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Tunnustati valla aukodanikku
ja parimaid sportlasi
21. augustil toimus Otepää Kultuurikeskuse pargis Eesti
Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud peoõhtu,
kus tunnustati Otepää valla aukodanikku Ene Kelderit
ja valla parimaid sportlasi. Sumedas suveõhtus mängis
tantsuks ansambel Fix.
Otepää aukodaniku tiitli sai endine Pühajärve Põhikooli inglise keele õpetaja ja Otepää giid Ene Kelder.
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.
Aukodanikku tänasid ja õnnitlesid ning andsid üle
Aumedali Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala. Pühajärve Põhikooli
direktor Miia Pallase andis vastsele aukodanikule üle
Pühajärve Põhikooli aumedali.

Õppeaasta
avaaktused
31. augustil
kell 9.00 Audentese
Spordikooli Otepää filiaal

1. septembril

Parimaid sportlasi tunnustasid vallavanem Jaanus
Barkala, volikogu esimees Rein Pullerits ja spordispetsialist Tanel Allas.

Ene Kelder

Parimad sportlased 2019
Parim meessportlane – Martin Himma,
parim naissportlane – Mariel Merlii Pulles,
parim võistkond – Karupesa Team naiskond (Mariel
Merlii Pulles, Teiloora Ojaste, Anni Lii Unn),
parim võistkond – FC Otepää esindusmeeskond (Aleksander Alev, Risko Eit, Mario Hansi, Tambet Kaal, Erki

Kade, Kaarel Kaldvee, Tõnis Kaukvere, Indrek Koser,
Marko Laas, Karl Laasik, Taavi Lassmann, Priit Lehismets, Raul Lehismets, Rene Levin, Alari Mark, Ardi
Mark, Ermo Ojaste, Kristjan Paapsi, Martin Raid, Siim
Roops, Marko Sonn, Veiko Soo, Ivar Sova, Janar Tamm,
Marek Tamm, Hindrek Teder, Martin Teder, Mihkel
Teder, Sten Teemant, Kait-Kaarel Vaino),

parim treener – Andri Lebedev,
parim treener – Toomas Halliste,
parim noorsportlane (neiu kuni 19) – Karlotta Levin,
parim noorsportlane (noormees kuni 19) – Sten-Erik Iir,
parim veteran ja spordiaktivist – Mati Raudsepp.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

13. Puka Öölaulupeol särasid laval kirkad tähed
19. augustil toimus Puka Kultuurimaja pargis
XIII Puka Öölaulupidu “Elu on suur lilleaed”.
Tore traditsiooniline üritus on jõudnud paljude
koorideni. Võib tõdeda, et osalejate arv on aasta-aastalt kasvanud.
Tõlliste-Sangaste-Puka segakoor, Õru-Tarvastu laulukoor, segakoor Rõõm, segakoor Karp,
Urvaste segaansambel, Hargla-Mõniste naisansambel, naiskoor Helletajad, Puka nais- ja meesansambel, segaansambel Lüllemäe Lüürikud,
Tõrva naisansambel Hermes, Valga Kammerkoor, Sangaste segaansambel – kõik need lauljad
leidsid tee Puka Kultuurimaja pargi laululavale, et
koos laulda ja tähistada taasiseseisvumisepäeva.
Mõnusal soojal ja päiksepaistelisel õhtul kogunes
laululavale üle 100 laulja.
Juba teist aastat on kooride dirigentideks
Margit Aigro ja Merle Soonberg.
Meie toredate dirigentide emotsioonid väljendusid lauljates laval kui ka pargis olijates.
Eelnevatel aastatel laulsid koorid koos tuntud
artistidega. Alates möödunud aastast on koorilauljatel emotsioonid laes, sest neid saadab live bänd.
Lauljatel oli ka võimalik peale peaproovi kinnitada keha sooja supiga ning nautida tassikest
kohvi.
Sel korral laulis koos kooride ja rahvaga alati
särav ja meile kõigile tuntud ning armastatud

Kaire Vilgats. Õhtule lisas emotsiooni särasilmne õhtujuht Merilin Kirbits ja maitsekalt kujundatud lava.
Publik sai väikese raha eest soetada Otepää
Kultuurikeskuste poolt valmistatud Öölaulupeo
laulikuid. Peolistel oli võimalus saada maitseelamusi pargis olnud toitlustajatelt.
Tervituskõnega kokkutulnutele esines Otepää
vallavanem Jaanus Barkala. Tervituseks said sõna
Puka Öölaulupeo algataja ja endine pikaajaline
kultuurijuht Helgi Pung ning uus Puka Kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert.
Peo lõpus tänati koore ja esinejat bändiga
magusa ning mälestusmeenega.
Traditsiooniliselt süüdati lõke ning toimus
iga-aastane peolõpu ilutulestik.
Puka Öölaulupeo korraldajad ootavad teid,
head lauljad ja külastajad järjekordsel öölaulupeol 19. augustil kell 20.00 aastal 2021 Puka Kultuurimaja pargis.
13. Puka Öölaulupeo korraldas Otepää Kultuurikeskused, kujundustööd tegi ja lavastas Otepää
Kultuurikeskuste loomejuht Merilin Kirbits.
Puka Öölaulupeo algataja ja endine
Puka kultuurijuht Helgi Pung
Puka Kultuurimaja perenainekultuurikorraldaja Katrin Uffert
Foto: VALJU ALOEL

kell 8.15 Keeni Põhikool
kell 9.00 Puka Kool
kell 9.00 Otepää
Gümnaasium
kell 10.00 Pühajärve
Põhikool
kell 14.00 Otepää
Muusikakool

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

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil
10.08.2020
n

Anti Leo Libovile ehitusluba Meegaste külas Sikkamäe

kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Andres Anijalale ehitusluba Sihva külas Matsi kin-

nistul tiigi rajamiseks.
n

Anti Taimar Alale ehitusluba Nüpli külas asuval Saar-

Kaunis ja kauaoodatud suvi on jõudmas lõpule.
Muidu nii tormiliselt lokkav loodus on juba pisut
taltunud ja lähenevast sügisest annavad märku
kuldsed viljapõllud ning juba on märgata rahutuid
rändlinde, kes peavad reisiplaane. Loodetavasti
on kõik soovijad saanud piisavalt puhata, ujuda ja
eelseisvaks sügiseks energiat koguda. Ka vallavalitsuse töötajatel on puhkused lõppemas ning kõik
on valmistumas eelseisvaks toimekaks töösügiseks.

delombi kinnistul suvemaja püstitamiseks.
n

Anti Aivo Veskile ehitusluba Otepää külas asuval Veske

kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Anti Kääriku külas Uus-Margo kinnistul asuvale ehitisele

(saun-suvila) kasutusluba.
n

Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht

Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatuses Eesti Vabariigi omandis olevale Pilkuse külas asuvale
reformimata maaüksusele, mis jääb Tsetkamäe (katastritunnus 63602:002:1202) ja 23157 Alaküla-Rüa tee (katastritunnus
63602:002:1534) kinnisasjade vahele, pindalaga 38 m².
n

Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Püha-

järve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneering (AB
Artes Terrae OÜ, töö nr 1858DP1). Määrati detailplaneeringu
avalik väljapaneku ajaks 3. - 16. september 2020. a ja kohtadeks
Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht
www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks
1. oktoober 2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks Otepää Valla-

Kuid suvi ei ole vallas ainult puhates möödunud.
Tähelepanelik vallakodanik on ilmselt märganud,
et avalikus ruumis on toimunud nii mõningaidki
positiivseid muutusi. Lõppvalmidusse on jõudmas
uus keskväljak koos uhke karupurskkae- vuga,
paranenud on valla heakord, keskväljakut ehivad
kaunid lillepüramiidid.
Kultuurimaja park on saanud jälle parema ilme,
kiviparketiga on kaetud kultuurimaja juures asuv
peoplats ja parkla, lõpetatud on pargis asuvate
kõnniteede kivisillutis.
Pühajärve tee ääres asuvad lõputult auklikud ja
varem kohati takistusrada meenutanud kõnniteed
on saanud uhiuue ja sileda asfaltkatte.
Puka kooli ehituse hankeleping on saanud allkirjad ja peatselt ootab ees pidulik uue koolihoone
nurgakivi panek. Puka tänavapildist on igaveseks
kadumas kolehoone Kesk 3.

valitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).
n

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää val-

lasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneering (Osaühing Visioonprojekt töö nr OT-19-3). Määrati
detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 3. - 16. september 2020.
a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää) ja
valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu avaliku
arutelu ajaks 30. september 2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks
Otepää Vallavalitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II
korrus).
n

Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää val-

lasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneering (Osaühing Visioonprojekt töö nr OT-19-3). Määrati
detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 3. - 16. september 2020.
a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää) ja
valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu avaliku
arutelu ajaks 30. september 2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks
Otepää Vallavalitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II

Ette on valmistatud ja augustikuu volikogusse esitatud otsustamiseks dokumendid, mille heakskiitmisel avardub Otepää korterite üüriturg ja Otepää
saab juurde taasiseseisvusaja esimese kaasaegse
suure kortermaja. Kortermaja rajatakse Munamäe
ja Kopli tänava nurgale juba aastakümneid nukralt
tühjalt seisvale krundile. Kortermaja valmimisaeg
on 2021. a sügis ja selle tulemusena saab Otepää
juurde üle 30 korteri, mis on mõeldud just üürikorteriteks mobiilsele töötajale. Ehk siis – korterit
saavad üürida vajalikud töötajad nii munitsipaalkui ka erasektoris. Olgu nendeks siis õpetajad, lasteaednikud, koolide abipersonal kui ka teenindajad
turismivaldkonnas ja töötajad töötlevas tööstuses.
Valminud on lammutusprojekt ja lähiajal kaob
linnapildist katlamaja kõrval asetsev vana masuudihoidla.

korrus).
n

27. august 2020

Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16

katastriüksuse detailplaneering (koostaja AB Artes Terrae OÜ,
töö nr 19).
n

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.

n

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 10. veebruari 2020.

a korralduse nr 78 „Kultuuriürituse toetuse määramine“ punkti 1
alljärgnevalt: 1.1 sõnastada punkt 1.8 järgmiselt: “1.8 seltsing “Sangaste Rõõmurullid” 10. augustil 2020. a toimuva ürituse “Sangaste krahv Bergi maitsed” osalemine 350 eurot;” 1.2 punkt 1.9
tunnistada kehtetuks; 1.3 sõnastada punkt 1.21. järgmiselt: “1.21
Mittetulundusühing Nuustaku 2020. a novembrikuus toimuva

Vallavolikogu maaelukomisjoni algatusel on valminud siseturuhoone eskiisprojekt, mille realiseerimisel asendub praegune avatud turupaviljon funktsionaalse ja kauni turuhoonega. Otepää saab endale
esimese siseturuhoone, seda siis nii müüjate kui ka
ostjate rõõmuks. On kõlanud ka kahtlevaid noote,
et äkki turg ei käivitugi! Kuid olgem positiivsed –
kui meil ei ole julgust astuda esimest sammu ehk
siis luua turu tekkimiseks vajalikke tingimusi hoone
näol, siis on üsna kindel, et ei järgne ka järgmisi
arenguid ehk turu käivitamist Otepääl.

AMETLIK INFO

des alustab õppetööd piisav hulk õppureid ja seda
siis nii esimesse klassi astujate näol kui ka järgmistes vanuserühmades.

n

Otsustati anda Keeni külas Keeni tee 6 kinnistul asuva

Keeni Noortekeskuse hoone ruumid (köök, WC ja mängutuba)
otsustuskorras Kertu Tiislerile tasuta kasutusse.
n

Vabastati kaks isikut koolieelse lasteasutuse osalustasu mak-

smisest.
17.08.2020
n

Määrati Põru külas asuva Männimäe katastriüksu-

se (katastritunnus 60802:002:0960) jagamisel moodustatavate

SÜNNID
Jasper Limberg 			
Aaron Tamm 			
Hanna Kurvits 			
Rocco Aljas 			

2. juulil
20. juulil
3. augustil
12. augustil

totstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Männimäe,
koha-aadress Männimäe, Põru küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2
katastriüksuse kohanimi Männipõllu, koha-aadress Männipõllu,

Koolimajades on suve jooksul läbi viidud parendus- ja remonditöid. Rõõmustab, et Keeni Põhikool on saanud põhjaliku kauaoodatud remondi.
Pühajärve Põhikooli lasteaias on lõpetamisel vanas
lasteaiahoones remonditööd, mille tulemusena
saab sügisest avada uue lasteaiarühma.

Põru küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Määrati Sihva külas asuva Jaaniku katastriüksuse

(katastritunnus 66601:002:2220) jagamisel moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Jaaniku,
koha-aadress Jaaniku, Sihva küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2
katastriüksuse kohanimi Jaanikumetsa, koha-aadress Jaaniku-

Otepää Gümnaasiumi spordihoone juurde Mäe
tänavale rajatakse veel sellel aastal parkimistasku ning koolimaja ette on hetkel projekteerimisel
peatumis- ja parkimisala, mis saab nii laienduse
kui ka tõhusa valgustuse. Rajatavad parkimistasku ja peatumis-parkimisala suurendavad oluliselt
koolilaste ja teiste liiklejate turvalisust ja mugavust.

metsa, Sihva küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
n

Kooskõlastati Sihva külas Lasketiiru maaüksusele kavan-

datava puurkaevu asukoht.
n

Anti osaühingule ÖKOTEH projekteerimistingimused

Arula külas Tõrve-Laane kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kadi Laurile projekteerimistingimused Märdi külas

Nugise kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostami-

Puka Põhikoolis alustavad õppurid viimast aastat
veel vanas koolimajas. Sügisel algavad ehitustööd
võivad valmistada küll teatud ebamugavusi, kuid
põhiõppetööd need ei sega ja väike viimane pingutus on tarvilik selleks, et 2021. aasta 1. september
saaks alata uues ja kaasaegses koolihoones.

seks.
n

Anti Madis Väärile projekteerimistingimused Sihva külas

Männiku kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Martin Merele projekteerimistingimused Arula külas

Sarapuu kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Tanel Keresele projekteerimistingimused Kaurutootsi

külas Tsiberi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otepää vallas on ka kaks huvikooli – Otepää Muusikakool ja Puka Kunstikool. Ka nemad valmistuvad uueks kooliaastaks. Muusikakooli hoone on
saanud kaunima fassaadi ja õppurid ning õpetajad
on komplekteeritud ja uueks õppeaastaks valmis.
Puka Kunstikoolis on käinud kogu suve aktiivne tegevus kooli dokumentide kaasajastamiseks,
loodame, et ka nemad jõuavad sügiseks nendega
kenasti nõutud tasemele.

n

Anti OÜ-le Helioest ehitusluba Sangaste alevikus asuval

Valga mnt 22 kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n

Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmär-

gil Nüpli külas asuva Vidrike koolimaja-Mülke tee (teeregistri
tee nr 6360570) teealuse maa kasutamiseks Otepää valla kasuks
isiklik kasutusõigus vastavalt asendiplaanile järgmistele kinnistutele: 1.1 Nüpli külas asuvale Uibomäe kinnistule (kinnistu
registriosa nr 906140, katastritunnus 63602:002:1250, pindala 9
ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 280 m pikkuse ja ca 4 m
laiuse tee osas; 1.2 Nüpli külas asuvale Väike-Räba kinnistule

Augustis külastas Otepää valda rahvastikuminister
Riina Solman. Minister sai ülevaate vallas tehtavast
ja tutvus meie demograafilise olukorraga, arutasime koos ka tulevikuperspektiive.
Minister kiitis meie kaunist loodust, heakorda,
taristut ja käis ka nautimas Pühajärve veemõnusid. Kõlama jäi Riina Solmani mõttekoht, et Eesti
on jälle jõudnud pöördelisse ajajärku, kus on
oluline rõhutada ansambel Justament poolt 1990ndatel tuntuks lauldud laulusõnu: „Maa tuleb
täita lastega, maa oma enda lastega“! Tarvis ei ole
massimigratsiooni teel leitavaid töökäsi ja kultuuririkastajaid nagu nõukogude ajal, vaid tarvis on
meie oma enda eesti lapsi, et meie väikesel armsal
Eestimaal püsiksid eestlased, eestlaste keel, vaim
ja kultuur.
On rõõm, et praegune valitsus on astunud ja
astumas tõhusaid samme, et pered oleksid au sees,
et meil oleks rohkem lapsi.

(kinnistu registriosa nr 1195040, katastritunnus 63602:002:1302,
pindala 2,69 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 20 m pikkuse
ja ca 4 m laiuse tee osas; 1.3 Nüpli külas asuvale Väike-Räba kinnistule (kinnistu registriosa nr 1195040, katastritunnus
63602:002:1301, pindala 3,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 280 m pikkuse ja ca 4 m laiuse tee osas; 1.4 Nüpli külas
asuvale Paina kinnistule (kinnistu registriosa nr 746040, katastritunnus 63601:001:0281, pindala 18,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ca 600 m pikkuse ja ca 4 m laiuse tee osas; 1.5 Nüpli
külas asuvale Mülke kinnistule (kinnistu registriosa nr 757640,
katastritunnus 63601:001:0282, pindala 18,82 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa) ca 220 m pikkuse ja ca 4 m laiuse tee osas; 1.6
Nüpli külas asuvale Väike-Ruusa kinnistule (kinnistu registriosa
nr 1339540, katastritunnus 63601:002:2610, pindala 23,26 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa) ca 460 m pikkuse ja ca 4 m laiuse
tee osas.
n

Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.

n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kolmele

isikule.
n

Head otepäälased! Olgem positiivsed ja nautigem
veel suvesooja ja kaunist Eestimaa loodust!

ürituse “Sünnipäevakontsert ja tänuüritus Otepääl” korraldamine
650 eurot;”

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sih-

Eraldati reservfondist eelarvereale 10402 Muu perekon-

dade ja laste sotsiaalne kaitse“ 5000 eurot (netosumma 4000
eurot) Kertu Tiisleri perekonna eluasemes toimunud tulekahju
tagajärgede likvideerimise kulude katmiseks.

Kiidan ja tunnustan Coop Kaubanduskeskuse ehk
Elva Tarbijate Ühistu panust Otepää linnaruumi
arengusse ja kaunimaks muutmisel. Mõned kuud
tagasi valinud nn. läbimurre-promenaad, mis viib
keskväljakult turuplatsile on kodanike poolt soojalt
omaks võetud ja leidnud heakskiitu.
Algamas on uus kooliaasta. 1. september on alati
pidulik päev ja seda oodatakse ning sellele astutakse vastu teatud ootusärevusega. Kes läheb esimesse
klassi ja alustab oma kooliteed, kes jälle viimasesse
ja valmistub koolilõpetamiseks ning edasisteks elusammudeks. Kõik ootavad kohtumisi oma vanade
klassikaaslastega, kelle näod juba suve saginates on
kippunud ununema.

Heade soovidega,
vallavanem Jaanus Barkala

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.

Nagu viimasel vallavolikogu hariduskomisjoni
istungil võis rõõmuga kuulda, on Otepää valla
koolid uueks õppeaastaks kenasti valmis. Õpetajad on komplekteeritud ja mis peamine, õpilaste
puudust Otepää vald ei pea kartma. Kõigis kooli-

Otepää 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

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

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.)

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 10. septembril.
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Rahvastikuminister
Riina Solman kohtus
Otepää valla juhtidega

Vasakult: Otepää Vallavolikogu esimees Rein
Pullerits, rahvastikuminister Riina Solman ja
vallavanem Jaanus Barkala.
19. augustil kohtus rahvastikuminister Riina Solman
Otepää Vallavolikogu esimehe Rein Pulleritsu ja vallavanema Jaanus Barkalaga.
Vallajuhid andsid ülevaate Otepää valla hetkeolukorrast – jutuks tuli nii kommunaalmajandus, kui ka haridus
ja muidugi ka rahvastiku-alased teemad.
Rahvastikuminister Riina Solman avaldas head meelt,
et tal avanes võimalus külastada kaunist Otepää valda
ning tutvuda siinse olukorraga. Riina Solman rääkis ka
oma valdkondade – perepoliitika ja kodanikuühiskonna
hetkeseisudest. Minister rõhutas, et Eesti rahvuse püsimajäämiseks on Eestimaa peredesse vaja rohkem lapsi,
sest ütleb ju ka laulusalm – „Maa tuleb täita lastega“.
Tekst ja foto:
MONIKA OTROKOVA

Otepääl on ju jäätmejaam!

Tõsi ta on, et Otepääl on juba aastaid jäätmejaam, mis
asub Kastolatsi teel ja on avatud teisipäevast reedeni
10.00 - 18.00 ning laupäeviti 10.00 - 15.00.
Aga mõned ei tea või taha seda teada ning poetavad
oma prügi kuhu juhtub. 20. augustil tekkis keset Nõuni
küla pudelite konteineri kõrvale mitu kotti, tünni ja kasti
aknaklaasiga.
Olgugi, et konteineri peal on kirjas ja on ka pildid,
mida sinna võib panna. Tänavu oli see juba teine kord,
kui aknaklaasi toodi. Aga koristama peab seda ei keegi
muu, kui omavalitsus. Nii saigi viidud see prügi Otepää
jäätmejaama. Kokku oli klaasi 326 kg ja vald peab selle
eest maksma natuke üle 15 euro. Ühtepidi on see väike
raha, kuid miks peab seda maksma vald? Sisulised meie
kõik, kas me siin Otepää vallas elame.
Kui aga aga jätta koristamata, siis on näpuga näitajaid
palju. Nagu ka metsas, teeäärtes ja bussijaamades oleva
prügi kohta. Aga ega omavalitsus ei vii prügi metsa või
teeäärde. Ja need pole ainult läbisõitjad, vaid ikka meie
omad inimesed.
Head inimesed! Hoiame oma kodukohta, ärme risustame seda prügiga. Siis on meil kõigil siin kaunis ja
puhas elada.
Kalev Lõhmus
Nõuni

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Keeni küla pere vajab abi
Mõnda aega tagasi sai häirekeskus teate
tulekahjust Otepää vallas Keeni külas, kus
tulekahju tekkis perekonna korteri lastetoas.
Selle kõne tegi häirekeskusele TÜK Lastefondile ukselt-uksele projekti raames püsiannetusi koguv tudengist noormees Olev Kork,
kes sattus tol hetkel perekonna ukse taha.
Korterit enam päästa ei õnnestunud, kuid
õnneks said lapsed korterist ohutult välja ja
keegi tõsiselt viga ei saanud. Elektrisüsteemi rikkest süttinud korter tuleb aga taastada
nullist.
Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja volikogu esimees Rein Pullerits käisid kohapeal
olukorda hindamas ja ülevaatamas. „Pakkusime perekonnale ajutiseks elukohaks Keeni

Otepää vallas alustab
esmakordselt kooliteed 68 last

noortekeskust, et lastel oleks võimalus lähedal
koolis ja lasteaias käia,“ selgitas vallavanem
Jaanus Barkala. “Soovime, et pere elukorraldus muutuks võimalikult vähe ja teeme omalt
poolt kõik, et esialgne elukorraldus taastada.“
Otepää Vallavalitsuse istungil eraldati
perekonnale 4000 eurot põlengust tekkinud
kulude katteks.
Kes soovib pere normaalse elurütmi kiiremale taastumisele õla alla panna, võib teha
omapoolse annetuse MTÜ Heategevus Eestis
kontole EE282200221070934095. Selgituseks
“Kertu abistamiseks”.
Monika Otrokova

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja
LISAVOORU eluruumi kohandamise toetuse
2020. aasta taotluste esitamiseks
Seoses sellega, et riik pikendas valdadelt avalduste vastuvõtu tähtaega, kuulutame välja
lisavooru avalduste esitamiseks puuetega
inimeste kodude kohandamiseks.
Toetust antakse projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsilise kohandamise“
raames, mida rahastavad Euroopa Liit ja
Euroopa Regionaalarengu Fond. Käesoleval
aastal on Otepää valla jaoks reserveeritud
toetus 14 789 eurot.
Eluruumi kohandamise toetust on õigus taotleda isikul:
1) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögivõi hügieenitoiminguid on võimalik eluruumi
kohandamisega parandada;
3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik
elukoht on aastaringseks elamiseks mõeldud
eluruum Otepää valla haldusterritooriumil (ja
samas kohas, mida soovitakse kohandada).
Juhul, kui puue on alaealisel lapsel või
eestkostetaval, esitab avalduse esindusõiguslik isik (lapsevanem, eestkostja).
Lisavoorus saab avaldusi kodude kohandamiseks esitada 28.08.–4.09.2020. a kas:
1) vallamajas/teenusekeskuses kohapeal,
2) postiga aadressil Lipuväljak 13, Otepää
linn, Otepää vald 67405 või Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald 67013 või Kooli 6,
Puka alevik, Otepää vald 67212 või
3) digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@
otepaa.ee.
Kasutada saab vastavat blanketti aga vabas
vormis esitatud taotluses peab olema märgitud järgmine teave:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood
ja kontaktandmed, esinduse korral esindaja
andmed ning esindusõiguse alus;
2) kohandatava eluruumi andmed;
3) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus
vajalike kohandustööde kohta;
4) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post,
lihtkiri või tähitud kiri).
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Otepää vallas on kolm põhikooli ja üks gümnaasium.
Otepää Gümnaasiumis läheb 1. klassi 35 last, gümnaasiumi 10. klassi läheb õppima 31 õpilast.
Pühajärve Põhikoolis asub esmakordselt õppima 18
last.
Puka Kooli 1. klassi läheb 7 õpilast.
Keeni Põhikoolis alustab 1. klassis kooliaastat 8 õpilast.
Otepää valla erakoolis – Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis on 10. klassi minemas 10 õpilast.
Võrdluseks – eelmisel õppeaastal läks Otepää valla
koolidesse 1. klassi 53 last.
Kooliaasta algus on tähtis ka valla kõige pisematele
– Otepää Lasteaias tervitab uut õppeaastat 168 last.
Pühajärve Põhikooli lasteaias on 48 last, Puka Kooli
lasteaias on 26 last, Keeni Põhikooli lasteaias on 39 last.
Otepää vald toetab esmakordselt kooliminejaid 100
euroga. Nn „ranitsatoetust“ makstakse Otepää valla elanikuna registreeritud ja 2020. aasta septembris Otepää
valla üldhariduskoolide 1. klassi minevatele lastele.
Monika Otrokova

Ilusat ja turvalist
kooliaasta algust!
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus
5) taotleja kinnitus, et kohandatav eluruum
on tema tegelik elukoht;
6) taotleja nõusolek, et ta võimaldab ligipääsu
kohandatavale eluruumile projektiga seotud
toimingute teostamiseks (paikvaatlus, kontroll jm.);
7) taotleja kinnitus, et ta kohustub leidma
tööde teostaja, sh võtma tööde teostamiseks
kaks võrreldavat hinnapakkumust;
8) taotleja kinnitus tasuda kohandamise
tööde eest ise osas, milles kohandamise tööde
tegelik maksumus ületab vallaeelarve vahenditest tasutava summa.
Taotlusele lisatakse:
1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi
kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui
taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike
ühiskasutuses olevaid ruume;
2) Sotsiaalkindlustusameti, abivahendiettevõtte või koolituse läbinud kogemusnõustaja
hinnang eluruumi kohandamise kohta (juhul
kui see on olemas);
3) kaks hinnapakkumust (olemasolul);
4) esinduse korral esindusõigust tõendav
dokument (volikiri, kohtumäärus). Juhul,
kui toetust taotletakse puudega lapse jaoks,
siis sünnitunnistust lisama ei pea.
Lisainfot projekti kohta ja abi taotluse esitamisel saab vallavalitsuse sotsiaalteenistusest
ning tel. 524 7930 (Pille Sikk), e-post pille.
sikk@otepaa.ee.

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.

Teade!
Alates 01.08.2020 ei ole Sander Karu Otepää valla piirkonnapolitseinik, kuna suundus tööle Põlvasse Piirkonnagrupi juhiks. Uus piirkonnapolitseinik alustab Otepää
vallas tööd 01.09.2020, kuid senikaua on asendajateks
piirkonnavanem Kairi Ruus ja Tõrva valda teenindav
piirkonnapolitseinik Aleksander Zemskov.
Noortega seotud teemade korral palume ühendust
võtta noorsoopolitseinik Merike Soomaaga.
Kairi Ruus tel. 58541294, 7668108, kairi.ruus@politsei.ee
Aleksander Zemskov tel. 53307181, 7666280, aleksander.zemskov@politsei.ee.
Merike Soomaa tel. 57868495, 7666286, merike.soomaa@politsei.ee.
Kairi Ruus
Politsei- ja Piirivalveamet
Piirkonnavanem

Lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Kagu-Eestis tuleb taas
28.08–30.08 toimub koerte ja kasside tasuta marutaudi vastu vaktsineerimine Põlva-, Valga- ja Võrumaal.
Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) viib lemmikloomade marutaudi vastu
vaktsineerimise kampaaniat läbi juba teist aastat.
Koeri ja kasse tuleb vaktsineerida marutaudi vastu vähemalt iga kahe
aasta tagant. Selle eest, et lemmikloomal oleks toiming regulaarselt tehtud,
vastutab loomaomanik. VTA käivitas vaktsineerimise kampaania aitamaks

kaasa vaktsineeritud lemmikute osakaalu tõusule ning juhtimaks veel kord
tähelepanu vaktsineerimise olulisusele. Kuna rohkem kui 95% inimese
haigestumistest saab alguse kokkupuutest marutaudihaige koeraga, siis on
oluline, et Eesti koerad ja kassid oleksid vaktsineeritud marutaudi vastu
kaitsmaks loomade ja inimeste elu.
Kampaaniaga saab täpsemalt tutvuda siin: https://vet.agri.ee/et/kodanikule/lemmikloomad/vaktsineerimise-kampaania-kagu-eestis-2020.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Lisainfo Merle Soonberg +372 566 26 481
12. septembril kell 11.00-15.00 Otepää Kultuurimajas ja pargis Otepää
valla nõiduslik pere- ja ohutuspäev. Noore multitalendi Inger
Fridolini kontsert. Müstiliste madude näitus. Valgusmaagia tuba.
Kolme Põrsakese teadusshow. Meisterdamise töötoad. Nõiamoori
grimmi töötuba. Nõuni noorte Nõiakohvik. Võistlused ja mängud.
Nõiasupp. Ohutuse tagavad ja tegevusi pakuvad Päästeamet,
Maanteamet, Naiskodukaitsjad jne. Abis on Otepää Noortekeskus
ja Otepää Kultuurimaja Teatristuudio. TASUTA!
13. septembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas Vanavanemate päeva
tähistamine. Tasuta. Kohvilaud.

Puka Kultuurimaja

Lisainfo Katrin Uffert +372 555 33 564
27. augustil kell 17.00 Puka Kultuurimajas kohviõhtu uue Puka
Kultuurimaja perenaise-kultuurikorraldaja Katrin Uffertiga.
Räägime Puka Kultuurimaja plaanidest, tulevatest huviringidest,
koolitustest ja sündmustest.
18.00 – 19.00 infotund “Liiklus ja liiklemine – meie ühine vastutus!?”.
Infotundi viib läbi Valgamaa Maanteeameti ennetustöö osakonna
ekspert Sirli Tallo.
Tasuta! Oma osalemisest palun teada anda tel: +372 555 33 564 Katrin.
10. septembril kell 17.30 Puka Kultuurimajas söödavate kaartide
õpituba. Kaardid on valmistatud mandlijahust ja suhkrupildist.
Söödavat kinkekaarti on sobilik kinkida igal ajal. Hakkama saavad
kõik kel vähegi tahtmist õppida tegema midagi uut ja huvitavat.
Soovituslik vanus alates 7 eluaastast. Koolitus kestab 1,5tundi.
Osavõtumaks 6 €, iga lisa kaart 5 €. Kõik vajalikud materjalid on
hinna sees. Õpitoa viib läbi Marika Soots, MTÜ “Mäe-Koda” juhataja. Registreerimine tel: +372 555 33 564 Katrin.
11. septembril kell 17.30 Puka Kultuurimajas vanavanemate ja lastelastepäev. Ootame kõiki Puka küla vanaemasid ja vanaisasid koos
laste ja lastelastega peole, kus meeleolu loovad noored lauljad
ja tantsijad Sille Lõõndre ja Ewe Ly Oja juhendamisel. Räägime
vanavanemate lapsepõlve mälestustest, nutivahenditeda mängudest, eelmise sajandi moodsatest outfitidest, vaatame vanu pilte.
Vanavanematele pakkume ka maitseelamusi. Sündmus on tasuta!
Oma osalemisest palun teada anda tel: +372 555 33 564 Katrin.
3. oktoobril kell 08.00 – 14.00 Puka Kultuurimaja pargis Puka
SÜGISLAAT ning Rahvusvahelise Loomakaitsepäeva tähistamine! Lendteatri kogupereetendus “TEOFRASTUS”, mis on kõigile
tasuta! Laadale registreerimine tel: +372 555 33 564 Katrin.

Nõuni Kultuurimaja

Lisainfo Marika Viks +372 534 65 648
29. augustil kell 20.00 Nõuni endise koolimaja rannas 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. Tasuta! Lisainfo: +372 534 65 648 Marika.

Sangaste Kultuurimaja

Lisainfo Marina Pulver +372 530 08 226
5. septembril kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas tantsuõhtu ansambliga Vana Kallim. Vahepalasid esitab tantsutrupp Ke-Sa Line.
Toitlustab Kairi Tordid ja Maire Köök. Pilet 5 €. Laudade broneerimine telefonil +372 530 08 226 Marina.
12. septembril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas lilleseade õpituba,
juhendajaks on Ene Baussova. Kaasa võtta pappi,vahtralehti ja
kõike, mida looduses leida on. Töövahendid - oksakäärid ja kuumaliimi püstol. Muud vahendid saab juhendaja käest. Õpitoa hind
6 €. Registreerimine telefonil +372 530 08 226 Marina.
13. septembril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas vanavanemate
päeva tähistamine. Vanaemad, vanaisad koos lastelastega on
oodatud peole. Esinevad isetegevuslased, mängime vanu mänge
ja muidugi mugime kringlit, tee, kohv ja morsi kõrvale. Tasuta!
Registreerimine telefonil +372 530 08 226 Marina.
20. septembril kell 12.00 kohtume Sangaste lossi juures. Matkame
krahv Bergi lossipargis koos giid Tuuli Merimaaga. Lõkkejutud
metsamees Hendrik Relvega.Väike kehakinnitus. Tasuta!
Registreerimine telefonil +372 530 08 226 Marina.

Sangaste kultuurimajas toimub
tasuta riiete ja jalanõude jagamine
1.-4.09.2020. a.

Maja on avatud järgmiselt:
teisipäeval,
1.09.20 kell 9-13;
kolmapäeval,
2.09.2020 kell 9-13;
neljapäeval,
3.09.2020 kell 9-13;
reedel, 		
4.09.2020 kell 9-12.
Olete oodatud!
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Sangastes toimus perepiknik
20. augustil, taasiseseisvumispäeval toimus
Sangaste Tammepargis perepiknik.
Rahvast oli omajagu, tulijaid oli ka päris
kaugelt. Pidu oli tore – Väike-Maarja pasunakoor mängis lõbusaid lugusid ja politseikoer
Draama näitas oma oskusi koos koerajuht
Heili Metsaga. Politseikoerast olid eriti täiskasvanud, esitati palju küsimusi koera kohta.
Lastele aga meeldis Elva Lendteatri etendus
„Theofrastus“. Pärast süütasime lõkke ja hakkasime mängima. Mängujuht Ly Käärikul oli
kokku pandud huvitav mängude kava. Kaasa
lõid nii lapsed kui ka täiskasvanud. Kõigile olid
ette nähtud ka auhinnad.
Kokkutulnuid tulid tervitama Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala, kes tõi piknikulistele ka
kohvikõrvast.
Perepiknik kujunes väga toredaks õhtuks,
täname kõiki, kes osa võtsid ja aitasid korral-

dada!
Pikniku korraldas Otepää Kultuurikeskused.

Sangaste Kultuurimaja perenainekultuurikorraldaja Marina Pulver
Foto: Rene Raidsalu
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Kuidas säilitada ravikindlustus peale kooli lõppu?
Peagi on algamas uus kooliaasta. Koolis õppimise ajal tasub õpilase ravikindlustuse eest riik.
Kuidas aga säilib ravikindlustus pärast kooli
lõpetamist või kui õpinguid ei jätkata?
19-aastaseks saanud noortel kehtib haigekassa ravikindlustus peale gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Ravikindlustuse jätkumiseks tuleb õpinguid jätkata,
tööle või ajateenistusse minna hiljemalt
kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist.
Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks
registreerides või sõlmides vabatahtliku kindlustuslepingu.
Kui lähed kutse- või ülikooli
Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, tagab
riik sinu ravikindlustuse kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast kooli
lõpetamist.
Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul
või sind heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.
Kui aga võtad akadeemilise puhkuse, siis
ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu
ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse
põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui
õpilane on kindlustatud muul alusel (näiteks
käib tööl või on lapseootel).
Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale eraldi dokumente esitama. Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale Haridus- ja
Teadusministeerium.

Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus,
saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel Euroopa Liidus
ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja
Šveitsis. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad haigekassa kodulehelt.
Ajateenijad
Kui lähed peale kooli ajateenijaks, tagab sulle
ravikindlustuse riik. Andmed ravikindlustuse
saamiseks esitab haigekassale Kaitsevägi või
Kaitseressursside Amet.
Pärast ajateenistuse läbimist kehtib sinu
ravikindlustus veel ühe kuu. Kui oled ajateenistuse läbinud, aga pole ühe kuu aja jooksul
veel muul alusel kindlustust saanud, pikeneb
sinu kindlustus veel kahe kuu võrra.
Kui lähed tööle
Kui plaanid pärast kooli lõpetamist tööle
asuda, siis on sul õigus saada ravikindlustus
oma tööandja kaudu.
Pärast tööle asumist tasub mõne aja möödudes oma ravikindlustuse andmed üle kontrollida. Ravikindlustuseks vajalikud andmed
esitab haigekassale maksu- ja tolliamet töötamise registrist.
Kui otsustad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE), pead taotlema enda kui füüsilisest isikust ettevõtja andmete kandmist
äriregistrisse ning ravikindlustuse saamiseks
maksma ka sotsiaalmaksu.
Ravikindlustus kehtib kogu töötamise aja ja
lõpeb kaks kuud pärast töötsuhete lõpetamist.

Kui lähed välismaale õppima

Töötuks registreerimine

Üha rohkem noori suundub õppima välismaale. Kui sinagi oled selle peale mõelnud,
siis pea meeles, et ravikindlustuse jätkamiseks
tuleb sul õppeaasta alguses esitada haigekassale avaldus ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument (seda igal õppeaastal).
Avalduse leiad haigekassa kodulehelt.

Kui sul ei ole võimalik pärast kooli lõpetamist
asuda edasi õppima, minna tööle või ajateenistusse, siis võid end töötukassas töötuks
registreerida. Töötuna arvelevõtmise kohta
saad täpsemalt lugeda Töötukassa kodulehelt
www.tootukassa.ee.
Kui sul tekib õigus ravikindlustusele,

Pühajärve tee ja Otepää kultuurimaja
parkla sai korda

Suvi on Otepää linnas olnud töine. Lisaks
keskväljakule ehituse lõppviimistlusele
on ka mujal Otepää linnas tehtud remonditöid.

likud ja varem kohati takistusrada meenutanud kõnniteed on saanud uhiuue ja
sileda asfaltkatte. Kõnniteede kordategemiseks läks 47 771 eurot.

Kultuurimaja park on saanud parema ilme
– kiviparketiga sai kaetud kultuurimaja
juures asuv peoplats ja parkla, lõpetatud
on pargis asuvate kõnniteede kivisillutise
tööd. Kultuurimaja parkla ehituseks on
läinud 28 273 eurot.

„Tegutseme tasapisi ja kordamööda. Tegemist ei ole muidugi suurte objektidega, kuid korrastatud peo- ja parkimisplats
ja käidavad kõnniteed annavad linnale
parema väljanägemise,“ sõnas Otepää
vallavanem Jaanus Barkala.

Pühajärve tee ääres asuvad lõputult auk-

Monika Otrokova
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Sangaste Lõõtsa Kool alustab
taas tööd

edastab töötukassa sinu andmed haigekassale.
Vabatahtlik kindlustus
Kui sa ei kuulu ühtegi ravikindlustuse gruppi,
on sul võimalik kindlustuse saamiseks sõlmida
haigekassaga vabatahtlik kindlustusleping.
Lepingu saad sõlmida juhul, kui oled eelneval
kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud tööandja (sh FIE-na) või riigi poolt või
maksnud iseenda eest sotsiaalmaksu.
Kui sõlmid vabatahtliku kindlustuslepingu kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustus
ilma katkemata. Kui lepingu sõlmimise ajal
on kindlustus katkenud, tekib see ühe kuu
möödumisel.
Vabatahtlik kindlustusleping on tasuline.
2020. aastal on kindlustusmakse ühe kalendrikuu eest 170,30 eurot, kvartalimakse 510,90
eurot ja aastamakse 2043,60 eurot. Kindlustusmakseid saab tasuda kvartali või aasta kaupa.
Kust saab lisainfot?
• Oma ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida riigiportaali teenusest „Ravikindlustuse
ja perearsti info“ (www.eesti.ee/est/teenused/
kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1)
• Vaata ravikindlustuse saamise võimalusi
haigekassa kodulehelt: www.haigekassa.ee.

Sangaste Lõõtsa Kool võtab vastu uusi õpilasi pühapäeval 13.
septembril kell 16.00 Sangaste Kultuurimajas.
Lõõtsa koolis õppimise põhilisteks eeldusteks on huvi lõõtspilli
muusika ja musitseerimise vastu ning elementaarse rütmitunnetuse
olemasolu. Ideaalne muusikaline kuulmine ja viisipidamine pole
nõutud. Lõõtsa koolis toimub individuaalõppe algajatele ja edasijõudnutele. Lõõtspilli õppe kõrval on võimalus ka ansamblimängu
algõpetust saada ning osaleda suuremas lõõtspilli ansamblis.
Kes ei saa 13. septembril kohale tulla, palume registreeruda
telefonitsi - 555 148 43 või e-kirja teel - sangasteloots@online.ee.
Sangaste Lõõtsaklubi alustab taas uut hooaega: 13. septembril
kell 17.00. Sangaste Lõõtsaklubi eesmärk on ühendada inimesi
klubiliseks tegevuseks. Õpime uusi lugusi, käime esinemas üle
vabariigi, organiseerime ise üritusi, käime õppelaagrites, külastame teisi klubisi ning käime koos kultuuriüritustel. Oodatud on
kõik lõõtspilli huvilised. Saame kokku Sangaste Kultuurimajas igal
pühapäeval kell 17.00 kuni 19.00, välja arvatud iga kuu viimane
pühapäev.
Sangaste oma külakapell. Sangaste Lõõtsaklubi kutsub kõiki
Sangaste kandi inimesi, kellel on huvi osaleda külakapellis ehk siis
Sangaste bändis endast teada andma: sangasteloots@online.ee.
Ootame eelkõige inimesi, kes juba oskavad mingit pilli mängida
või laulda. Kui oskused puuduvad, kuid tahe on suur, siis anna ka
endast märku. Bändi proov hakkab piisava huvi korral toimuma
pühapäeviti Sangaste kultuurimajas.
Rene Raidsalu
MTÜ Sangaste Lõõts
Mobiil: 555 148 43
sangasteloots@online.ee

Võimalus saada tasuta õigusabi
HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 50 juristi üle Eesti. Õigusnõustamist on võimalik saada kohtumise, e-kirja kui ka video teel.Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus.
Tasuta õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib kalendriaasta; st, et kalendriaasta jooksul
uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud;
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis: www.hugo.legal/broneeri või helistades telefonile 6 880 400.
Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:
*2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis);
*13 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis.

Otepääle on tulnud uus pastor
Otepää Palveränduri koguduse 121. aastapäeval 9. augustil ordineeriti koguduse uueks pastoriks Tõnu Paju ja ka kaks
uut diakoni Kaili Särg ja Liivia Franz.
Koguduse palvel ja Jumala kutsel
oleme tulnud siia tagasi Tallinnast,
et teenida siinset armast kogukonda.
Otepää on meile alati südamelähedane olnud ja on siiani. Elasime siin 1992.2003. aastani. Eriline armas, vahva aeg
ja elu ilusaim aeg siin elades. Lapsed
käisid Pühajärve Põhikoolis ja õpetajate lahkel loal sai Rita teha seal Pühapäevakooli. Veel korraldasime ka lastelaagreid oma maakodus Neerutis, mida
toetasid Pühajärve kool ja Otepää Linnavalitsus. Kõikidele koolilastele jagasime jõulupakke, mis tulid Ameerikast.
Elasime ka perega üle traagilise tütre
Helina surma, kes sündis raskekujulise südamerikkega ja lahkus meie seast
5aastasena.
Tema unistust, saada misjonäriks,
jätkasid õed ja vend ning sellest kasvas
suur misjoniliikumine üle Eesti laulukoorina Juhhei. “Juhhei, mina pääsen
taevasse” – see on meie cd-plaadi nimilugu. Taevas on kuldne ja sellepärast on
meie koori särgid ka kollased, ehk olete
neid märganud Otepääl ka. Plaate on
meil juba 6 erinevat lindistatud ja järgmine valmib tuleval aastal. Juhheil on

järgmisel aastal ka 20. sünnipäev, mille
soovime, kui Jumal lubab, pidada siin
Otepääl.
Palveränduri kogudus asub Pärna 15 ja
jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kell 11.00 ja teisipäeviti on palveõhtu
kell 18.30. Tahame alustada sügisest
laste pühapäevakooliga ja ka Juhhei
kooriga. Koguduse keldriruumides on
pood, mis hetkel on veel remondis, aga
avame niipea kui saame. Poes on kasu-

tatud mööblit ja riideid Rootsist.
Oleme väga rõõmsad siin tagasi olles
ja kohates inimesi, eriti lapsi, kes ju kõik
nii suureks kasvanud, aga mäletavad
meid. Rõõmustame iga kohtumise üle.
Oleme nagu tagasi kodus, mis on soe,
turvaline, armastav ja hooliv.
Jumal õnnistagu väga ja hoidku,
varjaku teid igat ühte!!!
Rõõmsate kohtumisteni
Rita ja Tõnu Paju
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

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

Otepää valla teatritrupid
teevad koostööd

Kaks vahvat teatritruppi -– Rukki Narrid ja Pühajärve
Koduteater esitlesid 22. augustil Kangro talu õue
peal etendust „Oskar”.
Teatrihuvilisi oli palju ja näilejad andsid endast
parima, et etendus oleks vahva ja lõbus. Suurte
naerupahvakate ja aplausi järgi otsustades meeldis
etendus publikule väga.
Juba 23. augusti hommikul suundusid trupid
Kuhjavere Külateatrite festivalile, kus Rukki Narride
näitleja Algis Väärmaa noppis parima meesnäitleja tiitli. Samuti tunnustati Kuhjaveres meie kõige
nooremat näitlejat Maia Gretely Langkafelit kolleegipreemiaga.
Suurim tunnustus tuli Soome Majatalo Myötatuuli Teatteri Somero lavastaja Olla Riitta Aarika
poolt, kes kutsus „Oskari” järgmisel suvel Soome,
Eesti Teatripäevadele esinema.
Tunnen suurt uhkust toredate, andekate ja tublide
harrastusnäitlejate üle! Aitäh teile Rukki Narrid ja
Pühajärve Koduteater!
Egle Sisask

4.-6. septembril
sõidetakse Lõuna-Eestis ajalooline
FIA autoralli maailmameistrivõistluste
etapp Rally Estonia.
Otepää on olnud Rally Estonia üheks keskuseks üheksal toimunud võistlusel ja
tänavugi on Rally Estonia kiiruskatsed
Otepää ümbruses. See tähendab, et siin
kihutavad WRC sarja tipud eesotsas valitsevate maailmameistrite Ott Tänaku ja
Martin Järve- ojaga (Hyundai i20 Coupe WRC) ning kuuekordsete maailmameistrite Sebastien Ogieri ja Julien Ingrassiaga (Toyota Yaris WRC).
Tänavune Rally Estonia korraldatakse
erakordsetes tingimustes. Publikul on
soovituslik kanda maske, pealtvaatamisalades on desifintseerimisvahendid ja
publikul palutakse hoida sotsiaalset distantsi. Ühes pealtvaatamisalas on korraga kuni 1000 inimest. Rallipassid on läbi
müüdud ja saab öelda, et tänavuse ralli
külalised on enamuses Eesti elanikud.
Kanal 2 ja Kanal 12 teevad otseülekande kõikidelt katsetelt ja ralliraadio
on Elmar.
Rallinädalal on Otepää vallas teede sulgemisi ja Rally Estonia korraldajad paluvad kohalike elanike mõistvat suhtumist.
Jooksvat infot saab ralli lähenedes selle
kohta www.rallyestonia.ee veebilehelt.
Kokku on tänavuse Rally Estonia kavas 17 kiiruskatset, mille kogupikkus on
232,64 kilomeetrit.

27. august 2020

Septembrist alustavad Otepää Valla Mängud

SPORDikalender

Nädala pärast kihutavad
Otepää teedel FIA autoralli
MMvõistluste etapil
Rally Estonia osalejad

O T E P Ä Ä

19. septembril saavad alguse, selle
aasta sügisest järgmise aasta kevadeni kestvad Otepää Valla Mängud.
Lühidalt öeldes on Otepää Valla
Mängud kogukondlik spordi- ja
vabaajasündmus, kus läbi erinevate
võistkondlike alade pakutakse kohalike külade, ettevõtete, klubide ja sõpruskondade esindusvõistkondadele,
aktiivset ja lõbusat sportimisvõimalust.
Mängudele ootame osalema kõiki vallaelanike, sest mängudest osavõtuks ja
tervislike eluviisidega tegelemiseks ei
küsita vanust ning võistlusalade valik
on piisavaalt lai, et kõigile midagi
leiduks.
Mängude mõte tekkis juba üle nelja
aasta tagasi, kui ma lastega Otepääle elama asusin. Nähes siinseid
ägedaid erinevate külade kogukondi
koos käimas ja seda ühist sünergiat
tundmas, süttis endas ka soov kogukonda enam panustada. Kogu vallarahvast ühendava Valla Mängude
mõte keerles pikalt peas aga kogu aeg
sai seda edasi lükatud, et varsti. Nüüd
aga oli selge, et on tagumine aeg idee
ellu viia.
Valla Mängude puhul ei ole tegemist traditsiooniliste mängudega.
Seda, millise kiiksu me iga etapi jaoks
välja mõtleme, saab juba igaüks näha
kui kohale tuleb. Mängud koosnevad
10. erinevast võistlusest, mis saavad
toimuma september 2020 kuni mai
2021. Nii, et igas kuus oleks korra üks
mõnus seltskondlik kokkusaamine ja
omavaheline mõõduvõtt.
See, millised alad lõpuks kavasse

saavad, avaldame juba lähiajal võistluste kodulehel www.otepaasport.ee ning
kindlasti ka tulevastes valla lehtedes.
Selge on täna see, et mängud algavad
19. septembril Disc Golfi võistlusega
Tehvandil ja lõppevad mai lõpus Käärikul rannavolle võistluse ja suurejoonelise esimese hooaja lõpupeoga.
Nagu eelpool sai nimetatud ootame
võistlema kõiki vallaelanike. Mõõtu
saab võtta kolmes arvestuses – külad,
ettevõtted/asutused ja sõpruskonnad.
Kõigi arvestuste puhul võib esindusi olla üks või mitu. Külade puhul
ootame kindlasti osalema kõikide valla
külade esindusi. Ettevõtete/asutuse
puhul on oodatud kõik Otepää vallas
registreeritud ettevõtete töötajad.
Sõpruskonnad on nn „vabaklass“, kus
saavad osaleda kõik vallaelanikud, kes
soovivad oma sõpruskonnaga osalema
tulla. Kokku võib iga võistkond kogu
hooaja peale kasutada kuni 25 erinevat inimest erinevate alade peale. Üks
inimene mitut võistkonda esindada ei
saa.
Iga võistluse esikolmikuid autasustatakse auhindade ja karikatega
võistluse lõppedes. Kogu sarja võitjad
kroonitakse mais Käärikul. Täpsemad
reeglid avaldatakse kodulehel olevas
võistluste juhendis.
Kes tunneb, et soovib mängude
õnnestumisele ka kaasa aidata, siis
alati on oodatud abikäed erinevate
võistluste ettevalmistuse ja läbiviimise juures. Selleks saate ühendust
võtta e-posti teel: ago@otepaasport.
ee. Kõik küsimused ja ettepanekud
on oodatud!

Kokkuvõtteks võib öelda, et ootame
väga aktiivset osalemist kõigilt vallaelanikelt ja ettevõtetelt, sest on tegemist
ju väga hea meeskonna vaimu loomisega. Ning mis saab Eestlasele veel

parem olla kui teisele Eestlasele ära
tegemine.
Ago Arro
Otepää Valla Mängude peakorraldaja
www.otepaasport.ee

Noortele suunatud spordipõhine arenguprogramm SPIN tuli Otepääle
17. augustil avati Otepää aedlinna
Arenal spordipõhine arenguprogramm
SPIN. Kolm korda nädalas pakutakse
10-13-aastastele poistele ja tüdrukutele
tasuta jalgpallitrenne ja erinevate eluks
vajalike oskuste õpet läbi sportliku tegevuse.
SPIN-programmi koostöökokkuleppe
allkirjastasid MTÜ SPIN tegevjuht Keit
Fomotškin, Otepää vallavanem Jaanus
Barkala, Politsei- ja Piirivalveameti Kagu
politseijaoskonna juht Tamar Tamm ning
programmi toetava MTÜ Heathmont
Charity juhatuse liige Jaan Lainurm.
„Pärast pikka ettevalmistusperioodi olemegi jõudnud kenasti finaali ja
programm on käivitud,“ sõnas Jaanus
Barkala. „Loodetavasti saavad lapsed
sellest eluks vajalikke oskusi ja meeskonnatöö kogemuse.“
SPINi mudel on Eestis ainulaadne,
sidudes sportliku tegevuse mitteformaalse haridusega. Jalgpall on programmis
vahend, mille abil õpetatakse erinevaid
sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi. Eriti
suurt rõhku pannakse SPINis näiteks
võistkonnatöö, enesekontrolli, suhtlemise, üksteisega arvestamise, emotsioonide juhtimise, konfliktide lahendamise ja
eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike
seda õpitakse igal nädalal spetsiaalsetes
töötubades läbi mänguliste olukordade,
kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul. Neid oskusi saavad
noored rakendada elus kõikjal, mistõttu on programmi laiem eesmärk noorte
individuaalse arengu kõrval kogukonda-

de turvalisuse suurendamine ning haridussüsteemi toetamine.
Noori juhendavad tipptasemel jalgpallitreenerid ning noorsootöö taustaga
abitreenerid, kelle ülesandeks on toetada
osalejate igakülgset individuaalset
arengut. Kaks kolmandikku tegevustest
moodustavad jalgpallitrennid, kolmandiku spetsiaalselt programmi jaoks loodud
eluoskuste töötoad. Otepää grupi juures
alustavad SPIN-programmi treeneritena tööd Otepää Gümnaasiumi huvijuht
Kervin Kull ja Keeni Põhikooli huvijuht
Kaija Tamm.
Programmi esimese ligi viie aasta
jooksul saavutatud tulemused on julgustavad. Aasta programmis osalenute
seas paraneb koolikohustuse täitmine
21%-l ning õppeedukus paraneb keskmiselt 10%. Lisaks paranevad märgatavalt programmis osalejate enesekontroll,
enesehinnang, enesetõhusus ning prosotsiaalsed hoiakud. Üle 90% osalevatest
noortest on ka ise igal hooajal kogutud
tagasiside põhjal hinnanud SPINi kas
väga heaks või heaks.
Programmi panustavad mitmed partnerid, kes noortega eri põhjustel ja viisidel kokku puutuvad – kohalikest omavalitsustest ja koolidest Eesti Jalgpalli
Liidu, tippklubide ning politsei- ja piirivalveametini. Viimasel on SPINis suur
roll – programmi regulaarselt külastavad
politseinikud jagavad noortele soovitusi nii ohutu käitumise kui vajadusel abi
otsimise kohta.
Otepää vald toetab SPIN-programmi

Vasakult: MTÜ SPIN tegevjuht Keit Fomotškin, MTÜ
Heathmont Charity juhatuse liige Jaan Lainurm, Otepää
vallavanem Jaanus Barkala, Politsei- ja Piirivalveameti
Kagu politseijaostkonna juht Tamar Tamm.
5000 euroga, Siseministeerium, Euroopa
Sotsiaalfond ja erasektor panustavad
3500 eurot.
Lisainfot leiab veebilehelt www.spinprogramm.ee.
Trennide ajad välihooajal: Otepää
Aedlinna staadion
E 15.15-16.45
T 15.15-16.45
N 15.15-16.45

SPIN-programmis käsitletavad teemad:
* Eesmärkide seadmine
* Suhtlemisoskus
* Kuulamisoskus
* Emotsioonide juhtimine
* Konfliktide ennetamine ja lahendamine
* Eneseväljendamine
* Võistkonnatöö
* Aja planeerimine
* Enesekindlus
* Pingetaluvus ja palju muud
Andrei Liimets
Foto: Monika Otrokova
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KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee

Müüa lõhutud kuiv lepp ja kask 40
cm. Hind alates 35 €/rm. Otepäält
3 km. 53 412 872

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

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel:5291256

Müüa saematerjali, voodri-,
põranda- ja terrassilauda. Trans.
tasuta! Tel. 5258911

Otsin usaldusväärset ja hoolsalt
koduabilist. 56695952

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

Ohtlike puude raie & kändude
freesimine 56866157

Mihklilaat
20.09.2020
9.00-16.00
Otepää Maxima
poe taga
Tel 5661 8707

Müüa värsket kohalikku päritolu
mett hinnaga 8 €/kg. Kohaletoimetamine Otepää valla piires tasuta.
Tel. 5565 3379
Otsin isiklikku abistajat T-R viieks
tunniks päevas. Helista 56807031
Müüa laagerdunud hobusesõnnikut turbaga. Transpordi võimalus.
5018431
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel. 509 3453
Müüa värsket lühikest kurki.
Tel. 50 58 368

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

Parmet AS

pakub tööd:
metallitööpingi operaatorile
ja tootmistöölisele.
Lisainfo: väljaõpe kohapeal.
Töökoht asub Otepääl.
Töötasu kokkuleppel.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
CV saata aadressile: cv@parmet.ee
Kontakttelefon: 56 483 746 Virve Parik

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

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

HAUAKIVID,

PLAADID JA PIIRDED
valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine

Avaldame kaastunnet Marjule,
Lehtele ja Andresele
Mälestame kallist naabrimemme

marta lappi
ja tunneme kaasa omastele.

www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

kaotuse puhul
Elo ja Riina perega

Viivi ja Karl
Südamlik kaastunne Martinile
venna

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312

HELDUR KATTAI

Südamlik kaastunne Lehtele
kalli poja

Heldur Kattai
kaotuse puhul.

MADIS KONGOTI
kaotuse puhul.
Milvi, Olev, Külli, Karl, Hans,
Maela, Kalev, Tõnu

Kopli 12 elanikud

Madis Kongot
Sügav kaastunne Lehtele perega
poja ja venna

Südamlik kaastunne Lehtele
lastega

Heldur Kattai

Heldur Kattai

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Ivi, Mairi

Silvia lastega ja Avo

Südamlik kaastunne
klassivend Martinile kalli venna
lahkumise puhul.
Otepää Gümnaasiumi 36. lend

Südamlik kaastunne Hillarile
kalli abikaasa
Südamlik kaastunne Andresele

Südamlik kaastunne Hillarile
kalli

VAIKE KIKKAS`e

ISA

abikaasa

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Õuna 11 naabrid

Otepää Jahiselts

Heino perega

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb

Mälestame head naabrit

Evi-filia Karo
Avaldame kaastunnet Eero
ja Erko peredele.
Perekonnad Hõrak, Pallotedder
ja Kiuru

Tartu Spordiselts Kalev
kutsub alates 4. septembrist kõiki koolinoori KERGEJÕUSTIKU trenni.
Trennid toimuvad Tehvandi staadionil esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 15:00 ja 15:45.
TULE JA LIITU VÕITJATEGA!
Täpsem info: Toomas Halliste (56621859), toomas.halliste@tartukalev.ee

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee.

Vaike Kikkas
Mälestame ja avaldame
kaastunnet Hillarile.
Tiiu ja Ain

Südamlik kaastunne Merikesele
perega kalli ema, ämma
ja vanaema

Südamlik kaastunne Merikese
perele kalli ema, ämma, vanaema
ja vanavanaema

Mairi Hanni

MAIRI HANNI

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Kopli 10 elanikud

Kopli 8A naabrid

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb

Südamlik kaastunne
Martin Kongoti perele

MADISE
surma puhul.
Ene, Allan, Raiki

Nii külm, nii külm,
seisan ja vaatan,
igatsus põlvili teel...

AINO NÕMMISTE
Kallile klassiõele Vaikele perega
ema kaotuse puhul kaasa tundes
Heljo ja Ene.

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

EKSKURSIOON

toimub
pühapäeval, 13. septembril kell 8.00-15.00
Aiandusmaja ees platsil J, Hurda 5

Lääne-Virumaale

Müügil:
viljapuud ja -põõsad, 		
dekoratiivistikud,
käsitööd,				toidu- ja tööstuskaubad,
puu- ja köögiviljad,			
aiatarvikud
KÄSITÖÖDE
NÄITUS JA MÜÜK
						

OTEPÄÄ AMS

Väljasõit 2. septembril kell 8.00 bussijaamast.
Käime vaatamas Vao tornlinnust, Kiltsi mõisat, Sagadi
mõisat, Rakvere linna vaatamisväärsusi, Siimusti savitööstust.
Orienteeruv hind 40 eurot (sisaldab ka lõunasööki).
Oodatud on kõik huvilised!
Info ja registreerimine telef. 5516418 Hellele.

Mapomets OÜ

Treeni
Tree
eenii ennast
enn
nnas
astt
julgeks ja
enesekindlaks

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

Tule, harjuta
meiega ja õpi
end kaitsma!

Uute harjutajate
vastuvõtt SEPTEMBRIS
Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500
K u u m a k s : t ä i s k a s v a n u d 2 0 € , õ p i l a s e d 15 €
Tr e e n i n g u t e l s a a b o s a l e d a a l a t e s 15 . e l u a a s t a s t

e-post: otepaa@ekds.ee

www.ekds.ee

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

