oli kolm täiskasvanuikka jõudnud

last. Vanim neist oli tütar Aurora, teisena sündis perre poeg
Erich, noorim laps oli tütar Renate. Lapsed õppisid küll linnas
ja sageli ka välismaal, kuid viibisid tihti ka Komsi talus. Aurora
õppis muusikat ja temast sai muusikaõpetaja, Erich õppis
kunsti, temast sai tuntud kunstnik nimega Adamson-Eric,
Renate õppis kunsti ja proovis kunstnikuametit, kuid ei teostanud ennast selles valdkonnas.
Täiskasvanuna tutvus Aurora kirjanik Johannes Semperiga,
kellega ta 1920. aastal abiellus. Erich abiellus kunstnik Mari
Sannamehega ning Renate abiellus skulptor Ernst Jõesaarega.
Adamson-Ericul oli talu rehielamusse sisse seatud kunstnikuateljee ning talu uuemasse elamusse oli ärklikorrusele sisse
seadnud oma töötoa õemees Johannes Semper. Kuna Adamsonide laste peredes olid tuntud kultuuritegelased, siis viibisid
sageli Komsi talus nende külalistena teised Eestis tuntud inimesed, näiteks luuletaja ja valitsusjuht Johannes Vares-Barbarus, kirjanik August Alle, skulptor Anton Starkopf.
Teise maailmasõja ajal Komsi talu kannatada ei saanud,
kuid talus elasid kordamööda kord sakslased, kord venelased.
Pärast sõja lõppu andis Johannes Semper 1945. aastal talu üle
kohalikule kolhoosile „Rahvaste Sõprus“. Kolhoos kasutas
talu hooneid loomalautadena ning hiljem tehti elamutesse
korterid. 1990. aastatel jäi talu tühjaks. Viimased paarkümmend aastat on talu olnud meie perekonna valduses.
Uurimistöö koostamine oli minu jaoks huvitav kogemus,
mille kaudu õppisin erinevate allikatega töötama ning
mahukat uurivat teksti looma. Lisaks andis uurimistööga
tegelemine mulle palju huvitavat informatsiooni oma kodukoha kohta ning vastused ja selgitused mitmetele juttudele
talus toimunu kohta.
Uurimistöö koostamisel aitas oluliselt kaasa õpetaja Heivi
Truu juhendamine ja abistamine.
Kaur Kadaja,
Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilane

Uurimistöö kui võimalus ja väljakutse
Kaur Kadaja uurimistöö „Komsi talu Eesti kultuuriloos“
edu õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel
Hoolimata eriolukorrast toimus lõppeval
õppeaastal juba 21. korda Eesti Ajalooja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldusel õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi
auhindadele, teema oli „Eesti maailmas.
Maailm Eestis“. Otepää Gümnaasiumi
õpilased on oma uurimistöödega sellest
võistlusest osa võtnud algusest peale,
saadud on auhinnalisi kohti ning raamatupreemiaid, kuid esmakordselt jõudis
üks töö võistluse võitjaks: 11. klassi
õpilase Kaur Kadaja uurimistöö „Komsi
talu Eesti kultuuriloos“ saavutas gümnaasiumiõpilaste arvestuses uurimistööde kategoorias I koha. Töö valmimine
võttis aega ligi aasta, sest eeldas Kaurilt
Rahvusarhiivi külastamist ning arhiivimaterjalidega tutvumist, intervjuu läbiviimist, hulga kirjanduse läbitöötamist.
Ehkki suur osa tööst oli valmis juba enne
eriolukorra algust, võimaldas distantsõpe
valmida heal tööl, sest digitaalsed võimalused allikatega tegelda või juhendajaga
suhelda olid väga head ja muid koolitöid
sai ise planeerida.
Žürii, mille koosseisus olid Tartu Ülikooli, Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusarhiivi esindajad, on koostanud seekordsest võistlusest põhjaliku ülevaate,

samuti on võimalik tutvuda võidutööde tutvustustega ja võistluse kokkuvõttega Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel: https://www.
eays.edu.ee/ajalooalaste-uurimistoode-voistlus-2019-2020/. Seekord toimus
võistluse võitjate auhindamine erandkorras president Kersti Kaljulaidi vastuvõtuna Kadriorus. Kuna võistlus on võrdsustatud üleriigilise olümpiaadiga, siis on
võitjatel võimalus valida eriala Tartu või
Tallinna Ülikoolis.
Julgustan ajaloohuvilisi tähelepanelikult oma koduümbrust uurima, sest võib
selguda, et lähikondsete hulgas on olnud
tuntud kultuuritegelasi, on toimunud
midagi ootamatut või osaletud pöördelistes sündmustes. Ka lähiminevik väärib
rohkem uurimist. Õpilastele on olemas
õpilasvõistlused, kuid vanemad ja vanavanemad saavad oma järeltulijaid allikatele
juhtida ning ise minevikust rääkida. Ka
Kaur Kadaja töö valmimisel oli suur roll
perekonna toetusel. Alustame oma kodu
ümbrusest, miks mitte juba sel suvel!

Heivi Truu,
Kaur Kadaja juhendaja,
Otepää Gümnaasiumi ajalooja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Nõuni järve triatlon on vahva koguperesündmus!
Sel aastal siis juba 17. korda sai kokku
üllatavalt suur spordisõprade seltskond,
et nautida päikeselist laupäevahommikut. Osavõtjate rekord sündis seekord
kindlasti. Triatlonile, kus tuli ujuda 150
m, rattaga sõita 7,5 km ning siis joosta
1,5 km, startis 38 osalejat. Kui kogu see
lõbus kamp vette sulpsas, oli arvata, et
vesi vulises kindlasti natuke üle kallaste.
Eriliselt ägeda ujumisspurdi tegi
noormees, kes suures võistlustuhinas
kroolis kaldeletuleku kohast hooga
mööda. Pealtvaatajate hüüete saatel
ja meie tubli paadi”naise” abiga, tagasipööre ja tagasi... Ja siis sadulasse ja
muudkui vänta. Ratas tädi Pilvi hoole
alla ning päkkadele tuld. Vahva, kui
seitsmeaastane võistleb neljakümneseitsme-aastasega, emme toetab
väikest tütart – meie triatlon on ikka olnud
tore peresündmus.
Tilluduotlonil, kus tuli 100 meetrit joosta
ja siis 100 meetrit ratast sõita, pidime korraldama lausa kolm starti, et kõik 21 vahvat
võistlejat: Grete, Joel, Ralf, Odvard, Gregor,
Jessica, Markus, Laura, Walter, Stella,
Johanna, Lenna, Marten, Jaan Holger,
Alexander, Herge, Ranno- Artur, Linda,
Leemet, Renald ja Marjanne turvaliselt raja
saaksid läbitud.

Septembri alguses jõuab
Otepääle esmakordselt Eestis
toimuv FIA autoralli
maailmameistrivõistluste etapp
Rally Estonia

Jõuvarusid aitasid taastada Nõuni poe
soojad saiad, koduaia punasesõstramorss
ning värsked hapukurgid. Kui kokkuvõtted
tehtud, algas autasustamine. Esimese koha
käepigistus, diplom ja medali kaela riputamine läks Annlourdesile, Sandrale, Helenale, Franzile, Frodele, Jannele, Tatjanale,
Margole ja Toomasele, kellel oli ka parim aeg
22,17. Kõik osalejad said valida auhinnatekilt
omale meelepärase kingituse.
Oli hästi tore, lõbus ja südamlik sündmus.

Suur tänu vahvatele abilistele: Elerin, Kristelle, Cäthy, Ragne, Pilvi, Ruta, Aile, Merilin.
Nagu võluväel on rannas ja platsil muru niidetud, ergutuskoor Erene, Maimu, Kristel
ja Andrus oma kodurannas kaasa hõikamas.
Suur tänu meie toetajatele: Otepää vald,
Evicon Ehitus OÜ ja Sportland. Äge, et meil
on nii vahvad inimesed!
Marika Viks
(Üks neist kahest, kes küsimuse peale „Kes
on käinud triatlonil 17 korda?”
käe tõstis.)

Aerulaua klubide karikasarja IV etapp Käärikul

4.-6. septembril sõidetakse Lõuna-Eestis ajalooline FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally Estonia. Otepää on olnud olnud Rally
Estonia üheks keskuseks läbi üheksa toimunud võistluse ja ka sellel
aastal on Rally Estonia kiiruskatsed Otepää ümbruses.
See tähendab, et septembri alguses kihutavad Otepää ümbruses
WRC sarja tipud eesotsas valitsevate maailmameistrite Ott Tänaku ja
Martin Järveojaga (Hyundai i20 Coupe WRC) ning kuukordsete maailmameistrite Sebastien Ogieri ja Julien Ingrassiaga (Toyota Yaris WRC).
Tänavune Rally Estonia korraldatakse erakordsetes tingimustes. COVID-19 haigusest tingituna teevad korraldajad koostööd nii Eesti riigi
erinevate ametitega, Rahvusvahelise Autoliidu FIA’ga ja WRC sarja
promootoriga, viimaks võimalikud riskid miinimumini. Publikul on soovituslik kanda maske, pealtvaatamisalades on desifintseerimisvahendid
ja publikul palutakse hoida sotsiaalset distantsi. Ühes pealtvaatamisalas
on korraga kuni 1000 inimest.
Rallinädalal on Otepää vallas erinevaid teede sulgemisi ja Rally Estonia korraldajad paluvad kohalike elanike mõistvat suhtumist. Jooksvat
infot saab ralli lähenedes selle kohta www.rallyestonia.ee veebilehelt
ja järgmises Otepää Teatajas.
Kokku on tänavuse Rally Estonia kavas 17 kiiruskatset, mille kogupikkus on 232,64 kilomeetrit.
Margus Kiiver

EELK Valga praostkonnas 14. augustil

1. augustil toimus Kääriku järve ääres aerulaua
klubide karikasarja (AKK) viimane etapp. Maaliliste küngaste ja kuplite vahele peitunud väikejärv
oli seekord võistluspaigaks 34-le aerulaudurile.
1,3 km pikkust, 8 pöördemärgiga rada tuli võistlejatel läbida sõltuvalt klassist 3-7 korda. Uuendusena oli trassil tähistatud lõik, kus võistlejad
üksteisest mööduda ei tohtinud ning „õlekõrs“
lõikamisvõimaluse näol, mis muutis ringi oluliselt lühemaks.
Esimesel lõpetajal kulus oma distantsi läbimiseks 35 minutit, 1 tunni ja 21 minutiga oli ka
viimane võistleja rahulolevalt kaldal asunud finišilippude vahelt läbi jooksnud ning vajutus tahvelarvuti ekraanile saatis koheselt tulemused ja
statistika võrku. (www.racesplitter.com).
Ja oligi aeg parimatele karikate ja tunnustähtede jagamiseks. 2020. a AKK sarjas sõideti Viljandis, Nõunis, Pirital ja Käärikul. Võistluspinget
ja emotsioone sai tunda 50 osavõtjat, mida polegi
ehk nii vähe, arvestades aasta ärevaid ja segaseid
aegu. Keskmiselt osales igal etapil 31 aerulaudurit,
kelledest 17 tegid kaasa kõik 4 kavas olnud etappi.
Klubisid, seltsinguid ja sõpruskondi osales sarjas 13. Kõige „pikem pink“ oli RTG Spordiklubil,
kokku 140 kohapunkti, teiseks platseerus Viljandi
Aerutamisklubi 59 punktiga ja kolmandaks Pirita
Purjelauakool, kellel tuli kokku 32 silma.
Tulemused on leitavad EPL-i kodulehelt www.
purjelaualiit.ee, samuti AKK fb lehelt.
Korraldustiimi eestvedajateks olid Tõnis Metstak
(Team Sunlovers), Marti Viilu (Teamfun), Madis

Vitsut (Viljandi Aerutamisklubi), Rein
Lehtmets ja Priit Vakmann (RTG Spordiklubi).
Tänusõnad ladusa infovahetuse ja
toetuse eest Kristel Oitmaale EPL-ist,
Kääriku Spordikeskusele ning tegusatele abilistele: Karmen, Monika, Triinu,
Triin, Kaija, Kaie, Ene, Age, Peeter, Taimo, Mikk-Mihkel! Kraaps ja kummardus
Teile panustamise eest! Etappidel toimunu talletasid pildimaterjaliks Stunningimage.ee, Triinu Vakmann, Rasmus

Soonvald, Kaimo Puniste.
Eraldi tänusõnad Nõuni kaupluse perenaisele Kristiinale, kelle küpsetised
teenisid ülivõrdeid!
Auhinnalauda aitasid täita Surfshop.
ee, Viljandi Linnavalitsus, Wihuri Agri,
RTG Spordiklubi.
NÄEME VEEL! (ehk siis vee peal).
Üles tähendas korraldajate nimel
Priit Vakmann
Foto: Kaimo Puniste

Otepää kirik avatud 18.00-22.00.
Sangaste kirik avatud 18.00-22.00.
Võimalus vestelda õpetaja Ivo Pilliga.
Kirikus avatud Hannes Võrno maalinäitus.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Tervitame head kolleegi ja õpetajat
ning soovime
südamest õnne
sünnipäeva puhul,
armas

75.

ANNE ARE
Jõudu ja erksat olemist,
muusikat meeltesse
ja südamesse!
Otepää Muusikakooli
õpetajad ja õpilased

Otepää noorte kergejõustiklaste edu Eesti meistrivõistlustel
Rakveres toimunud vanuseklasside U14 ja U16
Eesti meistrivõistlustel olid Otepää ja Tartu Kalevi
noored sportlased hästi pildil. Võideti 7 medalit,
millest 3 kulda, 1 hõbe ja 3 pronksi.
U14-klassis saavutas 3 kuld- ja 1 pronksmedali
Sten-Erik Iir. Sten võitis kettaheites, kõrget klassi näitava tulemusega (45.88 m), kolmikhüppes
(10.71 m) ja odaviskes (40,97 m). Kaugushüppes
tõi pronksmedali tulemus 4.89 m.
5 km käimises (U16) vahetas talvise pronksise
autasu koha võrra kõrgema vastu Richard Viks
(29.08,65 min.) Richard teenis koha Eesti koondi-

sesse septembris Leedus toimuvatele võistlustele.
Eesti koondise debüüdi (U16) on juba teinud
Alexander Kapp, kes võitis Eesti meistrivõistlustel
800 m jooksus ja kolmikhüppes pronksmedalid.
Tulemused vastavalt 2.08,72 min ja 11.94 m. Balti
meistrivõistlused toimusid Riia lähedal Ogres, kus
Alexander saavutas 800 m jooksus kõrge 3. koha
(2.08,80 min).
Tule ja liitu sinagi võitjatega juba sellel sügisel.
Otepää noorte kergejõustiklaste treener
Toomas Halliste
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EKSKURSIOONILE
Septembri alguses sõidame Lääne-Virumaale.
Teel külastame Rakvere linnust, uut Vallimäe vabaõhukeskust, peaväljakut, Vao tornlinnust, Porkuni paemuuseumi,
Sagadi mõisat, Jäneda linnamäge jm.
Täpsem info järgmises Otepää Teatajas.
Palun anna oma osalemissoovist teada
Hellele: telef. 5516418

OOTAME OMA MEESKONDA:
SEADMETE PESUOPERAATORIT
TÖÖÜLESANDED:
•
juustu- ja kohupiimatoomisseadmete automaat- ja käsipesu;
•
tootmis- ja toiduhügieeni järgimine ning töökoha sh tootmisruumide
korrashoiu tagamine.
SINULT OOTAME:
•
huvi piimatoodete tootmise ja tootmisseadmete vastu;
•
kohusetundlikkust, täpsust, head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust;
•
tehnilist taiplikkust;
•
valmisolekut töötada õhtusel ja öisel ajal (18.00 — 6.00);
•
tervisetõendi olemasolu või valmidust seda saada;
•
isikliku transpordi kasutamise võimalust tööle ja koju sõitmiseks.

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

MEIE PAKUME:
•
pikaajalist töösuhet ja motiveerivat palgasüsteemi (põhitöötasu + tulemustasu);
•
ettevõttesiseseid arenemisvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
•
tervist toetavaid tegevusi ja sportimisvõimalusi läbi SportID keskkonna;
•
lisaks põhipuhkusele 3 kalendripäeva talvepuhkust;
•
transpordikompensatsiooni isikliku sõiduvahendi kasutamisel;
•
vajadusel elamispinda Kaarlijärve külas;
•
lõõgastumiseks ühisüritusi.

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

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

võtab tööle

majahoidja.
Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.
Lisainfo tööpakkumise kohta:
Kalev Aigro, kalev@nuustaku.edu.ee või 514 1592.

TÖÖÜLESANDED:
•
juustu, kodujuustu, kohupiima ja kohupiima toodete kvaliteetne
tootmine ja käitlemine;
•
töö tootmisseadmetega;
•
tootmisprotsessi lõppedes seadmete automaat- ja käsipesu;
•
tootmis- ja toiduhügieeni järgimine ning töökoha sh tootmisruumide
korrashoiu tagamine.
SINULT OOTAME:
•
huvi piimatoodete tootmise vastu;
•
kohusetundlikkust, täpsust, head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust;
•
tehnilist taiplikkust ja julgust seadmetega töötamiseks;
•
tervisetõendi olemasolu või valmidust seda saada;
•
isikliku transpordi kasutamise võimalust tööle ja koju sõitmiseks.

Töö asukoht: Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa
Lisainformatsioon ja kandideerimine: personal@estover.ee

Otepää Gümnaasium

OOTAME OMA MEESKONDA:
SEADMEOPERAATORIT

*
*

kokale
kokaabile

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k.,
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.
Täiendav info www.tehvandi.ee
ja telefonil 520 4152.

MEIE PAKUME:
•
pikaajalist töösuhet ja motiveerivat palgasüsteemi (põhitöötasu + tulemustasu);
•
ettevõttesiseseid arenemisvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
•
tervist toetavaid tegevusi ja sportimisvõimalusi läbi SportID keskkonna;
•
lisaks põhipuhkusele 3 kalendripäeva talvepuhkust;
•
transpordikompensatsiooni isikliku sõiduvahendi kasutamisel;
•
vajadusel elamispinda Kaarlijärve külas;
•
lõõgastumiseks ühisüritusi.
Töö asukoht: Kaarlijärve küla, Elva vald, Tartumaa
Lisainformatsioon ja kandideerimine: personal@estover.ee

13. august 2020
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu
tasuta. 505 6107
Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911
Muruniitmise teenus, kaevetööd,
üldehitustööd. Tel 53439100
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused). Olemas
8m katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835
Müüa lõhutuid küttepuid
koos veoga, koorem 6 rm.
Tel: 5251746
Elektritööd

520 50 16

Teostan sise-elektritöid.
5353 6160
Aedade-terrasside ehitus.
5675 3918
Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157

Müüa 3toaline korter Keenis. Üldpind 47,4 m², elamispind 34,3 m².
Esimene korrus, majas 4 korterit.
80% korterist euroremont. Maja lähedal kool, lasteaed, pood, noortekeskus. Bussipeatus asub 10 m
kaugusel. Hind 4000 €. Maiberg,
Aivo. 53314456
Majutusasutus otsib perenaist,
kelle põhilisteks tööülesanneteks
on klientide majja sisse laskmine,
koristamine jm jooksvate teemadega tegelemine. Lisainfo tel: +372
5668 0494

Pühajärvel
kiirtoidukiosk
avatud iga päev.
Menüüs on burgerid, praed,
joogid ja jäätis.
Süüa saab kohapeal
ja karbiga kaasa.

Koristan - veneaegsed elektroonikad, magnetkäiviteid ja automaatlüliteid, vaskkaableid, arvuteid,
autoakusid ja vanametalli. Tasuta.
info 51936110. Kuulutus ei aegu.

Kiosk asub parklas TEE ääres.

15.08 kell 9-16 Suvelaat Savernas
Noortekeskuse juures Kooli tee 5.
T. 56618707
Pakkuda vahetevahel koristus- ja
pesupesemistööd puhkemajas Arula külas, auto vajalik. Info:56-60078
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256

Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com
Müüa värsket lühikest kurki.
Tel. 50 58 368
Müüa lõhutud kuiv lepp ja kask 40
cm. Hind alates 35 €/rm. Otepäält
3 km. 53 412 872

Töömehed OÜ –

HAUAKIVID,

Südamlik kaastunne
Kalev Lõhmusele armsa

PLAADID JA PIIRDED

isa

Liidia Vilde

lahkumise puhul.

Kauaaegset seltsi liiget mälestab

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää AMS

Südamlik kaastunne Ingridile
perega isa

Südamlik kaastunne Ilsele,
Ingale ja Ingridile peredega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Siljale
ja Heikile kalli õe

Ventseslav Ivanovi

VOVA

surma puhul.

surma puhul.

Otepää Maarja kogudus.

Viktor, Andres, Anne ja Indrek
peredega

Mart perekonnaga
ja Ilmar Tinnult

Südamlik kaastunne Jüri Tederile
ja Martin Tederile kalli

Südamlik kaastunne
Ilse Ivanovale

Avaldame kaastunnet Jüri
Tederile ja Kalev Tederile kalli

isa ja vanaisa

ABIKAASA

valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

lammutus ja utiliseerimine,
trimmerdamine, võsalõikus,
haljastus ja planeerimine,
kaubavedu.

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Küsi pakkumist! 53774277,
T88mehed@gmail.com

lahkumise puhul.

Otepää Gümnaasium

Mälestame kallist

Mälestame naabrimeest

Leo Kõivu

VENTŠESLAV IVANOV'i

Avaldame sügavat kaastunnet
Ednale, Meelisele
ja Olarile peredega.

Avaldame kaastunnet Ilsele,
Ingale ja Ingritile peredega.

Tiina ja Janika

Ei tulek ega minek pole meie endi
teha, vaid see, mis sinna vahele jääb...

Sügav kaastunne sulle Kalev,
armsa

ISA
lahkumise puhul.

NÜÜD SAAB

Tumepruun
RR32

RUUKKI
VIHMAVEESÜSTEEMI
LAOST KOHE KÄTTE
aadressil Metalli tee 1
Techne Töökoda OÜ
tel 509 8625
toomas@techne.ee

kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Nõuni kultuurimaja rahvas

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi iial koduväravat.

VOVA IVANOV

Ell, Piret, Tiina, Janika, Tiiu
ja Mareta

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

Südamlik kaastunne Ilsele
lastega kalli abikaasa ja isa,
vanaisa

Ventšeslav IVANOVI
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää
vanast kaubamajast.

Täheriigi avarustes lõppes
Sinu valu ja vaev.

Südamlik kaastunne Ilsele ja
tütardele peredele kalli abikaasa,
isa, äia ja vanaisa

Sügav kaastunne Ilsele lastega
kalli abikaasa, isa , vanaisa ja äia
lahkumise puhul.

VOVA IVANOVI

Malle ja Sirje perega.

Eha perega

Ei taastu päev mis igavikku loojus,
jääb alles ainult mälestuste soojus.

Ventšeslav Ivanov
Südamlik kaastunne Ilsele
ja lastele peredega.
Hilja, Eha ja Eda

kaotuse puhul.

MARE-HELI KIISK`i
kaotuse puhul.

ISA
lahkumise puhul.
EELK Sangaste Püha Andrease
kogudus

Südamlik kaastunne Liiale
perega äia, isa, vanaisa

KALJU LÕHMUS`e
kaotuse puhul.
Töökaaslased II osakonnast

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Ilsele,
Ingale ja Ingridile peredega
kalli abikaasa,isa ja vanaisa

Ventšeslav IVANOVI
surma puhul.
Orassonid laste peredega

Sulgunud on eluraamat,
algab mälestustemaa...

Mälestame kallist sugulast

VENTŠESLAV IVANOV
Avaldame kaastunnet omastele.
Ene, Rein, Kalju, Harri, Eda

Mälestame sünniaastapäeval

MARTIN VAERAND
14.07.1997- 22.10.2016
Ema, isa, õde, vend
ja vanavanemad
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M I T M E S U G U S T

13. august 2020

Tekstiilivabrik "Areng" 60

Anda rendile tootmishoone
Otepäält 3 km Kanepi suunas
suurusega 515 m2 (sellest laopinda 170 m2 ).
Hoones telfer 5 t.
Info telefonil 5034707.

Otepää osakonna endised töötajad,
saame kokku pidulikul lõunal Edgari
trahteris 29. augustil kell 14.00.
Oma osalusest palume teatada
hiljemalt 25. augustiks.
Täpsem info:
Tiia Aart 5819 3053
Tiiu Hõrak 5665 3072

KESKKONNAAMET KUTSUB MATKAPÄEVALE
POKUMAALE
16.08.2020

Augustikuu laat

Mihklilaat

23.08.2020 9.00-16.00

20.09.2020 9.00-16.00

Otepää Maxima poe taga

Otepää Maxima poe taga

Tel 5661 8707

Tel 5661 8707

Traditsiooniline keskkonnaameti matk toimub sel aastal
augustis, pühendatuna Eesti looduskaitse 110. sünnipäevale ja Eesti looduse päevale. Valgamaalastega matkame Pokumaa radadel (ca 4 km), tutvume Pokukojaga
ja õpime tegema kama.
Buss väljub Valga kultuuri- ja huvialakeskuse tagusest
parklast 16.08.2020 kell 10.10, Otepää bussijaamast kell
10.30. Matka algus Pokukoja juurest kell 11.00, tagasi
Otepääl kell 15.30, Valgas kell 16.00.
Selga ilmale vastav riietus, jalga mugavad matkajalatsid! Kaasa oma leivakott!
TASUTA. Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine: Margit Turb, margit.turb@keskkonnaamet.ee,
tel 518 6747.
Matkapäeva korraldab keskkonnaamet koostöös Pokumaa sihtasutuse ja Urvaste külade seltsiga.
Lisainfo: keskkonnaamet.ee ja kaitsealad.ee.

