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Otepää valla kaunid kodud 
said tunnustuse

28. septembril tunnustati Puka Kultuurimajas nii 
Otepää valla kui ka Valgamaa kauneid kodusid.

Otepää vallavolikogu maaelukomisjon korraldas 
sellel aastal Otepää valla kodukaunistamise konkursi, 
kust välja valitud nominendid esitati maakondlikule 
komisjonile hindamiseks.

Valla konkursil osales 15 nominenti. Meeneplaadi ja 
dekoratiivõunapuu sordi „August Vaga“ istikuga auhin-
nati kolme kaunist kodu, üks kandidaat sai eriauhinna. 
Valla konkursil osalejaid tänasid ja tunnustasid Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala, maaelukomisjoni esimees 
Karl Mõts, komisjoni liige Uuno Laul ja Nõuni teenus-
keskuse juht Kalev Lõhmus.

Maakondlikud tänukirjad andsid üle Eesti kodu-
kaunistamise ühenduse Valgamaa piirkonnajuht Anne 
Vaigre ning Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees 
Agu Kabrits.

Presidendi tunnustuse saamiseks esitati maakonnast 
Kaire ja Tõnu Hargi kodu Valgas; Sirje ja Koit Alliku 
kodu Tõrva vallas ning Ruta Reimi ja Silver Liivamäe 
kodu Otepää vallas Nõuni külas. Neid ootab ees pre-
sidendi vastuvõtt.

Nominendid olid: MTÜ Paju Pansionaadid Valga 
vallas, Silvi Tenno kodu Vana-Otepää külas, Jana ja 
Ants Jaaksoni suvekodu Otepää vallas Vana-Otepää 
külas ning Ene Nurme ja Kuido Lepiku suvekodu 
Otepää vallas Pilkuse külas.

Kodukaunistamiskonkursil musitseeris Sille Lõõndre, 
hiljem sai kodukaunistamise muljeid jagada kohvilauas. 
Sündmuste korraldas Otepää Kultuurikeskused.

Otepää valla kolm parimat:
1. Vana-Otepää küla Järveääre maakodu

2. Vana-Otepää küla Keebi talu 
3.Pilkuse küla Tülsujärve maakodu

Eripreemia: Vahemetsa talu, Restu küla

Otepää valla tänukirja said:
1. Kaarna talu, Otepää küla
2. Uue-Kaarna talu, Otepää küla
3. Kõivumäe talu, Kastolatsi küla

ILMUB 2 KORDA KUUS

4. Väike-Kuusiku talu, Kastolatsi küla
5. Ülemäe talu, Kastolatsi küla
6. Kondi talu, Vana-Otepää küla
7. Tammemäe talu, Pilkuse küla
8. Uue-Kõngi talu, Vaalu küla
9. Korteriühistu Vokker, Sihva küla
10. Väike-Kantso talu, Vidrike küla
11. Poku talu, Nõuni küla.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Jaak 
Aab andsid Stenbocki majas toimunud pidulikul vas-
tuvõtul üle Regionaalmaasikad, millega tänati kõige 
tublimaid inimesi ja ettevõtteid Eesti regionaalaren-
gusse panustamise eest.

Peaminister Jüri Ratas tunnustas nii tänavusi lau-
reaate kui ka kõiki teisi konkursil osalejaid, kes on 
andnud olulise panuse, et hoida ja arendada elu oma 
kodukohas. Tema sõnul aitavad nad oma tegevuse-
ga kaasa, et meil oleks töökohti ning kogukonna- ja 
seltsielu kõikjal Eestis. „Vaadates tänavusi Regionaal-
maasika auhinna laureaate, julgen täie veendumuse-
ga öelda, et kohapealsete inimeste tahtmise ja ette-
võtlikkuse taha Eesti eri piirkondade areng ei jää,“ 
ütles peaminister.

„Tänavusel Regionaalmaasika konkursil oli rekor-
diliselt palju kandidaate. See on ilmekas näide, kuidas 
meil on üle-eestiliselt väga palju toimekaid ja tublisid 
inimesi, kes annavad oma märkimisväärse panuse 
erinevate piirkondade arengusse ja heaolusse,“ rõõ-
mustas riigihalduse minister Jaak Aab. „Tänu neile 
on saanud parema hoo sisse piirkonna majandus, 
loodud uusi töökohti või hoopis ergutatud kohalikku 
seltsi- ja kogukondliku elu. See teeb suurt heameelt 
ning ma ütlen teile kõigile suur aitäh! Te teete vägevat 
ja olulist tööd.“

Regionaalarengu auhind anti välja seitsmendat 
korda. Konkursi parimad on ellu kutsunud või korda 
saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo, 

mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus, 
loodud uusi töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifi-
lisi tooteid ning teenuseid või millel on olnud oluline 
mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Konkursile sai kandidaadiks esitada nii riigi ja 
kohaliku omavalitsuse asutusi kui ka füüsilisi ja jurii-
dilisi isikuid. Konkursile laekus 34 ettepanekut, mille 
hulgast valis riigihalduse ministri moodustatud hin-
damiskomisjon välja viis silmapaistvamat algatust. 
Auhinnasaajaid tunnustatakse Eesti klaasikunstniku 
Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.

Regionaalmaasikas 2020 laureaaditeks kuulutati:

1. Cleveroni Akadeemia – Viljandis tegutseva teh-
noloogiaettevõtte Cleveron AS juures alustas 2019. 
aastal tegevust erakõrgkool Cleveroni Akadeemia.

2. Fortaco Estonia OÜ – Narvas asuv ettevõte val-
mistab keevitatud teraskonstruktsioone klientidele 
kogu Euroopas. 

3. Vidrike külamaja Otepääl – Vidrike külamaja on 
suurepäraseks näiteks, kuidas äri ja kohalik kogukond 
ühte sammu astuvad. Kümmekond aastat tühjana 
seisnud maja sai uue hingamise Vidrike kogukonna 
koosolemise majana. Maja üks pool on planeeritud 
küla kogukonna ürituste läbiviimiseks, teises pooles 
on köök ning puudega köetav pitsaahi. Külamaja on 
andnud külale olemasolemise väe ja põhjuse koos 
käia ning koos tegutseda.

4. Margit Kääramees ja Kassari saare Orjaku küla-

Riik tänas tublimaid piirkonnaelu edendajaid Regionaalmaasikatega

selts.
5. Mulgi väiketootjate liit – toidu ja käsitöö vald-

konnas Mulgi väiketootjaid koondav ühendus.
Vidrike külamaja Otepääl esitas nominendiks 

Otepää Vallavalitsus.
kady-ann SuTT

rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna 
peaspetsialistd

Foto: Stenbocki maja

ETV dokumentaalsari "Mina, õpetaja" võ-
tab luubi alla inimesed, keda oleme har-
junud nägema klassi ees. Saatesari toob 
vaatajate ette kuue õpetaja lood üle Ees-
timaa. 

Sarja avaosas viibis võttegrupp Otepää 
Gümnaasiumi kooliaasta avaaktusel ja  
jäädvustas seda Otepää Gümnaasiumi uue 
bioloogia, inimeseõpetuse ja loodusõpetu-
se õpetaja Anna Katti silmade läbi.

Möödunud kevad pani proovile nii meie 
õpetajate oskused kui raudsed närvid. Sa-
muti tuli kohustuslikus korras pedagoogi- 
ametiga tutvust teha kõikidel koduõppele 
sunnitud laste vanematel. Paremini kui 
kunagi varem saime kõik aimu, milline on 
tänapäeva õpetaja töö.

Sarja tegevprodutsent Birgit Rae selgi-
tas, et saatesari on kummardus kõikidele 
Eestimaa pühendunud õpetajatele.

Saade valmib koostöös Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi ning Haridus- ja Noor-
teametiga. Osalejate leidmiseks oleme tei-
nud koostööd erinevate haridustöötajate ja 
õpetajate organisatsioonidega, hariduselu 
edendatavate MTÜdega, omvalitsuste, 
koolijuhtide jpt.

Õpetajate elu kooliseinte vahel ja väl-
jaspool näeb ETVs laupäeviti kell 19.30, 
alates 10. oktoobrist. Esimene osa, ehk 
saade Annast ja Otepää Gümnaasiumist 
on eetris esimesena – laupäeval, 10. ok-
toobril kell 19.30.

Dokumentaalsari 
"Mina, õpetaja" tuli külla 
Otepää Gümnaasiumile

Vidrike külamaja peremees ja perenaine Urmas Hiie ja Küllike Lilienberg said autasu 
peaminister Jüri Rataselt ja riigihalduse minister Jaak Aabilt.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 24. septembril.
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Tegus sügis on toonud head vilja

Käes on september. Kõikjal käib aktiivne saagiko-
ristus ja looduses võib märgata juba üksikuid sügise 
märke. Võib ju kahetsusega tõdeda, et suvi on jälle 
läbi saanud, kuid ka sügisel on oma kaunis nägu. 
Julgeme sellest rõõmu tunda.

Septembri algusega sai avapaugu uus kooliaasta. 
Jõudsin ise külastada enamikku meie valla koolide 
avaaktusi ja anda edasi parimad tervitused. Päev 
oli pikk ja sisutihe, kuid mis saaks anda veel posi-
tiivsema elamuse kui rõõmsad ja ootusärevuses 
koolipered. 1. september on kahtlemata kõige 
olulisem päev neile, kes astuvad esimesse klassi ja 
saavad oma esimese aabitsa ning alustavad pikka 
kooliteed. Ootusärevuses on ka lõpuklassi astujad 
- on ju see aasta nende viimaseks lõpupingutuseks 
enne võidukat vahefinišit. Kellel ei ole veel selge, 
mida edasi teha, siis loodetavasti viimane aasta 
toob väärikaid mõtteid.

Otepää vald ei ole küll suur vald, kuid on alati 
olnud tegus vald. Kui paljud vallad on hädas õpi-
laste arvu vähenemisega, siis meie praegu selle üle 
muretsema ei pea. Kooliaastat alustas eelmisel 
aastal 679 õpilast, sellel aastal 684 õpilast. Õppu-
rite arvu kasv ei ole olnud mäekõrgune, kuid on 
meie kõigi rõõmuks plussis. Ka lasteaialaste arv 
on tõusuteel, tuleb ju nendest meie koolide järel-
kasv. Seoses koroonakriisiga avastasid kevadel nii 
mitmedki pered, kes muidu kasutasid Otepääd 
oma teise koduna, et miks mitte jäädagi päriselt 
meile elama. See väljakutse sundis pingutama ka 
valda ja leidma lasteaiakohtade puudusele lahen-
dust. Vallal ei tekkinud küsimust, millal reageerida, 
tegutseda tuli kohe! Pärast mõningast mõttetööd 
ja võimaluste kaalumist oli otsus tehtud. Suvekuu-
dega said renoveeritud ja kaasajastatud Pühajärve 
kooli lähistel asuva endise lasteaia ruumid. Juba 
2. septembril saime tervitada uues avatud las-
teaiarühmas 16 last, kes rõõmustasid koos õpeta-
jate ja vallaesindusega vastvalminud ruumide üle. 

Haridus ja sellega seonduv on ja peab olema 
meie valla üks tähtsamatest prioriteetidest. On 
ju lapsed ja nende hea käekäik meie tulevik, kelle 
arvelt ei tohi vald koonerdada.

Kuu algus on olnud tegus. Just on edukalt lõppe-
nud Rally Estonia, mille ettevalmistused kestsid 
mitu kuud. Õhus oli kogu aeg küsimus, kas 
toimub ja kuidas toimub. Otsustamine ei olnud 
kerge. Vallavanemana olin samuti mitmepoolse 
küsimustelaviini all. Ühelt poolt olid vallakodani-
kud, kes muretsesid, kuidas saab teede sulgemi-
se korral kodudesse, ning äkki ei ole viiruseohu 
tõttu üldse mõistlik rallit korraldada. Teisalt jälle 
korraldajad, kelle mureks oli see, kuidas kõike või-
malikult ohutult läbi viia. Tuleb rõõmuga tõdeda, 
et koostöö korraldajate, erinevate ametkondade 
ja valla vahel sujus hästi. Tänaseks võime öelda, 
et ralli läbiviimine korraldusmeeskonna poolt oli 
kõrgtasemel. Täname neid! Kokkuvõtted üritusest 

tulevad veel ja oli ka väiksemaid probleeme, kuid 
üldpilt oli super.

Inimesed olid mõistlikud ning kõik tegevused 
olid põhjalikult läbimõeldud. Loodetavasti aitab 
positiivne ralliemotsioon leevendada ka pisut 
nende meelehärmi, kelle liikumine kodudesse oli 
raskendatud. Käisin ka ise rallisportlastele kaasa 
elamas ning tabasin ennast mõttelt, et kuigi ma 
suur rallisõber ei ole, siis meie oma eesti poiste võit 
teeb ikka südame soojaks ja kergitab kahtlemata 
meie rahvuslikku uhkustunnet. Tulid meelde ajad, 
kui sai raja ääres kaasa elatud meie suusakange-
lastele. On ju Otepää talvepealinn ja suusameka! 
Ajaloorattal on aga raudsed pöörded… Kes oleks 
võinud arvata, et 15 aastat hiljem saame kirglikult 
kaasa elada hoopis edukatele motosportlastele. 
Selline asjade käik näitab ilmekalt, et kunagi ei tohi 
kangekaelselt jääda kinni vanasse vaid alati tuleb 
anda võimalus ka uuele.

Julgeksin tõmmata sama paralleeli ka vallajuh-
timisel. Vald ei tohi samuti kinni jääda vanasse, 
vaid edukuse tagamiseks peab olema avatud uue-
ndustele. Tore on ju mõelda, et meil on kõik hästi, 
kuid tegelikult võiks olla palju paremini. Enesega 
rahulolu ja olemasoleva nautimine on tegelikult 
ukse avamine taandarengule. Alati peab olema 
stiimuliks, et saab ju veel paremini – just see on 
edasiviivaks jõuks.

Hea näitena võiksin tuua praegu laualoleva valla-
valitsuse algatuse korrastada Otepää turg ja rajada 
väike, kuid funktsionaalne turuhoone. Tagasiside 
müüjatelt ja vallakodanikelt on olnud valdavalt 
positiivne. Küll on aga mõned volikogu liikmed 
avaldanud kahtlust, et kas ikka tasub teha, äkki 
ei lähe turg käima, pole ju Otepääl kunagi turg 
toiminud. Minu vastus on, et Otepääl polegi vii-
mastel aastakümnetel korralikku turgu eksistee-
rinudki. Kuidas me saame avaldada arvamust 
asja kohta mida sisuliselt ei ole olnudki? Auklikku 
platsi ja avatud katusealust, kus tuul ulub, ei saa 
küll kuidagi turuks nimetada. Turg on koht, kus 
saavad kokku ostjad ja müüjad. Valla ülesandeks 
on sellised võimalused luua ja seda soodustada. 
Minul igatahes Otepää turu toimimisse usku on.

Hea näide positiivsest algatusest on ka Nõuni 
pood. Suur poekett ei pidanud otstarbekaks poe 
jätkamist, kuid siis tulid kohalikud uuendusmeel-
sed ettevõtjad ja asi toimib. Paljud möödasõitjad 
võtavad hoo maha ja teevad peatuse, et nautida 
pakutavat. Selliseid kohti võiks olla palju rohkem.

Oluline on väärtustada kohalikku tootjat ja 
nende poolt pakutavat, siis püsib ka elu maal!

Soovin kõigile kaunist sügiskuu algust!

Jaanus Barkala
vallavanem 

Otepää Vallavolikogu istungil

27.08.2020

n	 Otsustati arvata Külle Viks hariduskomisjoni koosseisust 

välja. Kinnitati hariduskomisjoni liikmeks Kalmer Sarv.
n	 Otsustati: 1. Anda SUNSUN OÜ-le luba Otepää külas 

asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise osa omanda-

miseks. 2. Anda SUNSUN PANEEL1 UÜ-le luba Otepää 

külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise osa 

omandamiseks. 3. Anda SUNSUN PANEEL2 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 4. Anda SUNSUN PANEEL3 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 5. Anda SUNSUN PANEEL4 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 6. Anda SUNSUN PANEEL5 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 7. Anda SUNSUN PANEEL6 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 8. Anda SUNSUN PANEEL7 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 9. Anda SUNSUN PANEEL8 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 10. Anda SUNSUN PANEEL9 UÜ-le luba 

Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõttelise 

osa omandamiseks. 11. Anda SUNSUN PANEEL10 UÜ-le 

luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse mõt-

telise osa omandamiseks. 12. Anda SUNSUN PANEEL11 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 13. Anda SUNSUN PANEEL12 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 14. Anda SUNSUN PANEEL13 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 15. Anda SUNSUN PANEEL14 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 16. Anda SUNSUN PANEEL15 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 17. Anda SUNSUN PANEEL16 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 18. Anda SUNSUN PANEEL17 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 19. Anda SUNSUN PANEEL18 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse

mõttelise osa omandamiseks. 20. Anda SUNSUN PANEEL19 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 21. Anda SUNSUN PANEEL20 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks. 22. Anda SUNSUN PANEEL21 

UÜ-le luba Otepää külas asuva Veske kinnistu 15/3060 suuruse 

mõttelise osa omandamiseks.
n	 Otsustati kiita heaks OÜ Otepää Üürimajad osanike 

lepingu projekt.

Otepää Vallavalitsuse istungil

24.08.2020

n	 Määrati Pühajärve külas asuva Lehe 3 katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:001:0029) sihtotstarbeks 100% elamumaa.
n	 Anti Urmas Hiiele ehitusluba Vidrike külas Järvemäe kin-

nistul abihoone laiendamiseks.
n	 Otsustati keelduda Taagi Tellusele ehitusloa andmisest Räbi 

külas Järvepera kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.

31.08.2020

n	 Anti Tiidu külas Kivimaa kinnistul asuvale ehitisele (män-

guväljak) kasutusluba.
n	 Kinnitati kolm hajaasustuse programmi lõpparuannet ja 

toetuslepingu täitmist.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Karl Martin Täär    5. augustil
Richard Orason    1. septembril

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

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.

n	 Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
n	 Kanti hallatavas asutuses Otepää Kultuurikeskused maha 

3 ühikut väikevahendeid, kogumaksumusega 1564,04 eurot.
n	 Lõpetati Külle Viksiga Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 

8-15 asuva korteri üürile andmiseks sõlmitud tööandja eluruumi 

üürileping 31. augusti 2020. a seisuga.
n	 Sõlmiti Hiie Silmaga (registrikood 11737815, aadress Lipu-

väljak 13-301, Otepää vallasisene linn, 67405) äriruumi üürile-

ping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone 

ruumi nr 301 (pindala 16,6 m²) ja kõrval asuva abiruumi (pindala 

4,2 m²) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. september 2020. a kuni 

31. august 2025. a.
n	 Omandati Hansa Constructions OÜ-lt (registrikood 

12253284) Keeni külas Võru mnt 8-7 asuv korteriomand (kin-

nistu registriosa nr 1653840) hinnaga 2000 eurot.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 70 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele 

isikule summas 240 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
n	 Määrati ühele isikule 130 euro suurune sotsiaalteenuse 

toetus.

AMETLIK INFO

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.)

Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni 
makstakse septembris mitmes osas

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 
16-aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi ja 
üle 18-aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mit-
mes osas.

Amet tugineb peretoetuste ja toitjakaotuspensi-
onide väljamaksmisel Eesti hariduse infosüsteemi 
(EHIS) andmetele. Koolidel on aega informatsioo-
ni edastamiseks infosüsteemi kuni 15. septembrini. 
Seetõttu maksab sotsiaalkindlustusamet septembris 
peretoetusi ja toitjakaotuspensioni osadele lastele 
kuu teises pooles.

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juhi 
Marjana Lazarenkovi sõnul töötleb amet iga õppeaas-
ta alguses umbes 75 000 õppiva lapse andmeid, et 
maksta õppuritele peretoetusi ja toitjakaotuspensioni.

„Enamik peretoetuseid ja toitjakaotuspensione 
jõuab septembriski saajateni harjumuspäraselt kuu 
alguses," kinnitas Lazarenkov. "Toitjakaotuspensionid 
maksame välja neljandal kuupäeval ja peretoetused 
kaheksandal kuupäeval," lisas ta. Neile, kelle eda-
siõppimise kohta andmeid amet septembri alguses 
infosüsteemis ei näe, makstakse toetus välja esimesel 
võimalusel pärast andmete laekumist – hiljemalt 18. 
septembriks.

„Tegemist on iga-aastase septembrikuise väikse 
viivitusega maksetes, kuid koolid on tublid ning iga 
aastaga läheb olukord paremaks. Koolidel on õppurite 
kohta info küll olemas, kuid selleks, et sotsiaalkindlus-
tusamet selle info kätte saaks on meil vaja saada see 
kätte EHIS-e kaudu. Kui me info sealt kätte saame, siis 
saame hüvitised ka välja maksta," ütles Lazarenkov.

Lazarenkov tuletas ka meelde, et kui laps õpib vä-
lisriigis, siis selle kohta puuduvad andmed EHIS-es. 
Seetõttu tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada igal 
aastal välismaal õppiva lapse õppimise kohta koo-
litõend.

Lapsetoetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks 
saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aas-
taseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval 
õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. 
Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 
31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.

Sotsiaalkindlustusamet

Pühajärve Põhikoolis alustab 
tegevust EELKOOL 

teisipäeval, 29. septembril kell 8.30.
Eelkooli lapsevanemate koosolek toimub 

neljapäeval, 24. septembril kell 17.00 
koolimajas.

Eelkooli õpetaja Anneli Teder
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Augustikuu viimasel pühapäeval kogunesid aedlin-
lased perede spordipäeval, mille traditsiooni alga-
tajaks on vastne Otepää aukodanik Ene Kelder. 

Toimus mõõduvõtt nooleviskes, lapsed võistlesid 
munakandmises ning palju nalja sai riietumis-
võistluses, kus vanaemad pidi igale oma mees-
konnaliikmele ühekaupa etteantud rõivad või-
malikult kiirelt selga saama. Täpset silmamõõtu 
võtsid kogukonna liikmed lindilõikamises, ürita-
des tabada 286 sentimeetrit. Koguni kaks terava 
silmaga vanaisa, eksides kõigest 1 sentimeetriga, 
jagasid esikohta. Rannapargis tuli orienteeruda, 
et looduses üles leida 10 märgistatud punkti ning 
vastata Otepää ja aedlinnaga seotud küsimustele. 

Kõik 56 üritusest osavõtjat said pärast autasus-
tamist nautida ülimaitsvaid suupisteid. Täname 
GMP Pühajärve restorani piknikulaua katmise 
ning Taarapõllu Talu auhindade eest! 

Aedlinna rahvas on Otepää vallalt saanud kasutu-
sele endise vaateratta ala, kuhu kokkuleppe järgi 
rajatakse lastele spordi- ja mänguväljak. Ürituse 
lõpetaski pidulik mänguväljaku avamine, sest valmis 
esimene suurem atraktsioon – ronimislinnak. 

Investeeringut on toetanud EAFRD MAK 
2014–2020 Leader-meetme raames ja Valgamaa 
Partnerluskogu. 

Täname Otepää vallavalitsust mänguväljaku raja-
mise ja ürituse toetamise eest! 

MTÜ Otepää Aedlinn on 2020 aasta alguses asu-
tatud ning ootab uus liikmeid! Edasiste ürituste 
toimumise kohta leiab infot meie Facebooki lehelt! 

Aedlinna kogukond avas perepäeval mänguväljaku

Sotsiaalkindlustusameti töötaja Piia Tarikase vastu-
võtt Otepää vallamajas Lipuväljak 13 toimub iga kuu 
esimesel esmaspäeval kell 8.30-18.00. 

Järgmine vastuvõtupäev on 5.10.2020.

Teade! 

O l e n  s ü n d i n u d 
08.01.1976. a Petseris. 
Keskhariduse omanda-
sin Räpina Ühisgüm-
naasiumis ning peale 
kooli läksin vabataht-
likuna aega teenima 
Kuperjanovi jalaväepa-
taljoni.

Koheselt peale kait-
seväge jätkasin õpin-
guid tollases Paikuse 
Politseikoolis, mille 
lõpetasin 1996. a. 2006. a omandasin politseilise kõrg-
hariduse Sisekaitseakadeemias.

Politseis töötatud aja jooksul olen ma suurema osa 
ajast teinud piirkondlikku politseitööd. Alustasin piir-
konnapolitseinikuna. 2007. a edutati piirkonnavane-
maks. 2014. a viis mind politseireform Lõuna prefektuuri 
teabebüroosse, kus minu põhiülesandeks oli vaba-
tahtlike töö koordineerimine, korraldamine. Eduka töö 
tulemusena kutsuti mind Tallinnasse, kus ma töötasin 
arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroos 
vabatahtlike teenuse omanikuna. Peale seda olen lühi-
kest aega kogemusi ammutanud piirivalves ja patrullis. 
Täna on minu uueks väljakutseks Otepääl piirkondlik 
politseitöö.

Hindan koostööd ja koostöövõrgustikualast tegevust. 
Avatus ja ausameelsus on minule suurteks väärtusteks. 
Olen koostöö usku. Pean ennast heaks suhtlejaks ning 
lahenduste ja ideede julgeks pakkujaks ja praktiseerijaks.

Organiseerimisvõime on minu tugevam külg. Hin-
dan kõrgelt ennetusalast tööd – ennetus on parem kui 
õnnetus. Hobiks on numismaatika, harrastussport ja 
ilukirjandus. 2020. a algul ilmus minu sulest luulekogu 
“Päike pesitseb me põues” ning äsja valmis luulekogu 
“Rõõmu kandes”.

Piirkond on minule uus. Olen liikuva loomuga ning 
rakendaja tüüpi. Seepärast eelistan ma kabinetitööle 
otse rahvaga suhtlemist. Kogukonnalt ootan koostöö-
valmidust ja usaldusel põhinevat tegutsemist. 

Töö ajal saab minuga ühendust võtta telefonitsi 5330 
7185. Kiire abivajaduse korral, kui on oht elule või ter-
visele, helista 112. Küsimuste korral võib pöörduda 
ka politsei infotelefonile 612 3000, mis vastab esmas-
päevast reedeni 9.00-17.00.

Rõõmsat koostööd

rainer rahaSepp
politseikapten

otepää piirkonnapolitseinik

Septembrist teenindab Otepää valda 
politseikapten Rainer Rahasepp

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsilis-
te ja vaimsete puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni 
eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu 
ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. Tasuta hambaravi ei 
saa kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, mil-
lele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi. 

Mis tingimustel saab tasuta hambaravi? 

Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puuetega 
inimesed, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka 
mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad näiteks inimesed, 
kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri 
häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halva-
tud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt 
parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).

Vajadusel määrab raviarst (mitte hambaarst) inimesele õiguse tasuta 
hambaraviks, sh narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise in-
fosüsteemi vajaliku märkme. Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. 
Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib 
vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti poole. 
Tähele tuleb panna seda, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle 

Puuetega inimesed saavad Valga maakonnas tasuta hambaravi

hambaarsti juurde, kellel on haigekassaga leping ja kes pakub hambaravi 
puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab 
haigekassa kodulehelt.

Mida silmas pidada vastuvõtuaja broneerimisel?
Puuetega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides tuleb silmas 
pidada mitmeid asjaolusid. Helistaja peab olema valmis jagama infot 
puudega inimese seisundi kohta. Näiteks tuleb hambaarstile teada anda, 
kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma, ise suud avama ja 
kas ta saab aru arsti jutust. Arsti tasub teavitada ka sellest, mis puudega 
inimest ärritab ja rahustab.  

Kindlasti tuleb välja tuua, millal inimene viimati hambaarsti juures 
käis ja millised on olnud eelnevad kogemused. Näiteks ei saa lamavat 
inimest tavalises hambaravi kabinetis reeglina ravida ja seda tuleb teha 
hoopis haiglas. 

Puuetega inimese abistajal tasuks hambaarsti vastuvõtule kaasa tulla, 
et ta saaks vajadusel arstiga suhelda ja oma inimest toetada ja aidata. 

Puuetega inimeste hambaravi Valga maakonnas  
Valga maakonnas asub kolm kliinikut, kes pakuvad puuetega inimestele 
tasuta hambaravi. Kõik Valga maakonna kliinikud, kes osutavad puuete-

MTÜ otepää aedlinn juhatus
FB otepää aedlinn

otepaa.aedlinn@gmail.com 

See oli vahetult enne isadepäeva. Klassijuhataja 
tunnis, millest võtsid osa ka lapsevanemad. Arutati 
koolikorda ning seati plaane edasiseks. Ühel hetkel 
küsis õpetaja koolilastelt, et milline on parim isa. 
Järgnes vaikus. Piinlikud vaikuseminutid katkes-
tas tagareas istuv poiss. Ta tõstis käe ning vastas 
õpetaja poolt korratud küsimusele. “Kõige parem 
on minu isa,” vastas käe tõstnud koolipoiss suure 
uhkustundega.

Lapsevanemad muidugi mõistsid, et esitatud 
küsimus oleks oodanud vastust parima isa isiku- 
omaduste kohta. Kuid laps vastas nii nagu tema 
olukorrast aru sai.

Lastel on omamoodi arusaam asjadest ning 
ilmselt on kõik täiskasvanud nii teleekraanil kui 
raadioeetris kuulnud huvitavaid ja siiraid fraase 
läbi lapsesuu. See kõik pakub hea kõhutäie ära-
tundmist ja rõõmu. Näiteks paariminutiline pea-
taolek tekkis ka pisikese Oliveri poolt telesaates 
“Väikesed hiiglased” esitatud mõistatusele, et 
suvel, sügisel ja kevadel roheline, aga talvel ainult 
kollane. Ühele kohtunikest turgatas, et talvel võib 

lumi olla kollane, aga ega seegi polnud õige vastus. 
Kolmikust koosneval staaržüriil jäigi tol korral 
vastus andmata.

Ja nii ka liikluses. See, mis tundub täiskasvanule 
igati mõistev ja loogiline, on lastele aga ristivastu-
pidine. Pisikestel on oma arusaam liiklusest ning 
omad hirmud ja rõõmud selles osalemisel. Laps 
võib tunda ära liiklusmärgi, kuid märgi täpset 
tähendust tema teada ei pruugi. Ei mõista seda. 
Neil võtab kohanemine enam aega.

Ülekäiguraja ületamine nõuab ühtviisi nii suur-
telt kui ka pisikestelt valvsust ja julgust. Küll on 
esinenud selliseid olukordi, kus laps ülekäigurajal 
kramplikult tarretub või ehmunult samme tagasi 
teeb või siis uisapäisa sõiduteele tormab. Seepärast 
kutsun ma juhte tähelepanelikkusele ja teineteise-
ga arvestamisele liikluses. Olema tavapärasemast 
valvsamad ja hoolivamad mitte ainult kooliaasta 
alguse puhul, vaid igapäevaselt – nii täna, kui ka 
homme ja edaspidigi. Et liikluses saaks kord viisa-
kas käitumine meile olema kombeks.

Liiklus iseenesest ei ole hirmus, kui kõik 

Täiskasvanu liiklusharjumused teedel on laste käitumismustri peegel

osapooled seal üksteisega arvestavalt ning hoolivalt 
käituvad. Paarutavalt koledaks ja traagiliseks kujun-
dame me liikluse ikka esmalt ise – täiskasvanuliku 
käitumise ning eeskujuga. Paraku on aga lastele 
omane täiskasvanute jäljendamine ning ennekõike 
on temale autoriteediks lapsevanem ise. Siinjuures 
lasubki just lapsevanemal esmane kohustus järje-
pidevalt selgitada lapsele liikluse põhitõdesid ning 
vastutusrikas ülesanne eeskujuliku rolli täitmisel.

Aga mis siis oli toona vastus Oliveri poolt esita-
tud küsimusele? Muru! „Muru on talve kollane”, 
vastas väikene hiiglane. Täpselt selline ettearva-
matu ja vahest ka humoorikas laste käitumine 
ongi. Aga olgem siis lastele eeskujuks -  ka liiklu-
ses. Vanem on lapse liikluskäitumise peegel meie 
teedel.

Rõõmsat kooliaastat!

rainer rahaSepp
politseikapten

otepää piirkonnapolitseinik

ga inimestele haigekassa toel tasuta hambaravi, leiab 
haigekassa kaardilt.

Juhul kui puuetega inimese kliinikusse toimetamiseks 
on vaja kasutada invatransporti, siis tuleks ühendust 
võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab 
seda organiseerida. 

Puuetega inimeste hambaravi Valga maakonnas  
Dendalia OÜ Kesk 3-2, Valga
Tel: 764 1428 Ratastooliga ligipääs olemas
Kesklinna Hambaarstid OÜ Tartu 4, Tõrva
Tel: 766 5346, 782 4005, 763 3335 Ratastooliga ligipää-
su ei ole
Otepää Tervisekeskus SA Tartu mnt 2, Otepää
Tel: 766 8565 Ratastooliga ligipääs olemas

Invatransport Otepää vallas
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää
http://www.otepaa.ee/
Sotsiaaltööspetsialist, Tel: 766 4827, 519 94 123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee
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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. Laste ja noore multitalendi Inger 
Fridolini maagiline kontsert. Müstiliste madude näitus. Valgusmaagia 
fotoelamus. Kolme Põrsakese teadusshow. Hing FEKELI. Taimetark 
Mall Värva. Meisterdamise töötoad. Nõiamoori grimmikool. Nõuni 
noorte Nõiakohvik. Võistlused ja mängud. Nõiasupp. Vembutaja 
Batuut. Mängu- ja puhkenurk. Ohutuse tagavad ja tegevusi pakuvad 
Päästeamet, Maanteeamet, Otepää Naiskodukaitsjad, Punane rist, 
Politsei- ja piirivalveamet. Abilised on Otepää Avatud Noortekeskus, 
Nõuni Noored, Puka Noored ja Otepää Kultuurimaja Teatristuudio. 
Päeva jäädvustab Valju Aloel. TASUTA!

13. septembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas Vanavanemate päeva 
tähistamine, kus lugusid jutustab Piret Päär ja muusikat loob 
Kulno Malva. Piret Päär on lugusid jutustanud kolmkümmend aastat. 
Tema lapsepõlv oli täis jutuvestmist. Emalt-isalt kuulis tõestisünd-
inud lugusid, ühelt vennalt muinasjutte ja teine jutustas raamatuid 
ümber. Küllap sellega määrati ka Pireti saatus saada jutuvestjaks. 
Kulno Malva on Eesti pärimusmuusik, laulja ja laulukirjutaja. Tema 
kireks on akordion ja torupill, millega ta Pireti lugusid sellel päeval 
ilmestab ja toetab. Nende imeline duo paneb hinged helisema ja 
ühendab meid meie esivanematega nii lugudes kui muusikakeeles. 
Ideaalne viis veeta aega oma vanavanematega. Nii, et papad, mam-
mad kaenlasse ja kultrasse! Kohvi ja kooki pakutakse ka! Tasuta. 

13. septembril kell 8.00-15.00 Otepää Aiandusmaja ees J.Hurda 5, 
Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts kutsub: Otepää Sügislaat. 
Viljapuud ja põõsad, dekoratiivsitikud, puu- ja köögiviljad, käsitöö, 
toidu- ja tööstuskaubad, aiatarvikud, käsitöönäitus. Müügiplatsi 
broneerimine +37259031967 Tiia.

10. oktoobril kell 14.00-18.00 Otepää Kultuurimajas Inspiratsioonipäev 
käsitööhuvilistele. Pakume ideede teostamiseks materjale ja töö-
vahendeid õpetajatele, huviringidele ja käsitööhuvilistele. Töötoad 
ja käsitöö näidised annavad inspiratsiooni käsitöötegijale. Kohapeal 
on abiks töötoad. Pole valmis käsitööd, vaid huvitavad võimalused 
ise valmistamiseks. Vahetame, kaupleme või annetame kapisahtlisse 
jäänud materjaliga. Info ja registreerimine: Anne +3725289278,   

 anneperlov@gmail.com, kaupleja kohamaks 2m / 5 €.

Puka Kultuurimaja
 Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

10. septembril kell 17.30 Puka Kultuurimajas söödavate kaartide õpituba. 
Kaardid on valmistatud mandlijahust ja suhkrupildist. Söödavat kin-
kekaarti 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 lastelas-
tepäev. 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 sa-
jandi 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

11. septembril kell 19.00 Nõuni Kultuurimajas Krabi Külateatri lavastus 
“PIIMÄPUKIJUTU”. Pilet 5€ /1€. Vanavanematele väike üllatus!

Sangaste Kultuurimaja
 Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

12. septembril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas lilleseade õpituba, ju-
hendajaks 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, kohvija 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 tele-
fonil +372 530 08 226 Marina.

  7. oktoobril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas “Vabariigi Pillimees Ju-
han Uppin Eesti tuur”. Täispikk soolokontsert kahes osas. Kestus 
koos vaheajaga 2 tundi ja 15–30 minutit. Peamiselt lõõtspillimängi-
jana tuntud Juhan Uppini muusikaline pagas on mitmekülgsem kui 
enamik kuulajaid arvata oskab. Selle kontserdiga võtab Uppin oma 
eri tahud lahti ja kokku: nii lõõtspilli-, kui ka kandlemängijana, nii 
traditsiooni hoidjana kui ka loojana. Juhan Uppin on kahel viimasel 
aastal välja andnud kaks sooloalbumit – “Pikk lugu” (2018, lõõtspill) 
ja “Päkarauakannel” (2019). Kontserdi vaheajal on korraldatud 
plaadimüük. Peale kontserti autogrammid, pühendused. Täispilet 
7 €, sooduspilet 5 €. Piletid müügil Piletilevis, Sangaste Kultuuri-
majas ning tund enne algust koha peal. Lisainfo: +372 530 08 226 
Marina. Avatud kohvik Kairi Tordid.

Tuli meid kokku toogu 
Üle mere ühte kandku 
Tugevad sillad loogu 
Selleks meile Ta antud
Tuli mind õpeta jääma 
Sinna kus õige ja ilus

Need on mõned read Muinastulede öö Tulelau-
lust, mille sõnad kirjutas Marek Sadam, viis Piret 
Laikre. Süüdatakse lõkked augustikuu viimasel 
laupäeval meenutamaks ajaloolisi mereäärseid 
märgutulesid ehk iilastulesid. 

Tänapäeval on saanud rannalõkete süütami-
sest tore traditsioon suvelõpusündmusena, edas-
tades eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid. 

Kaks ei jää kolmandata nii ka seekord... 
Ilmataat oma üliladistava vihmaga ajas kont-

serdinautijad kultuurimaja saali. Nii mõnigi, 
kellel oli tunne, et on suhkrust või tunne, et päi-
keseloojangukontsert ilma päikesloojanguta, 
pole see mis peaks, jäid seekord tulemata. Aga 
need kes tulid, olid rõõmsad. Nägime ja plaksu-
tasime kaasa, mõni ikka ahhetas ka kaasaelades 
Eestis ainulaadsele slackline tuleshowle, mille 
elamuse pakkus meile Tauri Vahesaar. 

Muinasjutuliselt kaunil kontserdil esinesid 
Linalakk & Hugo. Toredad noored! Laulud, 
mida sai kaasa laulda. Laulud, Liina enda kir-
jutatud, mida oli lihtsalt mõnus kuulata. Laulud, 

Nõunis toimus kümnes Muinastulede öö 
päikeseloojangu kontsert

mis veel järgnevatel päevadel kodus ümisema 
ajasid. Traditsioonilised pannkoogid said ka 
söödud mee ja moosiga. Kui pole lõket (meie 
oma uppus vihmapisaratesse, oodates sõpru 
Nõuni vana koolimaja rannas ning praksus 
rõõmsalt pilvede poole 1. septembril ning küpse-
tas koolilastele vahukomme), on tuli ka hubisev 
küünlaleek või sõbrale öeldud hea sõna. Mõt-
lemiseks...
Tuli too õuele noored 
Sinna, kus istuvad vanad
Seni kui oleme koos veel 
Püsivad ilusad tavad...

Marika vikS

Tartu Rahvaülikool kutsub elukestvas 
õppes vähem osalenud täiskasvanuid 
tasuta koolitusele. Rohkem infot sihtgrup-
pide kohta leiab www.rahvaylikool.ee.     

TULEMUSLIK MÕJUTAMINE JA LOOV 
PROBLEEMILAHENDUS (maht 40 h)

Otepääl 29.09-27.10.2020

Koolitus arendab suhtlemise ja loova probleemilahen-
duse oskuseid. 

• Õpid analüüsima ja tõlgendama tööalaseid probleeme.
• Õpid kasutama erinevaid inimeste mõjutamise viise.
• Õpid tajuma ennast teistega suhtlemisel. 
• Õpid loovuse toomist suhtlemisse.

Teisipäeviti 29.09, 6.10, 13.10, 20.10 ja 27.10 kell 
10.15–17.00
Ugandi Resto 2. kr, Lipuväljak 26, Otepää

Koolitus on tasuta!
Info ja registreerumine: www.
rahvaylikool.ee
Tel 7 361 548, 
maarja@rahvaylikool.ee
    Koolitus toimub projekti „Arvuti-, keele- ja suhtlemisos-
kustekoolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ nr 2014-
2020.1.06.18-0125 raames.
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Otepää Gümnaasiumis läks 1. klassi 35 last, gümnaasiumi 10. 
klassi  31 õpilast. Kokku õpib Otepää Gümnaasiumis 394 õpilast.

Pühajärve Põhikoolis asus esmakordselt õppima 18 last, kokku 
õpib 112 last.

Puka Kooli 1. klassi läks 7 õpilast, kokku õpib 80 last.
Keeni Põhikoolis alustas 1. klassis kooliaastat 8 õpilast, kokku 

õpib 98 last.
Otepää valla erakoolis – Audentese Spordigümnaasiumi Otepää 

filiaalis on 10. klassis 10 õpilast, kokku õpib 45 õpilast.

Monika oTrokova

Otepää Gümnaasiumi 1A klass – klassijuhataja Pille Möll

Marily Andressoo   Kaur Gerassimov  
Georg Kasemets     Karl Kasemets 
Arabella Kulasalu    Jaan-Holger Kõll 
Eerik Käos    Evert Lepik 
Lisandra Länik    Marianne Neemeste
Patrick Paavo    Heti Sakkis 
Hanna Sallok    Agnes Solo 
Kristi Toom   Liis Uudeberg 
Kirsika Velbaum  

Otepää Gümnaasiumi 1B klass – klassijuhataja Merike Laiv

Pauliine Elissaar    Isabel Evelia Von Graff 
Henry Jalajas     Melissa Järvekald 
Joonas Jüris    Susanna Keldo
Iti Kruuse    Richard Moros 
Annamai Must    Karmella-Ly Mälton 
Hanna Pajumägi   Juss Pikkor
Aaron Raukas     Robert Tinno 
Kaarel Veere    Anette Marta Marii Viks 

Pühajärve Põhikooli 1. klass – klassijuhataja Tiina Kukk

Sander Erenvert    Robin Häälme 
Stella Järv    Carmen Kattai 
Hans Gustav Kuusik   Chris Kuusikmaa 
Saara Ronja Kuusikmaa   Hiie-Mari Leopard 
Sander Lepp    Mihkel Mati Naruski 
Mark Narusk    Aria Oja 
Olivia Orav    Gervin Gregor Raudsepp 
Mariel Rätsepso    Saara Siilbek 
Margarita Tsyrulnikova   Maria Täär 

Puka Kooli 1. klass – klassijuhataja Riina Lõhmus

Jass Everst    Kaspar Everst 
Markus Kivi    Cristella Paks 
Janne-Mirell Priidik   Rasmus Rebane 
Gervin Siirmann 

Keeni Põhikooli 1. klass – klassijuhataja Tiina Liivamägi

Laura Raidsalu   Getly Toomsalu
Emma-Liis Duhov   Eiki Oja
Lisette Puudist   Kristian Mekk
Kristiina Mekk   Wille Tamm

Otepää valla koolide õpilased

karudest: õpetajad Kristiina Kulasalu ja Mari 
Kasemets ning õpetaja abi Hirlanda Kolga.

Tere, uus õppeaasta Otepää lasteaias! 

Pähklikeses tähistati teadmistepäeva uue muu-
sikaõpetaja Airi Pedaja eestvedamisel. Koos 
lauldi, mängiti kehapilli ja iga rühm pani sala-
jasse kohvrisse oma soovid uueks õppeaas-
taks. Muusikaõpetaja keeras kohvri lukku, et 
soovide täitumine oleks eriti kindel. 

Õppealajuhataja rõhutas kätepesu olulisust, 
et saaksime ikka lasteaias koos kooliks valmis-
tuda ja mängida ega peaks taaskord pikemaks 
ajaks koju jääma.

Võrukaelas võtsid sõna koolieelikud, kes 
ütlesid, milles nad lubavad väiksematele 
sellel õppeaastal eeskujuks olla. Mõni lubas 
eeskujuks olla magamises, teine jällegi riie-
tumisel. Üks laps teatas, et ei tohi alla anda. 
Õues lahendati asfaldile joonistatud looma-
teemalist ristsõna. Külalised koolist esitasid 
ilukava ja lugesid luuletuse. Lõpetuseks tehti 
suud magusaks (vt fotot).

Mõlemas majas tervitati uusi töötajaid. Pähkli-
keses on nendeks muusikaõpetaja Airi Pedaja 
ja Krõllide rühmaõpetaja Signe Lõo. 

Võrukaelas on kõik uued töötajad Kaisu-
otepää lasteaia õppealajuhataja 

Merike kaSe
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* Rally Estonia oli läbi ajaloo 600. 
autoralli MM-etapp.
* Ott Tänaku ja Martin Järveoja 
esimene võit Hyundai i20 Coupe 
WRCga.* Korraldajad tänavad 
kõiki ralliga seotud inimesi eduka 
nädalavahetuse eest.

Ott Tänak ja Martin Järveoja tegid 
täna ajalugu, kui võitsid Hyundai i20 
Coupe WRCga Eesti esimese FIA 
autoralli maailmameistrivõistlus-
te etapi, Rally Estonia. Hyundai 
Motorsport saab ralli lõpptulemu-
sega topelt rahul olla, kui Craig 
Breen ja Paul Nagle lõpetasid Rally 
Estonia teisel kohal, kaotades tiimi-
kaaslastele 22,2 sekundiga.

Tänak ja Järveoja läksid viima-
sele kuuele kiiruskatsele vastu ralli 
liidritena ja hoidsid seda positsioo-
ni kindlalt ja väärikalt kuni võiduka 
finišini. Kolmanda koha saavutanud 
Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia 
(Toyota Yaris WRC) tegid kõvasti 
tööd, et püüda Breeni kuid vahe jäi 
siiski 4,7 sekundi peale.

Ralli viimase, punktikatse võitsid 
Kalle Rovanperä ja Jonne Halttu-
nen (Toyota Yaris WRC), edestades 
tiimikaaslasi Elfyn Evansit ja Scott 
Martinit, kolmandad olid Ott Tänak 

Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid ajaloolise 
Eesti esimese autoralli MM-etapi

Spordinädala raames Otepää vallas toimuvad spordiüritused

ja Martin Järveoja.
Ott Tänak: „Võita esimene ralli 

Hyundai Motorsport meeskonnga 
kodus, see on eriline tunne. Pinge oli 
päris korralik, kui aus olla. Koduse 
MM-ralli võit oli midagi sellist, mida 
ma pidin saavutama, teades, et see 
saab ka minu esimeseks WRC eta-
pivõiduks Hyundaiga. Arvestades 
MM-sarja seisu, oli oluline tulla 
kindlalt lõpuni ja seda hea tulemu-
sega. Seda paketti kokku panna 
polnud lihtne. Minu suured tänud 
lähevad meeskonnale, kes on vii-
maste kuude jooksul teinud ränka 
tööd. See on väga oluline ja me 
peame seda jätkama, sest täna näita-
sime, milleks me oleme võimelised.“

Egon Kaur ja Silver Simm (Škoda 
Fabia R5) hoidsid Eesti lippu kõrgel 
WRC 3 klassis, kus saavutasid Oliver 
Solbergi ja Aaron Johnstoni (Škoda 
Fabia R5) ning Jari Huttuneni ja 
Mikko Lukka (Hyundai i20 R5) 
järel kolmanda koha. R5 autode 
ühises ja väga tugevas konkurentsis 
kuulus neile neljas koht.

Junior WRC arvestuses pidid 
kahjuks oma MM-debüüti tegevad 
Robert Virves ja Sander Pruul (Ford 
Fiesta R2) rehvipurunemise tõttu 
kaks kohta loovutama aga noorte-

le saarlastele on kindlasti kolmas 
koht Junior WRC arvestuses tugev 
tulemus. Selle arvestuse võit kuulus 
Läti paarile Martins Sesks ja Renars 
Francis, teised olid soomlased Sami 
Pajari ja Marko Salminen.

Kokku sai Eesti esimesel FIA 
autoralli maailmameistrivõistluste 
etapil, Rally Estonial lõpptulemuse 
kirja 44 meeskonda, startis 58 mees-
konda.

Rally Estonia korraldajad tänavad 
kõiki osapooli, kes olid selle taga, 

23.-30. septembrini on toimu-
mas üle-Eestiline spordinädal. 
Vahetult enne ja ka spordinä-
dala ajal toimub Otepää vallas 
mitmeid spordiüritusi.

19.09. toimub DISCGOLFi 
võistkondlik mängimine Teh-
vandi Spordikeskuse rajal. 
Üritus on mõeldud valla ela-
nikele, sõpruskondadele ja 
firmade, asutuste kollektiivi-
del ning osalemine on tasuta.

DISCGOLFI võistlus on 
esimene etapp Otepää Valla 
mängude raames korraldata-
vatest üritustes ning korralda-
jaks OTEPÄÄ SPORT MTÜ 
koos Otepää Vallavalitsusega.

Täpsem info ja registreeri-
mine – www.otepaasport.ee, 
Ago Arro, ago@otepaasport.
ee.

21.09. toimuvad nädala 
alguses Otepää lahtised meistrivõistlused 
kergejõustikus ning teatejooks (traditsioo-
nilise Volbiröö teatejooksu formaadis).

Täpsemalt 21.09. kell 14.00 alustatakse 
Tehvandi staadionil kergejõustiku võistlus-
tega oodatud on osalema vanuseklassid U14; 
U12 ja U10. Proovile saab end panna pallivis-
kes, kaugushüppes ning 60 m jooksus. Osa-
lemine on tasuta ning parimatele auhinnad!

Kell 17.00 algab teatejooks. Traditsiooni-
liselt on teatejooks toimunud volbriööl, kuid 
käesoleval aastal tuli see COVID-19 viiruse 
tõttu edasi lükata. Teatejooks toimub tradit-
siooniliselt samal rajal.

Osalema on oodatud 7-liikmelised võist- 
konnad, kellest vähemalt 3 peavad olema 
naissoo esindajad. Vanuse osas piiranguid ei 

ole, oodatud nii täiskasvanud, kooliõpilased 
kui ka seeniorid. Osalemine on tasuta ning 
auhinnad kõigile võistkondadele!

Võistkondade eelregistreerimine e- mailil: 
halliste@msn.com hiljemalt 17. septembril. 
Palun pange kirja võistkonna nimi ja võistle-
jate ees- ja perekonnanimed.

22.09. toimub liikumissarja PUKA LIIGUB 
etapp Puka staadionil.

Info ja korraldaja MTÜ PUKA NOOR-
TEPESA. Loositakse välja meeneid ning 
eelkooliealised on rajale lubatud jalgratastel.

23.09. toimub Spordinädala ametlik avasünd-
mus ehk heategevuslik Teatejooks ka Otepää 
Keskväljakul. Teatejooksu ühe eestvedaja 

Erik Pallase sõnul on teatejooksule teretul-
nud kõik 5.-9. klasside lapsed.

Iga kool võib välja panna piiramatul arvul 
meeskondi. Tiimis on kaheksa liiget, iga 
osaleja läbib 200 kuni 400 meetri pikkuse 
distantsi. Võitjaid välja ei selgitata, oluline 
on osavõtt. Joostakse Teatejooksu särkides, 
osalemine on tasuta, registreerida saab kuni 
kolmapäeva, 9. septembrini kodulehel www.
teatejooks.ee.

24.09. toimub esmakordselt Otepää valla uju-
misvõistlus. Korraldajaks ujumisklubi YESS 
ja Otepää Vallavalitsus. Ujumisvõistlus 
toimub Pühajärve Spa & Tervisekeskuse 
ujulas. Osalema on oodatud kõik vanuse-
grupid, võistlustel toimub arvestus kokku 11 

et Eesti esimene FIA autoralli 
maailmameistrivõistluste etapp 
saaks toimuda ja seda nii lühikese 
ettevalmistusajaga. Eesti riik, erine-
vad ametkonnad, Rahvusvaheline 
Autoliit FIA, Eesti Autospordi Liit, 
WRC promootor, tiimid ja sõitjad, 
kohalikud omavalitusused, toeta-
jad ja partnerid, pealtvaatajad ning 
publik nii raja ääres kui kodus, kõigi 
panus on olnud hindamatu. Aitäh!

MarguS kiiver
Foto: Jarek JÕepera

vanuseklassis, alates  vanuseklassist 
2014. sünd. ja nooremad kuni vanus-
eklassini 1970 ja vanemad.

Võistlused on valla kodanikele 
tasuta ning parimatele auhinnad.

Info ja registreerimine (tähtaeg 

22.09.) e-meilile: mariliis@yess.ee.
Loe juhendit www.otepaa.ee.

Tanel allaS
otepää vallavalitsuse 

spordispetsialist

Kui asusin 19. juunil 2020. a Keeni Põhi-
koolis tööle kooli direktorina, siis alusta-
sime kooli remondiga. Fuajee koos välis- 
ja siseustega, õpilastele riidehoid, aula 
ja mitmeid väiksemaid parandustöid.

Nüüd oleme saanud füüsilise keskkonna märksa tänapäeva-
semaks. Loodan, et tänu sellele paraneb ka vaimne keskkond. 
Kiitus töömeestele ja vallale, kes selle kinni maksis. Mul on 
väga hea meel, et Otepää Vallavalitsusel on usku kooli jätku-
suutlikkusse. Remont läks maksma 78 050 eurot ja ülejäänud 
11 950 euro eest teostame vaheajal veel remonditöid, see 
tuli valla poolt. Kogukonnas tuleb stabiilsust hoida ja nii me 
teemegi. Tulemus on ilus. Teame, mida on veel vaja teha, et 
kooli tulev laps saaks öelda: „Kõik on uus septembrikuus!“

Keeni Põhikoolis alustas õppeaastat 98 õpilast, neist esime-
ses klassis 8 õpilast. Koolitee ei ole lihtsalt tee kooli ja kodu 
vahel. Selle tee peamine eesmärk on omandada vajalikud 
teadmised ja oskused, et leida iseennast. Sellel teel püsimine 
nõuab iseseisvust ja pingutust. See on tee teadmiste poole, 
see on tee suurema vabaduse poole, loovuse ja suurema 
vastutuse poole.  Lasteaias käib sel õppeaastal  39 last moo-
dustades kolm rühma.

Iga õppeaasta algus on eriline. Kui laps tuleb kooli, tahab 
ta näha rõõmsat ja naeratavat õpetajat. Usun, et meie kooli 
õpetajatel on põhjust olla rõõmus ja naeratav. Kui õpetaja on 
rõõmus, on rõõmus ka laps. Oleme rõõmsad, et kooliaasta 
algab võimalikult tavapäraselt. Muidugi ei ole oht  kuhugi ka-
dunud. Koroonaviiruse leviku tingimustes on ennetusabinõud 
jätkuvalt üliolulised. Kui eriliseks kujunevad pärast tänavust 
erilist kevadet sügis ja talv, sõltub väga palju meist endist. 

Alati ei saagi rõõmus olla. Eestis ei ole Covid-19 veel täieli-
kult taandunud. Seega peame olema valmis kasutama plaani 
B, s.o. digitaalõpet, mis kõigile õpilastele ei sobi. Praegu aga 
saan öelda, et meie koolis on tavapärane koolialgus –  lapsed 
tulevad lasteaeda ja õpilased kooli – rõõmsad ning sära silmis. 

keeni põhikooli direktor
kalMer Sarv

Taas kooli!
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Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga. Tel. 509 3453

Müüa värsket lühikest kurki. 
Tel. 50 58 368

Müüa hallid haned (koorunud 12. 
mail) Palupera külas. Tel. 53321898"

Müüa kuivi küttepuid. Kuulutus ei 
aegu. 5216 878

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

Müün toidukartulit „Laura“ 
Nõunis. Tel 5645 7495 Maret.

7K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
ja pliidipuud. 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 töö-
vahendid. Aivar tel. 56628835

Müüa lõhutuid küttepuid 
koos veoga, koorem 6 rm. 
Tel: 5251746

Elektritööd    520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

KU U LU T U S E D

     HAUAKIVID,
PLAADID JA PIIRDED
       valmistamine
       paigaldamine
       puhastamine
       kivi asendi taastamine

Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

               
Indrek 5107312

    www.palukivi.ee
     Otepää vald, Miti küla, Palu 

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Mälestame head naabrimemme

MARTA LAPPI

ja tunneme kaasa omastele

Perekond Kulpson

Siiras kaastunne Endli perele 
armsa õe ja tädi

MILVI RÜGA

lahkumise puhul.

Helken perega

Avaldame kaastunnet
Andra Rüütlile armsa 

VANAEMA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne 
Andra Rüütlile armsa 

VANAEMA 

kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää Vallavalitsusest

Südamlik kaastunne Maele, 
Ennule ema ja Kristjanile 

vanaema

MARTA LAPP

kaotuse puhul.

Luule ja Liivia

Avaldame kaastunnet 
Jaak Grünbergile kalli 

EMA 

lahkumise puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne 
Jaak Grünbergile armsa 

EMA 

lahkumise puhul.

Töökaaslased Otepää 
Vallavalitsusest.

Südamlik kaastunne Leilile 

ISA

lahkumise puhul.

Ester, Aire, Eve-Ly, Maire

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

Õnne ja särtsu, Timo!
Soovivad Aki,
Jasper ja Mari-Liis

NÜÜD SAAB

RUUKKI 
VIHMAVEESÜSTEEMI
LAOST KOHE KÄTTE 
aadressil Metalli tee 1

Techne Töökoda OÜ
tel 509 8625
toomas@techne.ee

Tumepruun
RR32

Sõidame Peipsiääre Puhvetite Päevale 
12. septembril kell 8.00. 

Rutta, veel on mõned vabad istmed bussis!
Giid kohalik, parimad valikud kõikjal ja kõiges!  
Info 5228000, Ene.

Hei käsitööhuvilised!

MTÜ Karukäpp korraldab 23. septembril 2020 külaskäigu 
Tartusse ERM-i muhu sukkade näitust uudistama. 

Vaatame ka muud huvitavat.

Väljasõit külastuskeskuse juurest kell 10.
Registreerimine ja täiendav info tel 515 3248, Mari.

Avatud füsioterapeut Piret Nämi

vastuvõtt Otepääl.

Vastuvõtule on oodatud inimesed, 
kel esineb valu ja/või funktsioonihäire 
erinevates keha piirkondades.

Lisainfo ja registreerimine tel. 5649 6885.

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Mihklilaat

20.09.2020 
9.00-16.00

Otepää Maxima 
poe taga

Tel 5661 8707

Otepää postkontor on

21.09-28.09.2020 
ajutiselt suletud.

Lugupeetud 
Otepää Naisseltsi 

liikmed!

Tähistame koos 
Otepää Naisseltsi 
30-ndat aastapäeva 
13. septembril `20 kell 14.00
Tehvandi staadioni kohvikus.

otepää nS juhatus



10. september  20208 M  I  T  M  E  S  U  G  U  S  T
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

vastuvõtt SEPTEMBRIS
Uute harjutajate

Kuumaks:  tä i skasvanud 20€ ,  õp i lased 15€
Tr een ingu te l  s a ab os a leda a la tes 15 .  e lua a s t a s t

Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500

e-post: otepaa@ekds.ee 
www.ekds.ee

Tule, harjuta 
meiega ja õpi 
end kaitsma!

Treeni ennast 
julgeks ja 
enesekindlaks 

Treeee inini eennnnasasttt 

Tartu Spordiselts Kalev 
kutsub kõiki koolinoori 

KERGEJÕUSTIKU trenni. Tren-
nid toimuvad Tehvandi staadionil 
esmaspäeval kell 15:30 ja kolma-
päeval kell 15:00.

TULE JA LIITU VÕITJATEGA!
Täpsem info: 

Toomas Halliste (56621859).

Edgari 
pood ja trahter 

Otepääl 
otsivad 

klienditeenindajaid. 

Lisainfo tel. 58834005

Pühajärve Põhikooli lasteaed „Pipi“ 
sai kooliaasta alguseks lisaruumid, mis 
asuvad Pühajärve raamatukogu teisel 
korrusel. Seal käib 16 last. Ruumid avati 
2. septembril.

Pühajärve raamatukogu hoone teisel 
korrusel asusid ka varem Pühajärve 
Põhikooli lasteaia ruumid. Aastaid 
tagasi aga kolis lasteaed koolimajja. 
Nüüd aga on lapsi nii palju, et koolimaja 
ruumid jäid kitsaks ning lasteaed laienes 
vanasse kohta tagasi.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala 
ütles, et seoses koroonakriisiga avastasid 
kevadel nii mitmedki pered, kes muidu 
kasutasid Otepääd oma teise koduna, 
et võikski valda elama jääda. See aga 
tähendas, et lapsi, kellele oli vaja sügi-
sest lasteaeda minna, tuli juurde ning 
pidi kohe hakkama tegutsema, et leida 
juurde täiendavaid lasteaiakohti. „Koos-
töös Pühajärve põhikooliga hakkasime 
kohe vaatama, kuidas tekkinud olukor-
da lahendada. Kõne all olid ka teised 
variandid – kaalusime konteinerlasteaia või 
juurdeehituse rajamist,“ lausus Otepää valla-
vanem Jaanus Barkala. „Sobivaks asupaigaks 
osutusid endised lasteaia ruumid, tänu valla 
kiirele reageerimisele said ruumid veel uueks 
õppeaastaks valmiks ja lapsed said alustada 
kenades ja hubastes ruumides.“

Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase 
ütles, et lasterohkus teeb ainult rõõmu. „Tore, 
et meie piirkonda on lapsi juurde tulnud, tuligi 

Pühajärve Põhikooli lasteaed sai lisaks uued ruumid

leida uued ruumid,“ lisas Miia Pallase. 
Uued ruumid said korraliku värskendus-

kuuri, uue köögi- ja lastetoa mööbli. Lastega 
koos toimetavad kaks õpetajat ja abiõpetaja. 
Remonditööd teostas Otepää Ehitusgrupp, 

ehitustööd ja uus mööbel läksid maksma ca 
45 000 eurot. Kokku on Pühajärve Põhikooli 
lasteaias 48 last.

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Linti lõikasid vallavanem Jaanus Barkala ja Pühajärve Põhikooli direktor 
Miia Pallase. Taga vallavalitsuse haridusspetsialist Janika Laur.


